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Popiežius Jonas Paulius II 
priešvelykinėj kalboj prilygino 
dabar už tikėjimą kenčiančius 
krikščionybės pradžios kan
kiniam ir pareiškė savo 
užuojautą visiem tiem, kurie į- 
vairiose valstybėse dabar kenčia 
persekiojimą ir diskriminaciją 
dėl savo tikėjimo.

Kinijos vyriausybė, kurį laiką 
toleravusi gyventojų pasisaky
mus už demokratiją ir žmogaus 
teises, paskutiniu laiku vėl su
griežtino savo politiką: įspėjo 
gyventojus nedraugauti su už
sieniečiais, studentam uždrau
dė gyventi kartu su užsienie
čiais studentais, o užsienio vals
tybes vėl pradėjo vaizduoti 
kaip šnipų lizdus.

Naujasis Ugandos preziden
tas Yusufu K. Lule pareiškė, kad 
kariuomenė be didesnio pasi
priešinimo užima vis naujas 
sritis, ir paragino gyventojus ne- 
sigriebti keršto prieš buv. prez. 
Idi Amin šalininkus, nes jie tu
rėsią atsakyti už savo veiksmus 
prieš teismą.

Kinija pažadėjo jos okupuoto 
Tibeto žemvaldžiam atlyginti už 
iš jų nusavintas žemes.

R. Vokietijos vyriausybė už
draudė R. Berlyno gyventojam 
kalbėtis su užsienio žurnalistais 
be valdžios leidimo. Žurnalistai 
taip pat turės valdžios organam 
iš anksto pranešti apie jų numa
tomas išvykas į užmiestį.

Kinija ir Vietnamas pradėjo 
pasitarimus tarpusavio santy
kiam išlyginti.

Irane vėl iškilo nesutarimų 
tarp Iraną faktinai valdančio 
Ayatollah Khomeini ir Teherano 
religinio vado Ayatollah Mah- 
moud Taleghani.- Khomeini 
buvo prikišama, kad įvairūs re
voliuciniai komitetai tarp savęs 
nebendradarbiauja ir kad ko
mitetų veikla nederinama pu vy
riausybės įstaigų veikla. Dėlto 
Taleghani buvo kurį laiką pa
sislėpęs, bet vėliau vėl pažadė
jo būti paklusnus Khomeini. Dėl 
tų pat priežasčių iš vyriausybės 
pasitraukė užs. rėk. min. Karim 
Sanjabi.

Nigerijos karinė vyriausybė 
paskelbė rinkimus: liepos 7 bus 
renkamas senatas, liepos 14 — 
atstovų rūmai, liepos 21 — sri
čių atstovybės, liepos 28 — gu
bernatoriai ir rugpiūčio 11 — 
Krašto prezidentas.

Afganistane prieš vyriausybę 
veikiančių partizanų vadovybė 
yra susiorganizavusi iš Afganis
tano pabėgėlių Pakistane. Parti
zanam vadovauja iš Afganistano 
kariuomenės pabėgę karininkai.

Palestiniečių organizuojami 
teroro veiksmai prieš Izraelį 
padažnėjo: Belgijoj buvo ban
dytas pagrobti Izraelio EL AL 
oro linijos lėktuvas, o prie Li
bano sienos buvo nušauti 6 pa
lestiniečiai, bandę prasiveržti į 
Izraelį.

ČIA direktoriaus adm. Stans- 
field Turner pareiškimas, kad 
sovietų raketų bandymų seki
mas, netekus Irane veikusių se
kimo stočių galės būti pilnai at
statytas tik apie 1984, vyriau
sybės sluoksniuose sukėlė dide
lio rūpesčio.

JAV pasiūlė suteikti Pakista- 
nui reikalingos pagalbos atomi
nės energijos gaminimo įrengi
mam pastatydinti, jei Pakistanas 
pasižadėtų negaminti branduo
linių ginklų.

JAV viceprez. VValter Mon- 
dale viešai pagyrė Norvegiją už 
drąsią laikyseną prieš didelį so
vietų spaudimą į Norvegijos 
šiaurinį sparną ir patikino, kad 
JAV visada pasiliks Norvegijos 
pusėj.

Penktadienis-F riday
SECOND-CLASS 341 Highland Blvd.

Postage paid at Brooklyn, N.Y. Brooklyn, N. Y. 11207 25 centai

PRIEKABIŲ NETRŪKSTA
Iš Lietuvos K.B. Kronikos Nr. 35

Klaipėda. 1977 m. gruodžio 
10 d. Klaipėdos tikintieji krei
pėsi į Religijų reikalų tarybos 
įgaliotinio įstaigą Vilniuje, pra
šydami, kad bent būtų leista 
padidinti esamą bažnyčią ir at
likti remonto darbus. Pareiški
me tarp kitko rašoma: “Veikian
ti bažnyčia yra per maža. Žmo
nės eiliniais sekmadieniais turi 
stovėti lauke net šaltyje ir lie
tuje; bažnyčios grindys yra ce
mentinės . . . Bažnyčios reikme
nims patalpinti nėra jokių pa
talpų . . .”

Iš tikrųjų Klaipėdos tikinčių
jų būklė yra apverktinoje pa
dėtyje. Žmonės pamaldų metu 
alpsta. Tikintieji nori, kad Tel
šių vyskupijos Valdytojas ir Klai
pėdos bažnyčios klebonas ener
gingiau rūpintųsi jų bažnyčios 
reikalais.

“LKB Kronika”, pritardama 
Klaipėdos tikintiesiems, paste
bi, kad vis dėlto patys kata
likai per mažai dėl savo sun
kios padėties klebena valdžios 
įstaigų duris.

- o -
Telšiai. 1978 m. liepos 14 d. 

į Telšių raj. Vykdomąjį komi
tetą buvo iškviesti Katedros kle
bonas kun. J. Pačinskas ir vi
karas kun. J. Kauneckas. Su jais 
kalbėjosi Telšių raj. Vykdomo
jo komiteto pirmininkas Rasima- 
vičius, dalyvaujant Švietimo 
skyriaus vedėjui Savickiui.

Pirmininkas Rasimavičius pa
siteiravo, kokių pretenzijų Vyk
domajam komitetui turi kun. 
J. Kauneckas. Šis atsakė, kad 
sąryšyje su koplytstulpio nugrio
vimu jam neteisėtai išjungtas 
telefonas. Apie tai jis rašęs Vyk
domajam komitetui. Pirminin
kas Rasimavičius priekaištau
jančiai tarė: “Yra žinoma, kad 
kun. Kauneckas kartu su tikin
čiaisiais pasirašė protestą Brež
nevui dėl koplytstulpio nugrio
vimo ir kitų dalykų”. Kunigas 
vikaras paaiškino: “Proteste iš

Vandalai sunaikino lietuvišką kryžių Flushing Meadovvs-Corona parke, New Yorke. 
Prie kryžiaus pamatų stovi iš k. Sal Liotta, Wallace B. Rodgers ir Peter C. Wy- 
tenus, kryžiaus priežiūros komiteto pirmininkas. Nuotr. VVallace B. Rodgers

SUNAIKINTAS LIETUVIŠKAS KRYŽIUS

Kai 1964 New Yorke, Flush
ing Meadovvs-Corona parke, 
buvo atidaryta pasaulinė paroda, 
ten buvo sukurtas Meditation 
Garde n ir ten buvo pastatytas 
lietuviškas kryžius. Jis buvo 
skirtas pagerbti kovotojus dėl 
Lietuvos laisvės.

Pasibaigus parodai ir visus pa
status nugriovus, kryžius buvo 
paliktas kaip parko puošmena. 
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dėstyta kritika ir reikalavimai 
yra teisingi, todėl ir pasirašiau”. 
Rasimavičius nusileido: “Ir mes 
to nelaikome šmeižtu. Protestą 
priėmėme dėmesin ir imsimės 
priemonių”.

Toliau pirmininkas išreiškė 
nepasitenkinimą, kad Katedroje 
pamaldų metu aiškinamos tikė
jimo tiesos. Tai, anot jo, susi
rinkimai, nesusiję su religinių 
kultų atlikimu. Jei kun. J. Kau
neckas nesiliaus jų organizuoti 
Vykdomasis komitetas pašalins 
bažnytinį komitetą. Jei ir tai 
negelbės, bus uždaryta Telšių 
religinė bendruomenė. Be to, 
ir kunigas, dirbąs Telšiuose, gali 
atsidurti Upynoje (tai pati ma
žiausia Telšių rajono parapija, 
neturinti savo kunigo).

Liepos 17 d. į Telšių raj. 
Vykdomąjį komitetą buvo iš
kviestas Telšių katedros bažny
tinis komitetas ir klebonas kun. 
J. Pačinskas. Remiantis 1976.
VII.28 LTSR Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumo įsaku, jie 
buvo kaltinami, kad Katedroje 
vyksta susirinkimai, nesusiję su 
religiniais kultais.

Bažnytinio komiteto narys Ja
linskas pareikalavo minėto įsa
ko, bet jam buvo grubiai at
sakyta ir vis dėlto dokumento 
neparodė.

Taip pat raj. Vykdomasis ko
mitetas nepaliko ramybėje ir 
Telšių Švč. M. Marijos Dangun 
Ėmimo bažnyčios. Čia buvo už
draustos choro repeticijos, ka
dangi chore dalyvauja vaikai, 
nors 1976.VII.28 d. įsake cho
rai nėra draudžiami. Nejaugi 
net rajono Vykdomojo komite
to pirmininkas nežino įstaty
mų?! Kur tada kreiptis rajono 
žmonėms, jei aukščiausia rajo
no valdžia trypia jų teises? Kai 
tikintieji kreipiasi į TSRS aukš
čiausias valdžios instancijas, 
visi skundai grąžinami į rajo
nus. Tokiu būdu Tarybų Sąjun

Bet jį nuolat užpuldavo ir api- 
plėšdavo įvairūs vandalai. 
Kryžiui išlaikyti ir remontuoti 
buvo sudarytas komitetas, ku
riam pirmininkavo Peter C. Wy- 
tenus.

Balandžio 21, šeštadienį, ryte 
policija pranešė Petrui Wy- 
tenus, kad kryžius yra visai su
naikintas. Nuplėštos ir pavogtos 
ornamentinės ir smulkios dalys, 

goje skundus tikrina patys 
įstatymų pažeidėjai.

Dar blogiau, kai net kunigai 
nusileidžia neteisėtiems parei
gūnų reikalavimams ir patys 
slopina religinį tikinčiųjų gy
venimą. Antai, raj. Vykdomojo 
komiteto įbaugintas Telšių Švč. 
M. Marijos Dangun Ėmimo baž
nyčios klebonas kun. Bagdonas 
pats uždraudė vargonininkui da
ryti choro repeticijas.

- o -
1978 m. rugpiūčio 6 d. į 

Katedrą, vykstant Parcinkulio at
laidams, pamaldų metu atvyko 
Telšių finansų skyriaus inspek-

(nukelta į 2 psl.)

Taip atrodė lietuviškas kry
žius, pastatytas 1964, kai 
Flushing Meadows-Corona 
Parke buvo pasaulinė paro
da. Kryžiaus atvirukas buvo 
išleistas tos parodos proga.

pats liemuo nuverstas ir sudau
žytas. Liko dar ir pora šoninių 
atramų, kurios laikė stogelį. 
Policija likučius nuvežė į sandė
lį-

Kas tai padarė? Gal kokie reli
gijos priešai, o gal Lietuvos lais
vės priešai?

Komitetas tikisi, kad kryžius 
bus greitai atstatytas naujas ir 
kad jam bus surasta nauja sau
gesnė vieta.

MIRĖ KUN. K. GARUCKAS
Po ilgos ir skaudžios ligos 

balandžio 5 Švenčionių ligoni
nėj mirė kun. Karolis Garuckas. 
Jo asmeny Ceikinių parapija ne
teko klebono. Netekti klebono 
šiandien Lietuvoj yra vienas iš 
sunkiausiai atitaisomų nuosto
lių, nes dėl apribojimų Kauno 
kunigų seminarijoj vis naujos 
parapijos po klebono mirties 
lieka be savo kunigo.

Kun. Garucko asmeny visa 
Lietuva neteko ne tik pavyz
dingo kunigo, bet ir nepalau
žiamo žmogaus teisių gynėjo, 
kuris, rizikuodamas savo laisve 
bei saugumu, kėlė balsą prieš 
žmogaus teisių pažeidimus. 
Kun. Garuckas buvo vienas iš 
Lietuvos visuomeninės grupės 
Helsinkio susitarimų vykdymui 
remti kūrėjų. Šios grupės ke
liamas balsas plačiai nuaidėjo 
visame pasauly.

Daugeliui liks neužmirštamas 
kun. Karolio Garucko liudijimas 
kito Helsinkio grupės nario Vik
toro Petkaus teisme Vilniuj pra
ėjusių metų liepos mėnesio 
vidury. Savo liudijimą jis pradė
jo krikščioniškai pasveikinda
mas kaltinamąjį: Garbė Jėzui 
Kristui. Duoti bet kokius paro
dymus liudininkas atsisakė, pa
brėždamas, kad toks teismo pro
cesas prieš nekaltą žmogų yra 
neteisėtas, neįstatymiškas. “Jei, 
didžiai vertingą ir reikalingą lie
tuviškos Helsinkio grupės darbą 
teismas laiko nusikaltimu, te- 
baudžia ir mane”, pareiškė teis
me Garuckas. “Aš būčiau lai
mingas, jei mane ištiktų mūsų 
kankinių, kaip arkivyskupo Me
čislovo Reinio, kun. Andriuškos 
ir kitų, likimas. Viktoras Petkus 
kovojo už žmogaus teises — tai 
didžiai teisingas ir garbingas ke
lias! Daugiau Lietuvai tokių 
sūnų!”

Šie velionio kun. Karolio Ga
rucko žodžiai išliks tautos są
monėj kaip didžiojo žmogaus 
teisių gynėjo dvasinis testamen
tas. Šiuo savo testamentu jis iš
reiškė tai, ką sako popiežius Jo
nas Paulius II savo pirmoj en

IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Lietuvoje jau intensyviai 
ruošiamasi respublikinei dainų 
šventei, kuri įvyks 1980 metų 
vasarą. Spaudoje rašoma, kad 
Lietuvoje yra 24,000 įvairių sa
viveiklinių ansamblių, chorų, 
orkestrų, šokių ratelių, teatrinių 
kolektyvų. Dainų šventė ir ren
giama jų masiniam pasirodymui. 
Tuose saviveikliniuose kolekty
vuose, rašoma, dalyvauja 
350,000 žmonių. 1980 metų dai
nų šventė būsianti jau aštuntoji. 
Atrodo, reikėtų tik džiaugtis, 
kad rengiamos tokio plataus 
masto dainų šventės. Bet tenka 
nūsivilti, kai paskaitai apie nu
matomą šventės repertuarą, ku
ris turįs būti pritaikytas komu
nistiniam auklėjimui. Progra
moje ir parinktos dainos, turin
čios tarnauti numatytam tikslui. 
Didelė repertuaro dalis turės 
būti atlikta rusų kalba; daug 
rusų kompozitorių, kitų “tarybi
nių” tautų ir “pažangiųjų” už
sienio autorių kūrinių. Komu
nistų partijos CK sekretorius L. 
Šepetys savo pranešime reika
lauja stiprinti partinį vadovavi
mą meno saviveiklai, gerinti in
ternacionalinį auklėjimą, nau
doti meno saviveiklą idėjiniam, 
politiniam auklėjimui, įveikti 
“praeities atgyvenoms” žmonių 
sąmonėje. Nutautinimo irkomu- 
nistinimo tikslui ruošiamos ir 
tos didžiosios dainų šventės. 
Tautinės individualybės naiki
nimui tarnauja ir tautinių kos
tiumų darkymas. Spaudoje rašo
ma: “Kiekvienos dainų šventės 
proga saviveiklininkai pasipuo
šia naujais tautiniais kostiumais, 
kuriuos pagamina respublikos 
lengvosios pramonės įmonės. 
Dailininkai R. ir J. Balčikoniai,
O. ir V. Vincevičiai, M. Ži- 
levičienė, G. Fledžinskienė, A. 
Purienė ir kiti jau sukūrė busi
mosios šventės kostiumų eski
zus” (Kultūros Barai, 1979, Nr. 
1). Toliau rašoma, kad nereikia 
stebėtis, jog naujieji kostiumai 

ciklikoj “Redemptor hominis”; 
“Bažnyčia negali nesirūpinti 
žmogumi, negali žmogaus palik
ti aklo likimo valiai, nes ji žino, 
kad žmogaus pašaukimas, jo gi
mimas ir mirtis, jo išsigelbėji
mas ar žuvimas yra neatskiria
mai susiję su Kristum. Žmogus 
yra tas kelias — pirmasis ir pa
grindinis kelias, kuriuo turi eiti 
Bažnyčia, atlikdama savo misiją. 
Tai paties Kristaus kelias, kurį 
jis nurodė savo įsikūnijimo ir 
žmogaus atpirkimo paslaptim.”

-o-
Kun. Karolis Garuckas buvo 

gimęs 1908 gegužės 1 Užkalnių 
kaime, Ramygalos parapijoj, ma
žažemio ūkininko šeimoj. Mo
kėsi Ramygalos progimnazijoj 
ir Panevėžio mokytojų seminari
joj. 1931 įstojo į jėzuitų vie
nuoliją. Filosofiją ir teologiją 
studijavo Vokietijoj ir Olandijoj. 
1941 buvo įšventintas kunigu. 
Nuo 1945 lig 1948 dirbo įvairio
se Vilniaus bažnyčiose: Šv. Ka
zimiero, Šv. Jono, Aušros Var
tuose. Pravedė daugelį rekolek
cijų Vilniuj, Kaune ir kituose 
Lietuvos miestuose bei mieste
liuose.

Jo veiklos pripažinimas
Apie jo veiklą plačiai buvo pa

informuotas popiežius, buvo 
pranešta ir apie jo ligą. Tai po
piežius, įvertindamas jo veiklą 
žmogaus teisėm ginti, jam pa
siuntė telegramą. Telegramą pa
siuntė į Vilnių. Iš Vilniaus tele
gramą atvežė į Švenčionis ir jam 
įteikė kovo 21. Tai sujaudino 
sergantį kunigą, kad Šventasis 
Tėvas jį prisiminė. Telegramoje 
sakoma, kad popiežius jam mel
džia stiprybės ir ragina jį melstis 
už Bažnyčios reikalus.

Įspūdingos laidotuvės
Miręs balandžio 5, buvo palai

dotas balandžio 10 Ceikiniuose, 
Ignalinos rajone. Laidotuvėse 
dalyvavo du vyskupai, apie 100 
kunigų ir didelės minios žmo
nių, tuo pareikšdamos jam pa
garbą už drąsią kovą dėl žmo
gaus teisių.

skiriasi nuo muziejinių ekspona
tų. Naujas tautinis kostiumas 
esąs besivystančio liaudies 
meno sudėtinė dalis. Kad tame 
naujajam kostiume jau neliko 
lietuviškųjų etnografinių ele
mentų, kad jie darosi labai pana
šūs į rusiškus drabužius, parti
niams vadovams visai dėl to šir
dies neskauda. Būsimoji dainų 
šventė būsianti skirta Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą ke
turiasdešimtmečiui paminėti.

— Komunistiniam ir ateisti
niam auklėjimui Lietuvoje di
desniuose centruose statomi 
kultūros rūmai. Neseniai iškil
mingai atidaryti puošnūs kul
tūros rūmai Kelmėje. Rūmuose 
yra 400 žiūrovų salė, erdvioje 
fojė vyksta šokiai ir pasilinksmi
nimai, biblioteka galėsianti su
talpinti 40,000 tomų knygų, vai
kams įrengtas pasakų kambarys, 
taip pat esą erdvūs kambariai 
dramos studijai, šokių repetici
joms, choro pamokoms, net liau
dies meistrams. Panašūs rūmai 
baigiami statyti Rokiškyje ir Jur
barke. Suprojektuoti rūmai Tra
kuose, Radviliškyje, Šilutėje.

— Kauno valdžios ir kultū
ros vadovai turėjo platų pasikal
bėjimą apie Kauno muzikinį 
gyvenimą (pasikalbėjimo san
trauka išspausdinta Kultūros Ba
rų 1979 Nr. 1). Nuolatiniai pro
fesiniai muzikos kolektyvai 
Kaune yra: Kauno muzikinis 
teatras (direkt. Vytautas Blažys, 
dirig. Stasys Domarkas), Kauno 
valstybinis choras (vadovas ir 
dirigentas Petras Bingelis), pu
čiamųjų orkestras, senovinės 
muzikos ansamblis, kamerinis 
orkestras. Mieste yra net 5 muzi
kos mokyklos, kurios rengia mo
kyklinius koncertus. Tačiau po
kalbininkai nusiskundė, kad 
Kaune nesą muzikinio klimato. 
Gabesnieji muzikos mokyklų 
auklėtiniai neprigyją Kaune,

(nukelta į 2 psl.)
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KULTŪROS ŽIDINIO PASTOGĖJE 
Ar atsisakoma Kultūros Židinio?

Kultūros Židinio mažojoj salėj 
balandžio 20 įvyko viešas infor
macinis susirinkimas, kuriame 
buvo siekiama išryškinti šiuo 
metu planuojamus pasikeitimus 
K. Židinio teisinėj bei praktiš
ko išlaikymo plotmėj.

Susirinkimą pravedė Lietu
vių Kultūros Fondo tarybos narė 
ir jaunimo veiklos komiteto pir
mininkė Lilė Milukienė. Prane
šimus davė LK Fondo valdybos 
pirmininkas Aleksandras Vakse- 
lis, tarybos narys ir finansų 
planavimo komiteto pirmininkas 
Tėvas Paulius Baltakis OFM ir 
LKF tarybos pirmininkas bei 
teisinio komiteto vadovas dr. 
Vytautas Vygantas.

A. Vakselis apžvelgė Kultūros 
Židinio statybos idėją, sunkią 
pradžią ir pasiektą tikslą. Lie
tuvių visuomenė daugumoj su-

prato kultūros centro New Yor
ke reikalingumą ir aukomis bei 
darbu aktyviai prisidėjo prie 
idėjos įgyvendinimo. Šiuo metu 
iš visuomenės taip pat laukiama 
ryžtingo dalyvavimo Kultūros 
Židinio išlaikymo darbuose.

Tėvas Paulius Baltakis, 
OFM, pati svarbiausia ir 
efektingiausią jėga Kul - 
tūros Židinio gyvenime, savo 
žodyje išreiškė Tėvų Pranciš
konų pritarimą ir pageidavi
mą K. Židinio išlaikymo parei
gas legaliai perduoti aukotojam 
ir rėmėjam atstovaujančiai orga
nizacijai — Lietuvių Kultūros 
Fondui. Pranciškonai dau
giau negu atliko savo pareigą, 
padėdami New Yorko apylinkės 
lietuviam pasistatyti savo na
mus. Dabar ateina laikas tų na
mų tvarkymą perleisti Židiniui 
besinaudojančiai visuomenei ir 
užtikrinti jo patalpų naudojimą 
bei nuosavybę lietuviam. Tas 
žingsnis yra būtinas dabar, nes

už kelėtos metų galime neturėti 
tos galimybės.

Dr. V. Vygantas savo mintyse 
atskleidė gilią Pranciškonų pasi
aukojimo ir pastangų prasmę, 
padedant įvykdyti New Yorko 
lietuvių svajonę — turėti savo 
pastogę. To pasiaukojimo 
prasmė atsispindi ir dabartiniam 
pasitikėjime, perleidžiant K. Ži
dinio administravimo ir tvarky
mo darbus visuomenės organi
zacijai. Dr. Vytautas taip pat pa
lietė kai kuriuos ilgalaikio per
leidimo (lease) sutarties princi
pus. Pagal tą sutartį, lietuviai 
pranciškonai lieka K. Židinio 
nuosavybės savininkais ir globė
jais, o Lietuvių Kultūros Fondas
— veiklos , priežiūros, išlaiky

mo ir administracinės procedū
ros vykdytojais. Sutartis bus pa
sirašyta bandomajam trijų metų 
laikotarpiui, su galimybe ją pra
tęsti ateičiai, iki 99 metų termi
no.

Viena iš svarbiausių sutartyje 
glūdinčių sąlygų yra lietuvių 
visuomenės įsipareigojimas 
aktyviai domėtis Kultūros Židi
nio išlaikymo darbais. Todėl 
ir yra taip svarbu visiem pri-

Izraelio delegacijos vadu tar
tis su Egiptu dėl ribotos auto
nomijos suteikimo palestinie
čiam buvo paskirtas konservaty
vios religinės partijos vadas ir 
vidaus reik. min. Yozef Burg.

Aliejų eksportuojančios arabų 
valstybės pašalino Egiptą iš 
bendros org-jos ir uždraudė par
duoti aliejų Egiptui. t

Sov. S-gos aukščiausias sovie
tas valstybės prezidentu vėl iš
rinko nesveikuojantį Leonid 
Brežnevą, kuris savo ruožtu 
min. pirm-ku pakvietė iki šiol 
tas pareigas ėjusį Aleksei N. Ko- 
sygin.

Libano prezidentui pasiuntus 
į pietinį Libaną vieną batalioną 
savo karių taikos priežiūros už
daviniam vykdyti, ten veikiąs 
krikščionių milicijos vadas mjr. 
Saad Haddad paskelbė pietinio 
Libano nepriklausomybę ir ap
šaudė JT taikos priežiūros dali- 
.nius,, ... , i .. .....

Buv. Ugandos diktatoriaus Idi 
Amin artimiausias patarėjas, 
anglas Robert Astles buvo sulai
kytas Kenijos policijos ir tardo
mas dėl jo Ugandoj įvykdytų 
žudynių.

JAV pareiškė, kad jos yra pasi
rengusios vėl atidaryti savo am
basadą Uganodj, ir pasiūlė ūki
nės pagalbos.

Rodezijoj vyksta balsavimai 
dalinei juodųjų valdžiai suda
ryti. Nežiūrint partizanų trukdy
mų, balsavimuose dalyvauja di
delis skaičius juodųjų.

Lenkijos prekinis laivas Rei- 
mund užsidegė prie Bomholmo 
salos Baltijos jūroj. 44 laiko ke
leiviai buvo išgelbėti.

Maskvos konservatorija pirmą 
kartą po 1917 m. revoliucijos pa
statė Handel oratoriją “Mesijas”.

Jugoslavijos Adrijos jūros pa
kraščiuose esančius miestus išti
ko smarkus žemės drebėjimas, 
per kurį žuvo apie 300 žmonių.

Sov. S-gos stačiatikė vienuolė 
Valerija Makijeva buvo uždaryta 
neribotam laikui psichiatrinėj li
goninėj už tai, kad gamino ir 
pardavinėjo juostas su įaustais 
pslamės žodžiais.

/Š PAVERGTOS 
LIETUVOS
KULTŪRINIO 

GYVENIMO
(atkelta iš 1 psl.)

bėgą į Vilnių, kur esančios ge
resnės sąlygos pasireikšti. Net 
kompozitorių 80% yra susitelkę 
Vilniuje. Tačiau pokalbininkai 
džiaugiasi, kad Kaunas nuo seno 
turįs chorinio meno tradicijas. 
Gražiai veikia Politechnikos in
stituto mišrus choras “Jaunys
tė”, Radijo gamykla turi chorą 
“Banga”, Medicinos institutas 
turi chorą “Nerį”. Garsėja Kul
tūros darbuotojų profsąjungos 
choras “Leliumai”. Vyrai susi
būrė į trankų chorą “Perkūnas”.

— 1978 metų pabaigoje viena 
rusų leidykla Maskvoje išleido 
dabartinio Lietuvos meno albu
mą. Jį sudarė anksčiau negirdė
tas L. Jasiulis. Jis parašė ir įve
damąjį žodį rusų kalba. Albumas 
apima tapybą, grafiką, skulptū
rą ir teatro dekoracijas bei kos
tiumus. Iš viso yra 127 dailinin
kai, reprezentuojami 1-5 pa
veikslais. Iš vyresniosios, jau iš 
gyvenimo pasitraukiančios kar
tos albume randame: A. Tara- 
bildą, D. Tarabildienę, A. Kučą, 
J. Kuzminskį, P. Aleksandravi
čių, J. Mikėną, R. Antinį, L. 
Truikį, V. Palaimą, A. Gudaitį, 
St. Ušinską. Daugumas repre
zentuojamų dailininkų jau yra 
subrendę okupuotoje Lietuvoje. 
Gale knygos duodamos autorių 
biografinės žinios. Albumas — 
didelio formato, išspausdintas 
kreidiniame popieriuje, darbas 
švarus, spalvos kiek patam
sintos. Didžiausias albumo trū
kumas — tai kad leidinys skir
tas tik rusams ar rusų kalbą ge
rai mokantiems žmonėms, nes 
net ir lietuviškos pavardės rašo
mos rusiškomis raidėmis (lietu
viški dvibalsiai, ypač po minkš
tinamų priebalsių, transkri-

buojami labai griozdiškai), visi 
įrašai ir paaiškinimai išspaus
dinti tik rusiškai ir rusiškomis 
raidėmis. Taigi Vakarų kultūros 
žmonėms albumas nepaskai
tomas.

— P. Cvirkos gimimo sukak
tis iškilmingai paminėta ir 
Maskvoje, centriniuose literatų 
namuose. Iš Lietuvos buvo nu
vykę rašytojai M. Sluckis, V. 
Bubnys, R. Kašauskas, L Piktur
na, valdžios atstovė L. Diržins- 
kaitė, partijos atstovas S. Šim
kus. Pagrindinis kalbėtojas buvo
M. Sluckis. Meninę programą 
atliko solistai — N. Ambrazai
tytė, V. Noreika, E. Kaniava,
N. Trusevas, skaitovai — T. Vai
sieta, A. Rosenas, rusas V. Gu- 
ninas, Lietuvos kamerinis or
kestras, vadovaujamas S. Son
deckio. Kalbėjo ir keli maskvi- 
niai rusai. Visi džiaugėsi, kad 
P. Cvirka buvęs internacionalis
tas.

— Kovo 24-27 Lietuvoje buvo 
minima tarptautinė teatro diena. 
Tam skirti renginiai vyko 
Kaune. Vilniaus universiteto 
liaudies teatras suvaidino R. Sa- 
mulevičiaus pjesę “Kaip vėjas 
laukuose”, profsąjungų teatras
— P. Merimės “Lokio” insceni
zaciją, Panevėžio dramos teatras
— dramą “Laukimas”.

— Kovo 31 Vilniuje mirė ži
nomas dramos aktorius-vetera- 
nas Alfonsas Radzevičius. Buvo 
gimęs 1905 kovo 19 Ukraino
je. 1929 baigė valstybinę dra
mos studiją. Vaidino ir režisavo 
Kauno valst. dramos teatre, 
Šiaulių ir Klaipėdos teatruose. 
1947-1949 Kauno teatre buvo 
vyriausias režisierius. Scenos 
dalykus dėstė Kauno dramos 
studijoje. Už ryškų vaidmenį 
M. Gorkio “Priešuose” 1947 
gavo Sovietų Sąjungos valstybi
nę premiją, tais pat metais gavo 
ir Lietuvos nusipelniusio akto
riaus vardą. Nuo 1950 iki 1965 
dirbo Vilniaus akademiniame 
dramos teatre. Dalyvavo radijo 
ir televizijos vaidinimuose.

Pr.N.

klausyti Židinio išlaikymui į- 
steigtai Lietuvių Kultūros Fon
do korporacijai. Jeigu dėl visuo
menės pasyvumo arba nesuge
bėjimo LK Fondas sutarties są
lygų nebegalės vykdyti, tada Tė
vų Pranciškonų įsipareigojimas 
Židinį laikyti tiktai lietuvių nau
dojimui bus panaikintas. Tokiu 
būdu, jeigu lietuviai Židinio iš
laikymu nesidomės, tada bus 
aišku, kad jiem Kultūros Židi
nys nebereikalingas.

Po pranešimų susirinkusieji 
turėjo progą iškelti klausimus ir 
pareikšti savo nuomones. Vie
nas iš ryškiausių rūpesčių buvo 
dėl tolimesnio Kultūros Židi
nio finansavimo. Prelegentai 
tuo reikalu davė labai konkre
čius atsakymus. 1. Abiejų bingo 
žaidimų pajamos ir toliau eis tie
sioginiam bingo leidimuose nu
statytiem tikslam — Kultūros 
Židinio išlaikymui ir Pranciš
konų veiklos parėmimui. 2. Di
delė dalis pajamų priklausys 
nuo LK Fondo narių metinio 

(10 dol.) mokesčio, todėl na
rių skaičius bus labai svarbus 
faktorius. 3. Įplaukom iš lietu
viškų organizacijų parengimų 
mažėjant, bus ieškoma būdų 
Židinį išnuomuoti ir kitatau
čiam, tada, kai Židinio patalpos 
yralaisvos ir nenaudojamos.

Buvo iškeltas ir kitas svarbus 
klausimas — ar LK Fondui per
ėmus Židinio administravimą, 
neprisieis mokėti valstybinius 
mokesčius? Atsakymas aiškus — 
K. Židinio nuosavybė lieka Tė
vų Pranciškonų rankose ir, pagal 
dabartinius įstatymus, religinė 
institucija mokesčių nemoka. 
LK Fondas figūruos tik kaip pa- 
gelbinė organizacija.

Turbūt daugiausia sąžinės ieš
kojimo ir supratimo reikalaująs 
klausimas buvo dėl tolimesnio 
K. Židinio patalpų laisvo naudo
jimo organizacijų reikalam, at
sižvelgiant, kad organizacijos 
nėra turtingos ir jos neišgali mo
kėti nuomą už kasdieninį Židi
nio naudojimą. Šio klausimo at
sakyme ir glūdi pati esminė Kul
tūros Židinio išlaikymo ir išsau
gojimo prasmė. Apie tai jau 
buvo gana aiškiai parašyta š.m. 
balandžio 6 Darbininke, “Atsi
šaukimas į New Yorko organiza
cijas” straipsnyje. Kai kurias te- 
naiišreikštas ir papildomas min
tis reikia dar sykį pakartoti. 1. 
Židinys buvo pastatytas tam, 
kad lietuviai per savo organiza
cijas galėtų jame gyvuoti. 2. Už 
pelną neduodančius parengi
mus nuoma nebuvo ir nebus rei
kalaujama. 3. Židinio egzistavi
mo tikslas ypatingai svarbus lie
tuvių jaunimo tautinei sąmonei 
įskiepyti ir išlaikyti, todėl jauni
mo veiklai Židinio durys yra kuo 
labiausiai atviros.

Tačiau, reikia įsisąmoninti, 
kad tautinis susipratimas nėra 
tik vienos krypties gatvė. Todėl, 
parafrazuojant žuvusio prezi
dento J. Kennedy obalsį — “ne
ieškokim tiktai ką mum Židinys 
gali duoti, bet žiūrėkim ir 
ką mes galim duoti Židiniui”, 
iš tikrųjų paieškokim būdų, kaip

(nukelta [ 6 psl.)

Iš Lietuvos
K.B. Kronikos

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS 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, 
NY 11375.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th St., Richmond Hill, 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.), Woodhaven, 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. Wilson Avė.), telef. 344-5172. Elizabeth 
Office: 216 Palmer St. (Bet. 2nd and 3rd Avės), telef. 353-2999. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

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

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

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

Lietuviška REAL ESTATE įstaiga St. Petersburge, Floridoj 
ANGELĖ E. KARNIENĖ 
Broker-Realtor
3701 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.

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

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

K.VECAS
JONAS 
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LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

Pristatomi į visas kapines new york, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

asolino 

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

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALĖ /

Lietuvių Fondo Taryba ir valdyba posėdžiauja. Iš k. sėdi: Povilas Kilius, dr. Antanas Razma, 
Milda Lenkauskienė, dr. Gediminas K. Balukas, dr. Kazys Ambrozaitis, stovi: Pranas Mažri
mas, Petras Želvys, dr. Ferdinandas Kaunas, dr. Jonas Valaitis, Stasys Baras, inž. Vytau
tas Kutkus, Jonas Kučėnas ir Kazys Barzdukas. Trūksta: inž. Vytauto Kamanto, inž. 
Viktoro Naudžiaus, dr. Jono Račiausko ,Povio Sodeikos, dr. Vytauto Tauro, Jono Vaznelio, 
dr. Mindaugo Vyganto Kleopo A. Girvilo, Antano Juodvalkio, Sauliaus Kuprio, Antano Šan- 
taro ir adv. Povilo Žumbakio. Nuotr. J. Kuprio

(atkelta iš 1 psl.

torius Vendzinskis ir pareikala
vo, jog kunigai uždraustų par
davinėti devocionalijas. Kai ku
nigai pareiškė, jog devocionali
jas pardavinėti nedraudžia jokie 
įstatymai, jis, pasitelkęs miesto 
chuliganus, pats užpuldinėjo 
devočiorialijų pardavėjas, vai
kė jas nuo šventoriaus, atimi
nėjo iš jų devocionalijas. Kokia 
demokratiška tarybų valdžia — 
jos pareigūnai dirba bendrai 
su chuliganais!

- o -
Pandėlys. Pandėlio ir jo apy

linkių tikintieji laukė liepos 30 
d. J.E. Panevėžio vyskupo. Ne
snaudė ir vietiniai tarybiniai 
aktyvistai. Naktį iš liepos 28 
į 29 d. jų parankiniai iškėlė 
geležinius šventoriaus vartus ir 
ant Kristaus statulos galvos už
dėjo pigaus vyno butelį. Matyt 
tai buvo honoraras tiems, kas 
darbavosi, vykdydamas aukštes
niosios valdžios planus ir su
manymus.

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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Vėl renkamės rinkti

STUDIJŲ DIENOS JAUNIMO KONGRESAS ARTĖJA

Tautinio susipratimo valando
mis nusiskundžiama nutauti- 
mo pavojais ir galimybėmis. Kal
bant apie nutautimą Lietuvoj, 
turima galvoj svetima prie
spauda, kuri vykdo nutautinimą. 
To okupuotiem lietuviam gre
siančio pavojaus išeivijos lietu
viam nėra. Jiem gresia betgi ki
tas pavojus — savanoriškas nu- 
tautimas. Atitrūkus nuo gimto
sios žemės, pamažu atitrūkstama 
ir nuo savo tautos. Šiai grėsmei 
išvengti talkon eina tautinė 
bendruomenė.

Susibūrimas į tautinę bend
ruomenę lieka viena iš reikš
mingiausių priemonių išlikti gy
viem ir ištikimiem savai tautai. 
Kai laisva valstybė yra tautai 
tikriausia išlikimo ir gyvybės ga
rantija, svetur didžiausią reikš
mę turi tautinės bendruomenės.

Sava lietuviška bendruomenė, 
kuri telkia lietuvius svetur vie
nam bendram tikslui, yra nepa
vaduojama. Ne tiek svarbu, ko
kiom formom reikšis bendruo
meninis gyvenimas, kiek svar
bu, kad lietuviai jaustų bend
ruomeninį ryšį, vienas kito 
priklausomybę.

Amerikoj gyvenusi lietuviško
ji išeivija nuo seno jungėsi į 
organizacijas, parapijas. Tai 
buvo jų bendruomeninės for
mos. Daugiau organizacijų atsi
vežė naujieji ateiviai. Su tais 
naujaisiais ateiviais atėjo ir Lie
tuvių Bendruomenės, kaip vi
suotinės organizacijos, mintis. 
Savo esme ši idėja išeivijoj daug 
nesiskiria nuo valstybės idėjos 
laisvame krašte.

Lietuvių Bendruomenė nesi
kėsino ir nesikėsina prieš jo
kias paskiras organizacijas. Jas 
gali įjungti į savo rėmus ir jų 
veikimą paskatinti bendra vi
siem linkme, kiek tai liečia lie
tuvybės išlaikymą ir Lietuvai 
laisvės siekimą. Patirtis pakarto
tinai rodo, kad Lietuvių Bend
ruomenės idėja gaji. Gajesnė už 
daugelį kitų organizacijų. Ga
jesnė pasirodė ir veikimu ir net 

visuotiniais rinkimais, kuriem 
apskritai žmonės didelio aktyvu
mo nerodo niekur. Tūkstančiai 
Lietuvių Bendruomenės rinki
muose rodo tą aktyvų branduo
lį Lietuvių Bendruo
menėj esant didesnį nei bet kur 
kitur.

Šiuo metu kaip tik artėjama 
prie JAV Lietuvių Bendruome
nės devintosios tarybos rinkimų. 
Tai bus vykdoma daugybėj Lie
tuvių Bendruomenės apylinkių, 
išsiblaškiusių po visą Ameriką. 
Bus renkami kandidatai ne tiek 
pažinti iš aprašymų laikraščiuo
se, bet iš savos apygardos, savos 
apylinkės narių tarpo. Kiekvie
nas pagal savo tautinę sąžinę 
galės apsispręsti, kuris kandi
datas, jo nuomone, sėkmingiau
siai galėtų dirbti JAV Lietuvių 
Bendruomenės taryboj.

Okupuotoj Lietuvoj, kaip irki- — 
tuose komunizmo pavergtuose 
kraštuose, nebėra prasmės da
lyvauti rinkimuose, nes ten nėra 
galimybės pasirinkti. Tačiau 
laisvuose rinkimuose dalyvauti 
yra kiekvieno susipratusio ir 
veiklaus lietuvio privilegija ir 
garbės pareiga.

Rinkėjam pasirinkti tikrai bus 
iš ko. Kiekvienoj apygardoj kan
didatų yra daug daugiau negu 
reikia išrinkti atstovų. Pavyz
džiui, New Yorko apygardoj rei
kia išrinkti tik šešis atstovus, o 
kandidatų yra devyniolika!

Balsuotojo pareiga lengva— 
paaukot tik truputį laiko. Tačiau 
ši pareiga labai svarbi — kuo 
gausesnis dalyvavimas rinki
muose įgalina išrinkti geriausius 
ir tinkamiausius tarp pasišventu
sių kandidatuoti. Tai sustiprins 
ir naujos vadovybės pajėgumą, 
sustiprins pačios Lietuvių Bend
ruomenės svorį, o taip pat padi
dins ir lietuviškos visuomenės 
tautiško atsparumo laipsnį.

Kandidatai savo gerą valią jau 
parodė. Laukiam tos geros va
lios iš balsuotojų!

IV PLJK studijų dienose kiek
vienos veikimo srities (politi- 
nės-visuomeninės-kultūrinės) 
svarstymam skiriamos dvi pilnos 
dienos. Prieš pradedant svarsty
ti vienos srities veikimo gaires, 
studijų dienų dalyviai (atstovai) 
įvedami į problematiką: a. 
dviem paskaitomis ir b. simpo
ziumu, kuriame dalyvauja abu 
paskaitininkai ir trys kiti asme
nys (pasiruošę specialiais klau
simais).

Politinės srities paskaitininkai 
bus: 1. dr. Kajetonas Čeginskas 
(Vokietija) — Lietuviškos politi
nės sąmonės pagrindai; 2. Stasys 
Lozoraitis, Jr. (Italija) — Poli
tinio sąmoningumo reiškimasis 
lietuviškoj veikloj.

Simpoziume, šalia paskaiti
ninkų dalyvaus: a. Linas Koje
lis (JAV) — užsienio lietuvių 
jaunimo santykis su Lietuva; b. 
Viktoras Nakas (JAV) — lietuvių 
jaunimo dalyvavimas politinėj 
veikloj; c. Australijos atstovas
— pasaulinis žmogaus teisių 
sąjūdis ir lietuvių vaidmuo jame.

Visuomeninės srities paskai
tininkai bus: 1. dr. Algis Norvilą 
(JAV) — Dvikalbiškumas: pra
keikimas ar palaima; 2. Rasa Lu- 
koševičiūtė (Kanada) — Bend
ruomenės elementai ir jų santy
kiavimas.

Simpoziume, šalia paskaiti
ninkų, dalyvaus: a. Rimgaudas 
Juraitis (Brazilija) — mišrios šei
mos lietuvių bendruomenėj; b. 
dr. Gerardas Bauras (Vokietija)
— jaunimo draugavimo formos: 
šeima, bendruomeninis gyveni
mas, alternatyviniai bendravimo 
būdai; c. Violeta Abariūtė (JAV)
— vidurinės kartos problema.

Kultūrinės srities paskaitinin
kai bus: 1. Tomas Venclova 
(JAV) — Ar įmanoma kurti lie

IV PLJK atstovai iš Vokietijos su studijinės komisijos pirm. 
Vincu Bartusevičium. Iš k. Edvardas Grigužis, Jūratė Bara- 
saitė, Jurgėnas Margis, Birutė Šyvokaitė, Vincas Bartusevi
čius, Marytė Šmitienė, Algis Stankus Saulaitis, Romas Ky- 
nas ir Romas Šileris. Nuotr. Algio Stankaus Saulaičio

tuvišką kultūrą už Lietuvos ribų? 
2. Marija Stankuvienė-Saulai- 
tytė (Vokietija) — Kalba ir lietu
viškos kultūros kūrimas.

Simpoziume, šalia paskaiti
ninkų, dalyvaus: a. Emilija Sa- 
kadolskienė (JAV) — lietuviškos 
kūrybos skatinimo ir skleidimo 
būdai; b. Sigita Kondrataitė 
(Prancūzija) — lietuvių literatų, 
menininkų ir mokslininkų pro
blema išeivijoj; c. Aleksandras 
Valavičius (Brazilija) — kultūri
nio' bendradarbiavimo tarp kraš
tų užduotis.

KONGRESO BŪSTINĖ

Daugeliui turistų tikriausiai 
bus įdomu žinoti, kur tiksliai yra 
jaunimo kongreso būstinė — Va
sario 16 gimnazija, kad galėtų 
jos aplankymą įplanuoti.

Vasario 16 gimnazija yra Huet- 
tenfeldo kaimely — 60 km nuo 
Frankfurto, 30 km nuo Heidel
bergo, 20 km nuo Mannheimo ir 
30 km nuo Darmstadto. Arti
miausia traukinių stotis, iš ku
rios Huettenfeldą galima pa
siekti autobusu, yra Weinheim. 
Autobusu važiuoti link Worms 
arba Lampertheim; Huetten- 
felde išlipti. Su mašina arba tak
siu važiuojama į Huettenfeldą, 
nes ten yra gimnazija. (Lampert
heim yra tik pašto adresas. Pats 
Lampertheim yra 10 km nuo 
gimnazijos.)

Apsistojusieji gimnazijoj galės 
aplankyti aplinkinius miestus, 
ypatingai pagarsėjusį Heidel
bergą, Wormsą, Weinheimą ir 
t.t. Keli kilometrai nuo gimna
zijos prasideda Odenvvaldo kal
neliai, kuriuose yra gražių senų 
miestelių, pilių ir t.t.

Norintieji gimnazijoj apsistoti 

ilgesniam laikui prašomi iš 
anksto apie tai pranešti kongre
so būstinei, kad būtų galima re
zervuoti vietą. Būstinės adresas: 
IV PLJK, Romuva/Litauisches 
Gymnasium, 6840 Lampertheim 
4, West Germany.

ĮVAIRI INFORMACIJA

Kongreso turistam rezervuotas 
viešbutis Regent Palace Hotel, 
Piccadilly Circus — pačiame 
Londono miesto centre. Neto
liese yra Karalienės rūmai, gar
sus Hyde Park, Trafalgar Sąuare, 
Meno muziejus, Parlamento rū
mai ir kitos žymios vietovės. Vi
si turistai iš JAV ir Kanados bus 
patalpinti tame pačiame vieš
buty. Kaina — 14 angliškų sva
rų per dieną už kambarį vie
nam asmeniui ir 23 svarai už 
kambarį dviem. Šiuo metu va
liutų kursas yra 2 dol. 5 centai 
už vieną svarą.

Dalyviai ir atstovai, kongreso 
daliai Anglijoj pasibaigus, iš
vyks iš Londono traukiniu lie
pos 18, 9 vai. vak. Atvyks į 
Doverį apie 11 vai. 30 min. Čia 
persės į laivą ir liepos 19 rytą, 
1 vai., išplauks iš Doverio. Nu
matyta pasiekti Ostend, Belgijoj, 
4 vai. 45 min. ryto.

Aukų vajus Jau prasidėjo. Pir
mieji rezultatai džiugina. Dides
nes sumas paaukojo: dr. K. 
Ambrozaitis — 500 dol., dr. V. 
Tumasonis — 200 dol., dr. A. 
Lipskis — 200 dol., dr. A. Razma 
— 100 dol., dr. J. Valaitis — 100 
dol., vysk. V. Brizgys — 100 
dol., vysk. A. Deksnys — 50 dol.

Lietuviškos organizacijos 
jungiasi į aukotojų gretas. Jau 
aukų atsiuntė: DLK Birutės 
Draugija — 300 dol. (surengto 
koncerto pelnas), Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos Chicagos, 
skyrius — 100 dol., Panevė
žiečių Klubas Chicagoj — 100 
dol., Ateitininkų Sendraugių Są
junga — 100 dol., Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoj — 100 
dol.

JAV LB Floridos apygarda 
turėjo įdomų vakarą ir visą pel
ną, $615.07, paskyrė kong
reso reikalam. Vakarą su
ruošė apygardos valdyba su 
pirm. A. Gimžausku priešaky.

Kreipiamės į visą lietuvišką 
visuomenę — jaunimą, senimą, 
priklausančius prie organizacijų 
ir ne: remkit jaunimo kongresą. 
Jaunimo rėmimas rodo jūsų 
įvertinimą jo darbų!

Saulius Kubilius yra priimtas 
Italijos Šv. Kazimiero studentų 
atstovu į IV pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą. Jis yra atvy

kęs iš Australijos ir šiuo metu 
studijuoja filosofiją Romoj. 
Kongrese jis taip pat atstovaus 
Vatikano radijui.

Kun. A. Saulaitis, IV PLJK 
stovyklos komisijos pirmininkas, 
praneša, kad ligi kovo 20 į kong
reso stovyklą užsiregistravo (ir 
užpildė stovyklinę anketą) 115 
berniukų ir 205 mergaitės. Iš 
užsiregistravusiųjų 107 yra tarp 
20 ir 23 metų amžiaus ir 79 
tarp 18 ir 19 metų. Jaunimas mie
liausiai užsirašė į šiuos užsiėmi
mų būrelius, kurie vyks stovyk
los metu: tautiniai šokiai — 143, 
papročiai ir tradicijos — 100, 
foto ir filmai — 90, lietuviški 
valgiai ir choras — po 69, audi
mas — 49, ir t.t. Temos apie oku
puotos Lietuvos gyvenimą, ku
rios daugiausia jaunimą domina 
yra: kultūra — 140, žmogaus tei
sės—135, kelionės (į Lietuvą) 
— 134, pasaulėžiūra — 130.

LOTERIJA)
Mėginant sujtelkti IV pasaulio 

lietuvių jaunikio kongresui lė
šas, prie PLJKĮ finansų komiteto 
veikia ir laimėjimų paskirstymo 
komisija. Jai vadovauja Jonas 
Bagdonas su grupe talkininkų: 
Giedrė Čepailytė, Linas Ku
čas, Danutė Saliklytė, Vida 
Mačiukevičiūtė, Virginija 
Markevičiūtė, Vytautas Marke
vičius, Vita Musonytė, Astra 
Paškevičiūtė, Birutė Šontaitė, 
Dalia Musonytė, Aras Lintakas 
ir Loreta Stončiūtė.

Šios komisijos pagrindinės 
pareigos yra tvarkyti loteriją. 
Šiuo laiku visose lietuviškose 
kolonijose jau galima įsigyti lo
terijos bilietų. Vieno bilieto kai
na yra vienas doleris. Premijos 
yra piniginės. Pirma premija — 
$1,000, antra — $400, trečia— 
$200, ketvirta — $100 ir penkta 
iki dešimtos — po $50. Premijų 
paskirstymas įvyks sekmadienį, 
birželio 24 per Lietuvių Dienas 
Chicagoj.

Daugumas loterijos bilietų jau 
yra išsiuntinėti į lietuviškas ko
lonijas JAV-bėse ir Kanadoj. Bi
lietais yra aprūpintos ir kai ku
rios organizacijos ir pavieniai as
menys. Tad kviečiam visus iš
mėginti savo laimę ir nusipirkti 
bent po keletą bilietų. Tai yra 
vienas iš lengviausių ir malo
niausių būdų paremti jaunimo 
kongresui! Jeigu nerandat, kur į- 
sigyti bilietų, malonėkit susi
siekti su komisijos pirmininku 
Jonu Bagdonu: 6449 South Troy 
Avenue Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 778-8370.

Kartu galima kreiptis į PLB 
būstinę Chicagoj.

IV PLJK Informacija

TIK ASILAS IŠ KELIONĖS 
ARKLIU NEGRĮŽTA
Kelionės įspūdžiai

ANTANAS RUBŠYS
MANHATTAN COLLEGE

29
Giesmė lyg 

augąs vėjo ošimas smėly: gilus, 
nenumaldomas, nepasotinamas. 
Tik kunigas ir choras veda Die
vo garbinimo pokalbį, dalyviai 
tyli — klausosi. Vienas kitas niū
niuoja giesmės melodiją.

Pamaldų metu krikštija kūdi
kį. Senukas kunigas kūdikį neša 
per bendriją. Atėjus evangelijai, 
būrelis dalyvių apstoja kunigą 
ir evangelijų knygą. Rinkliavą 
daro du — senukas ir vaikas. Abu 
eina kartu.

Pamaldom baigiantis, bažny
čia kone pilna. Lyg šeima 
tėvo namuose. Sveikinasi, lenk- 
damiesi ir liesdami krūtinę, lū
pas ir kaktą. Jauku. Į mane nie
kas dėmesio nekreipia.

Vyrai žemi ir kresni. Moterys 
dar žemesnės ir kresnesnės. Vie
ni ir kiti daugiausia su sijonais. 
Kai kurie vyrai vilki ant gala- 
biyeh ir europietišką švarką. Ant 
galvų kalafiyeh — arabiškas 
gaubtuvas. Iš jo galima daug 
apie žmogų pasakyti: šviesiai 
raudonas su juodais taškučiais 
— arabų legionierius; šviesiai 

pilkas su padrikais kvadratėliais 
— kaimo ar dykumos vaikas; 
grynai baltas — miestietis. Kala
fiyeh prie galvos spaudžia kelia
aukštis virvelių raizginys. Le
gionierius, beduinas ir miestie
tis galvos gaubtuvą prilaiko juo
da virvute, o šeikas — puošnia, 
paauksuota ir daugiaaukšte. Mo
terų drabužiai tamsūs. Lyg mai
šai krinta nuo pečių ir juosta 
perjuosiami. Krūtinės tviska 
blizgučiais ir spalvingu išsiuvi- 
nėjimu.

Lėtai išeinu iš bažnyčios į 
gatvę. Tikrai, žmogus — ne gry
bas. Per naktį neišauga. Ir pa
pročiai ir drabužiai atspindi 
žmogaus patirtį.

Gatvėj netrūksta ir vakarietiš
kai apsirengusių žmonių. Tačiau 
retas jų vietinis. Dažniausiai čia 
gyveną užsieniečiai ir turistai.

Pilna arabiškų restoranėlių. 
Stalų tik keletas. Ir valgis pa
prastas. Šviežia duona — plokš
ti apvalainiai, sumaltų žirnių ir 
aliejaus padažas bei laban — 
arabiškas raugintas pienas. Ar
bata su šaltmėtėmis ir čia ge
riausias gėrimas.

Nebo kalne ir Madaba 
miestely

Elijas Šarkis tapo geru pažįs
tamu Jordanijoj. Sutariu, kad jis 
man parodys ir Nebo kalną, kur 
mirė Mozė, ir Madabą, mozaikų 
miestą. Atvažiuoja su taksistu 
— Moze Ideh — manęs kelio
nei paimti, v

Madaba yra 40 km į pietus 
nuo Amman, o Nebo kalnas 5 
km į šiaurės vakarus nuo Ma
daba.

Nebo kalnas yra tariamoji Mo
zės mirties vieta. Šventraštis 
pasakoja, kad Dievas liepė Mo
zei kopti ant šio kalno ir pasi
žiūrėti į Pažado Žemę. Čia Mo
zė ir miręs (Įst 34).

Vaizdas iš Nebo kalno yra pa
noraminis ir sušildo širdį. Ant 
viršukalnio yra griuvėsiai — se
nas šventnamis ir krikščioniškas 
vienuolynas. Pranciškonai, iš
tikimieji Šventosios Žemės 
saugotojai, padedami japonų ar
cheologų, griuvėsius tyrinėja jau 
kelinti metai.Elijas mane tem

pia į vakarinę viršukalnio pa
šlaitę. Čia įrengtas mažutis par
kas — stebėjimo vieta. Cementu 
grįsta asla su stogine, stalai su 
suolais ir keletas medelių.

Elijas sako: “Ši yra mano 
mėgstamiausia vieta visoj Jorda
nijoj”. “Kodėl?” klausiu. “Iš čia 
galiu pasižiūrėti į savo tėvy
nę!” Jis nutyla. Suprantu. Pa
eina į stoginės kampą, atsisėda, 
nugara atsiremdamas į stalą, ir 
visu veidu stebi Jordano slėnį ir 

anapus. Ten jo širdis, nes ten jo 
tėvynė.

Slėnis miglotas. Daug ką ma
tyti nėra įmanoma.

Madaba miestelis mane jau 
seniai domino. Dažnai jis vadi
namas mozaikų miestu. Švent
raštis jį irgi mini Išėjimo iš 
Egipto pasakojime. Romėnų lai
kais Madaba išgarsėjo, nes mo
zaikos tada buvo itin madingos. 
Nūdien Madaba yra kone krikš
čioniška vietovė. XIX a. 2000 
su viršum krikščionių, bijodami 
musulmonų, pabėgo iš Kerak 
pietuose ir apsigyveno čia.

Mozė Ideh yra krikščionis ir 
Masada. Elijas Šarkis, tiesa, 
musulmonas, bet pagarbus 
krikščionim. Mozė moka vairuo-

Madaba sėdi ant senovės pa
matų. Įeini į krautuvę, ar į 
šventnamį, ar net į šeimos na
mus — esi muziejuj. Grindys

Nebo kalnas, tėvų pranciškonų Šventosios Žemės tyrinėjimai.
Nuotr. kun. A. Rubšio

dažniausiai būna su mozaikomis 
iš senovės.

Graikų ortodoksų bažnyčia 
savo grindyse turi mozaikinius 
Jeruzalės ir Palestinos žemėla
pius. Jie yra iš imperatoriaus 
Justiniano (VI a. po Kr.) laikų. 
Jeruzalės žemėlapy gali atpa
žinti pagrindines gatves ir 
Šventojo Karsto baziliką. Pales
tinos žemėlapis parodo kelioli
ka vietovių, kurias mini Švent
raštis. Abu žemėlapiai labai 
spalvingi: žalia, mėlyna, ruda ir 
geltona spalva balto kalkakme
nio fone.

ti ir turi taksį, bet savo krašto 
nepažįsta. Elijas, atrodo, ver
čiau jotų ant asilo, negu vairuo
tų taksį, — yra žiningas ir paslau
gus gvidas. Arabų kraštuose į- 
prasta dalintis darbu ir uždar
biu. Savo miestely Mozė Ideh 
jaučiasi lyg gaidys savo kieme. 
Visus sveikina. Visi jį sveikina. 
Sumeta žodį kitą ir su savo 
parapijos kunigu. Ūmai sustoja 
prie maisto krautuvėlės. Nuper
ka tris plokščius duonos apva
lainius ir tris išmirkyto sūrio ga
balus. Sūris ožkų pieno ir mir
komas didžiuliame stiklo inde. 
Lietuvoj sūriai džiovinami, ara
bų kraštuose mirkomi. Skonį 
sunku aprašyti, — labai aitrus. 
Laužiam duoną ir sūrį. Mozė 
patenkintas ir šypsosi, rodyda
mas auksu sustiprintą dantį, kad 
man duona ir sūris patinka.

Šalia Madaba pakelėj paste
biu keletą juodų palapinių. Jor
danijos beduinai ima miesčio- 
nėti. “Ar galima aplankyti?” 
klausiu. “Bent sustokim”, — 
tuojau pat pritaria Elijas. Pala
pinių kuolai stipriai įkalti že
mėn. Juodas audeklas, austas iš 
kuprio ir ožkų vilnos, tarnauja 
uždangalu. Žemės jis nesiekia. 
Bent pusės metro plyšys aplink 
visą palapinę įleidžia akis vidun. 
Ten namų darbo kilimėliai kloja 
aslą. Šalia palapinės beduinė 
(ne beduinas!) rūko ilgą pypkę. 
Tai ne nergileh — pypkė, kurią 
vyrai rūko.

(Bus daugiau)
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SVEČIUOSE PAS SUBAČIAUS VINCĘ

Kelionė į Californiją (4)
Kas galėjo tikėti, kad toji veik

lioji Vincė Jonuškaitė-Leskaitie- 
nė, valdžiusi bent kelias orga
nizacijas, paliks New Yorką ir 
nusikels prie Pacifiko ramybės 
ieškoti. Bet štai ji čia gyvena, 
ir kiekvienas, atkeliavęs iš New 
Yorko, stengiasi ją aplankyti. Štai 
ir aš stoviu ant jos namų slenks
čio.

Sesers palikimas
Pasirodo, tie namai buvo jos 

sesers. Ta sesuo į Ameriką iš
vyko dar spaudos draudimo lai
kais. Išvyko ir tėvas — Jonuš- 
ka, nes jį gaudė žandarai už jo 
slaptą lietuviškų knygų veik
lą. Vincė tada buvo tik kūdi
kis, liko Subačiuje su motina.

Vincė augdama su savo sese
rim susirašinėjo laiškais. Sesuo 
Lietuvą aplankė tik 1927. Tada 

jos pirmą kartą pasimatė.
Kai Vincė po antrojo pasauli

nio karo 1947 metais iš Vokieti
jos, iš Miuncheno, su šeima pa
judėjo į Ameriką, ji atvyko čia į 
Santa Barbara, pas savo seserį. 
Sesuo, gyvenusi pirma Chica- 
goje, senokai buvo atsikėlusi į šį 
miestą ir čia turėjo namus su 
sodeliu.

Dinamiškai, veržliai Vincei 
šis gražus miestas buvo per ma
žas. Kalnai ir Pacifikas ją iš visų 
pusių uždarė. Ir ji išvyko gyven
ti į New Yorką, kur jai, kaip 
dainininkei, buvo geresnės per
spektyvos. New Yorke ji išgyve
no 20 metų. Juos atidavė lietu
viškai veiklai. Ji dainavo, orga
nizavo, vadovavo, reprezentavo. 
Jos namai nuolat priglaudė sve
čius keleivius, ypač muzikos, 
teatro žmones. Įsitraukė į plačią 
moterų veiklą ir ėjo, kalbėjo, 
veikė.

New Yorko lietuviai tikėjo, 
kad Vincė visada su jais gyvens 
ir savo laiką, neišsemiamą ener
giją atiduos lietuviškai veiklai, 
bet štai pasimirė jos sesuo, gyve
nusi Santa Barbara. Sesuo pa
liko tuos namus Vincei. Taip 
Vincė 1972 metais su sūnumi 
Sauliumi persikėlė čia gyventi. 
Dukra, Giedrė Zauniūtė, liko 
Atlanto artumoje, Cranford, N.J. 
Ryšiai su Atlanto pakraščiu ne
nutrūko. Vincė Čia lankėsi bent 
kelis kartus. Ir newyorkiečiai, 
kurie pasiekia anuos kraštus, 
suranda vaišingus Vincės na
mus.

Vincė čia dabar gyvena su sū
numi Sauliumi, anūku Dovydu, 
kuris jau sėdi prie pianino ir mė
gina skambinti. Ji čia gyvena su 
gražiais veiklaus gyvenimo prisi
minimais.

Operos muziejus
Kiekvieno solisto ar artisto na

mai yra lyg koks muziejus. Vin
cė gi dar mėgsta praeitį, jai ran
da taiklų žodį ir moka tą praeitį 
iškelti, šiltai pavaizduoti, prisi
minti. Dar New Yorke teko ma
tyti tą jos gausų muziejų. Ji bu
vo tiesiog fanatiška liaudies me
no rinkėja, specialybė — audi
niai. Ir kokius ji turėjo rinki
nius! Tautiniai drabužiai 200 
metų senumo, rankšluosčiai 
šimtmetiniai!

Dalį tų brangių audinių jai 
pavogė New Yorke. Paliko auto
mobilyje ant užpakalinės sėdy
nės sudėtus į kartoninę dėžę, 
o vagilis ėmė, išdaužė langą ir 
nusinešė. Vagiliui vargiai tie 
daiktai buvo reikalingi, o Vincei 
ir visiem lietuviškojo audinio 
brangintojam bei žinovam tai 
buvo didelis nuostolis.

Ji turi nemaža eksponatų , 
surištų su Mažąja Lietuva, su 
Tilžės lietuviais. Jos pirmas vy
ras buvo dr. Dovas Zaunius, 
buvęs Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris, kilęs iš Tilžės apylin
kių. Iš tos vietos turi nuotrau
kų, rankdarbių. Išsaugojo praeitį 
nuo Birutės draugijos, Sauervei- 
no,senų senų dienų Tilžėje, ten 
Morta Zauniutė liko legenda- 
rinė asmenybė, organizavusi vi
sa, kas lietuviška.

Paskui šį muziejų padidino 
teatrinė veikla, jos dainuoti vaid
menys, žymių dirigentų, solistų 
nuotraukos su dedikacijomis, 
gastrolės, kelionės po užsienius.

Ji pati jau dainavo 1919 M. 
Petrausko “Birutės” spektakly

je, dainavo Vaidilutės vaidmenį, 
paskui studijos. Kauno operoje 
debiutavo 1925 gruodžio 9. Tai 

buvo Pikų dama. Vincė sukūrė 
47 operų vaidmenis. Tokią Car- 
men dainavo per 150 kartų. O 
kur koncertai, gastrolės, kur 
nuostabi liaudies dainų inter
pretacija. Todėl ji ir turi didelę 
praeitį ir gali daug ką prisimin
ti, daug ką sutelkti savo suve
nyruose, nuotraukose. Subačius, 
Tilžė, Rambynas, Voronežas, 
Panevėžys, Berlynas, Kauno 
opera su ta garsiąja uždanga, ku
rią puošė rūtos šakelė.

Gilyn į kambarius
Šis muziejus prasideda sve

taine ir tradiciniais svetainės 
baldais. Sofa šią erdvę dalija į 
dvi dalis. Už sofos jau valgoma
sis. Dar toliau — virtuvė. Šo
ne į dešinę — miegamieji kam
bariai, kurie turi savo nuotrau
komis apkrautus stalus.

Prie kokteilio stalo atsirado 
pasveikinimo taurelės. Prisimi
nėm New Yorką, daugybę pažįs
tamų. Vincė susijaudina, net aša
rą nušluosto. Ir tuo metu jos bal
sas ypatingai gražiai skamba. 
Tai artistų balsas, perėjęs ilgą 
mokyklą ir pastatytas. Kai išta
ria, kiekvienas žodis lyg apskri
tas rutulys, atbaigtas, gražus. Žo
dyje girdi visus garsus, net prie
balsiai balansuoti. Taip kalba 
visi artistai, kurie turėjo progos 
ir net pareigą padaryti kalbą gra
žią ir skambią.

Nuslydom į teatro veiklą, į 
operas, koncertus, gastroles. Pri
siminiau ir tai, kad aš su poetu 
Vytautu Mačerniu 1943 metų 
vėlų rudenį iš Žemaičių Kalvari
jos į Telšius pėsčias nuėjau į 
koncertą. Kelio buvo 24 km. Mus 
ten nuvedė jos daina, jos inter
pretacija. Prisimenu, su kokia jė
ga ji perdavė liaudies dainas. 
Prisimenu ir Vladą Jakubėną, 
kuris ją palydėjo pianinu ir pats 
skambino. Tąsyk paskambino 
savo kompoziciją “Pasaką”. Ir 
kokį įspūdį padarė šis kūrinys! 
Kiek džiaugsmo suteikė!

Šį epizodą, kad pėsti atėjom į 
jos koncertą, Vincė visada susiti
kus prisimena. Tai buvo bran
giuose Telšiuose, mūsų jaunys
tės mieste. Tai ir liko gražūs 
prisiminimai, mus atlydėję net 
iki Pacifiko.

Prie stalo
Prie vaišių stalo Vincė turi 

savo papročius. Pradžioje — val
gių gausa, skanėstai, visokios ne
girdėtos , neregėtos daržovės, 
visokie virimo receptai, prie
skoniai, vynai, jų savybės, kur 
jie sutikti, paragauti. Pro tuos 
dalykus praėjęs, susilauki kavos 
ir — pabaigai sūrių. Jų įvairios 
rūšys, įvairūs peiliai atplauti. 
Sūriai atneša ir naujas kalbas.

Kalbėjom apie šio krašto pra
eitį, kaip ispanai pranciškonai 
čia atėjo, kultūrino visa ir įkūrė 
savo misijas. Misija nuo misi
jos įkurta vienos dienos žygio at
stume. Tai buvo nakvynės na
mai, stotys, drauge ir misijos, iš 
kur skleidė krikščionybę.

Misijų darbą pradėjo Junipero 
Serra 1759. Atėjęs iš Meksikos, 
jis siekė toli toli į šiaurę. Visur, 
kur tik yra šventųjų vardais pa
vadinti miestai, įsikūrė vienuo
liai ir jų misijos.

Santa Barbaros misija yra vie
na iš gražiausių, lyg kokia kara
lienė. Nutarėm aplankyti. O ji 
nuo Vincės netoli, beveik jos 
gatvės gale.

Bažnyčia didoka. Prie jos pri
jungti dideli namai. Iš kairės pu
sės įrengtas ir misijų muziejus. 
Muzikai kažkur tyliai grojant, 
čia matėme eilę kambarių su se
noviškais ūkio reikmenimis, su 
šventais dalykais — dar vienuo
lių drabužiais, maldų knygomis. 
Buvo ir vienuoliška celė, kuri 
pasižymėjo savo askeze ir 
skurdu.

Bažnyčia halės tipo, ant sienų 
sukabinti seni paveikslai, tapyti 
ispanų meisterių. Už bažnytėlės 
— senos kapinės su šventa ra
mybe. Priešais bažnyčią — dide
lis kiemas, būdingas ispaniškai 
statybai, nes čia susitelkia gyve-

... -..... .-A

Santa Barbara, Calif., prie Vincės Jonuškaitės-Leskaitienės 
namų. Iš k. Saulius Zaunius, Dalilė Polikaitienė, Vincė 
Jonuškaitė-Leskaitienė ir Antanas Polikaitis.

nimas šventom dienom. Aplin
kui aikštę — lieknos palmės.

Dar pavažiavom kalnų atšlai
tėm, kur sustatyti gražūs namai.

Buvom ir prie vakarinės jū
ros, prie Pacifiko. Jis toks jau
kus ir malonus. Kelias ėjo aukš
tai, o žemai bėgiojo žmonės, 
net kojas vilgė vandenyje.

-o-
Pūstelėjo vėsokas vakaro vėje

lis ir mus pačius ragino paju
dėti. Grįžom į Vincės namus ir

MŪSŲ JAUNIMAS MUZIKOS 
GARSUOSE
J. STANKŪNAS

Jau susidarė tokia tradicija, 
kad Brooklyno Apreiškimo para
pijos choras kas metai Verbų 
sekmadienį surengia religinės 
muzikos koncertą. Šiemet tai 
įvyko balandžio 8. Programoj 
buvo Bacho, Rossinio ir Sas
nausko muzika.

Koncertą pradėjo pirmą kar
tą lietuviam girdimas Matas 
Jatkauskas. Jis solo vargonais 
pagrojo Bacho Prelude e Fugue 
in E m. Po to buvo atliekama 
Rossinio “Stabat Mater”, parašy
ta 2 Sopranam, altui tenorui, bo
sui ir mišriam chorui su orkestro 
palyda. Vėliau atsirado fortepi
jono ir vargonų akompanimen
tas. Soprano partiją giedojo Ast
ra Butkutė, alto — Birutė Ma
linauskienė, tenoro — Vytautas 
Daugirdas, boso — Leonardas 
Ralys. Parapijos choras giedojo 
vadovaujant Viktorui Raliui. Pri
tarė M. Jatkauskas.

Buvo atlikti tik šeši numeriai 
iš kantatos, o iš viso yra 10. Intro
dukciją “Stabat Mater dolorosa” 
giedojo choras ir solistų kvarte
tas. Antras numeris buvo “Pro 
peccatis”. Solistas bosas L. Ra
lys savo galingu sodriu gražaus 
tembro balsu buvo geroj formoj. 
Trečią giesmę “Fac ut portem” 
atliko solo A. Butkutė, turinti 
nestiprų lyrinį sopraną, kuris, 
esant gerai bažnyčios akustikai, 
skambėjo gerai. Buvo šilto 
spalvingumo bei įsijautiriio. A. 
Butkutė čia pirmą kartą dalyva
vo tokioj programoj ir pagirti
nai užsirekomendavo klausyto
jam. Ji turi muzikinės idėjos pa
jautimą ir vokalinių gabumų. 
Dirbdama gali pasiekti aukš
tesnę dainos meno pakopą. Pas
kutiniai trys numeriai — “In- 
flammatus et accensus”, chorui 
su solo sopranui, “Quando cor- 
pus”, kvartetui, ir “Insempiter- 
na saecula, Amen”, įspūdingai 
atliekami, pakėlė visos auditori
jos nuotaiką, ypač Amen, parašy
tas fugos forma.

Būdinga, kad visi šie nume
riai buvo parašyti minorinėse to
nacijose. Tai retai pas Rossinį 
pasitaiko. Kompozitorius buvo 
labai linksmo būdo, ir jo visa 
muzika yra giedri, saulėta — ma- 
jorinėse skalėse. Tai liudija 
prieš 150 metų jo sukurta ko
miška opera “Sevilijos kirpė
jas”, dar ir šiandien visame pa
sauly tebestatoma. Yra dar viena 
žymi jo charakteristika, vadina
ma “Rossinio crescendo”. Jo 
stambesniuose kūriniuose visa
da rasis šis grandiozinis crescen
do, nuo kūdikio išaugąs iki mil
žino stiprumo. Dėl savo šviesios 
konvencionalios lengvos har
monijos, dėl melodikos “bei 
canto” stiliuj su koloratūros pa- 
papuošalu ir dėl judraus rit
mo jis turi daug gerbėjų pasau- 

tuoj atsisveikinome, palinkėję 
jai ir sveikatos ir gražių sau
lėtų dienų, kad grįžtų į savo pri
siminimus ir juos surašytų. Juk 
tiek ji daug matė, pergyveno. 
Tai būtų didelis įnašas į mūsų 
kultūrinį gyvenimą.

Ji maloniai šypsojosi ir pa
žadėjo dar pasirodyti Los An
geles mieste! Tad iki pasimaty
mo, Mieloji Vince! (p.j.)

(Bus daugiau)

ly. Rossinio kūryboj yra ir stai
gių moduliacijų, ir chromatikos, 
kurias kantatoj choras sunkiai 
beįveikė.

Po kantatos choras dar pridė
jo Č. Sasnausko “Libera me” iš 
jo Reguiem mišių. Koncertą už
baigė M. Jatkauskas, pagroda
mas Bacho Choralą — Preliudą.

Bendrai choras savo vaidmenį 
atliko pasigėrėtinai. Tai daug 
priklausė nuo dirigento Viktoro 
Ralio, įrodžiusio, kad jis yra ryš
kaus talento jaunuolis, kyląs 
į menininkų gretas. Jo dirigavi
mas buvo nuoseklus. Be reikalo 
nesišvaistė mostais, gerai kont
roliavo chorą ir bendrą an
samblį.

Matas Jatkauskas buvo visiem 
siurprizas. Netikėtai iš nežinios 
atsirado naujas vargonininkas, 
gerokai pasivaręs į priekį vargo
nų muzikoj, ypatingai puikus 
akompaniatorius, stropiai sekąs 
dirigentą ir jo interpretaciją. 
Jis yra baigęs Manhattano mu
zikos mokyklos vargonų klasę. 
Dabar vargonininkauja St. Rose 
of Lima bažnyčioj New Yorke ir 
dėsto giedojimą parapinėj mo
kykloj. Turim vilties, kad ir atei
ty bendraus su lietuviais ir tokiu 

būdu pagyvins mūsų bažny
tinės muzikos veiklą.

Koncertą reikia laikyti pavy
kusiu ir sėkmingai praėjusiu. Jį 
globojo ir visais. būdais rėmė 
vietos klebonas kun. J. Pakal
niškis.

BALTIC HOLIDAYS
COME TO LITHUANIA IN 1979

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TOUR MANAGER

TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD. 
ONE SUTTER STREET 

SAN FRANCISCO, CALIF. 94104 
415 391-6185

Group 30 fare mušt have 30 or more participants

TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD. 
535 Fifth Avenue 

New York, N.Y. 10017 
212 697 7257

COST

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

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

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

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

TOURS INCLUDE FULL DAY EXCURSION TO KAUNAS AND HALF DAYTRIPTO TRAKAI

Brooklyno visuomenė yra la
bai dėkinga rengėjam ir atlikė
jam — chorui ir solistam, o la
biausiai vargonininkui Viktorui 
Raliui. Dabar turėtų būti eilė 
dainų koncertui bei linksmo po
būdžio muzikiniam vaidinimui. 
Tokių vakarų mūsų žmonės yra 
pasiilgę.

-o-

Pianistė Dalia Sakaitė balan
džio 2 Manhattano muzikos 
mokyklos salėj turėjo savo aka
deminį fortepijono rečitalį. Tai 
buvo jos, kaip šios mokyklos stu
dentės, užbaigiamasis koncer
tas. Šiais metais ji baigia studi
jas ir gauna muzikos magistrės 
diplomą. Jos klasės profesorius 
yra Raymond Lewenthal. Jis nu
statė jos koncertui programą. 
Buvo Haydno Sonata in E mi- 
nor, Brahmso 25 Variations on a 
Theme by Handel in B flat 
major, op. 24, Chopino Nocturne 
in E flat major, op. 55 Nr. 2, 
Poulenco Mouvements Per- 
petuels ir Liszto Deux Legen- 
des. Bisui paskambino J. Straus- 
so valsą koncertine forma.

D. Sakaitė turėjo sunkų už
davinį — tokią ilgą ir sunkią 
programą išmokti atmintinai ir 
atlikti mokytojų bei studentų 
akivaizdoj. Buvo nemažas bū

relis ir lietuvių. Beveik visi 
mūsų muzikai ir keliolika mu
zikos mėgėjų atidžiai sekė jos 
skambinimą ir gerai įvertino.

Ji turi gerą ritminį pajauti
mą, jėgą, nepaprastą techniką, 
puikų polėkį pianui, netrūksta 
jai ir fantazijos. Buvo poroj 
vietų ir pasimetimų bei nesklan
dumų, bet bendrai savo rečitalį 
atliko meniškai ir pasirodė kaip 
kultūringa pianistė. Kad ji turėtų

LAKE WORTH, FLA.

Klubo dešimtmetis

Lake Worth, Palm Beach apy
gardoj, kuri yra pietinėj Flori
doj, 1969 kovo 8 susirinko 12 
lietuvių pensininkų ir nutarė į- 
steigti Lietuvių Lake Worth 
klubą. Tada visoj Palm Beach 
apygardoj nebuvo nei vienos lie
tuviškos organizacijos.

Š. m. kovo 10 šis klubas pa
minėjo pirmąjį gyvavimo de
šimtmetį. Valdybos pirm. V. Do
vydaitis padarė dešimtmečio ap
žvalgą. Mirę 9 klubo nariai pa
gerbti susikaupimu.

Pirmaisiais metais narių susi
rinkimai buvo daromi narių bu
tuose. Narių skaičiui augant, 
nuo 1971 pradžios susirinkimai 
vyksta nuomojamoj Carpenter’s 
salėj, kur vyko ir šis minėjimas.

Vasarą daug kas išvažiuoja į 
šiaurę, tad nuo gegužės iki spa
lio mėn. klubas susirinkimų ne
šaukia. Kitais mėnesiais šalia ei
linių susirinkimų klubas ruošia 
Vasario 16-osios minėjimus, Mo
tinos dieną, trėmimų minėjimus, 
lietuviškas kūčias.

tiek laiko, kiek programos pa
ruošimas reikalauja, tai būtų 
virtuozų eilėse. Jai reikia užsi
dirbti pragyvenimą, užsimokėti 
už mokslą, kambarį ir turėti ki
tų išlaidų, surištų su studijo
mis. Verčiasi muzikos pamoko
mis, ąkomponuoja baleto bei šo
kių studijose ir dar suranda lai
ko lietuviam. Mūsų apylinkėj ji 
yra nepamainoma talkinin
kė: visada mielai lietuvių muzi
kiniuose renginiuose skambina 
bei akomponuoja mūsų solistam.

Studijų užbaigimo proga lietu
viškoji visuomenė linki jai ge
riausios sėkmės muzikos garsuo
se. -o-

Akordeonistė Rūta Raudytė, 
gyvenanti Lindene, N.J., 
akordeono muzikos kely yra pa
siekusi virtuozinio meno aukš
tumas.

Kovo mėnesį Holiday Inn, 
Newarke, buvo visos New Jer
sey valstijos akordeonistų festi
valis. Čia studijų vedėjų at
rinkti geriausi studentai grojo 
solo ir grupėmis. Rūta Raudytė 
su savo partneriais laimėjo pir
mą vietą. Atliko Mozarto Sona
tą in C dur Nr. 11, specialiai 
aranžuotą akordeonui kon
certine forma.

Gegužės mėn. ji dalyvaus vi
sos Amerikos akordeonistų kon- 
teste, kuris įvyks Miami, Flori
doj.

Jos tėvelių Adomo ir Eugeni
jos Raudžių namuose lentynos 
apkrautos jos laimėtais pažymė
jimais bei trofėjomis. Pati E. 
Raudienė yra uoli lietuvių kul
tūrinių parengimų lankytoja ir 
rėmėja. Dalyvauja Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijoas chore. 
Reiškiasi lietuvių kultūrinėj 
veikloj, dažnai vedasi su savim 
ir talentingą dukrelę.

Klubas talkina Lietuvos laisvi
nimo darbe: nariai rašo petici
jas JAV valdžios pareigūnam, 
renka aukas laisvinimo ko
vai remti, įsijungia į bendrą JAV 
lietuvių veiklą. Klubas surinktas 
aukas atiduoda tiem, kuriem ski
ria aukotojai. Vasario 16-osios iš
laidos (salės nuoma, programos 
atlikėjų honorarai, reprezentaci
ja) apmokamos iš klubo iždo.

Apie klubo praeitį dar kalbė
jo kun. Andrius Senkus, buvęs 
pirmininkas Antanas Rugys, vi
cepirm. Motiejus Mažeika, ižd. 
Juozas Navasaitis ir klubo narė 
Antanina Bortvikienė.

Kun. A. Senkui sukalbėjus 
maldą, dalyviai pasistiprino vai
šėmis, kurias paruošė klubo na
rės S. Augūnienė ir A. Ma
žeikienė. — Zan.

Jonas Adomėnas, organizuo
jąs keliones į Lietuvą, praneša, 
kad Trans International Tours, 
Ltd., organizuojamoj birželio 
14 dienos ekskursijoj dar yra ke
lios laisvos vietos.
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ŽODŽIAI JAV LB TARYBOS
RINKĖJAM

Du pirmieji gegužės savait
galiai, t.y. gegužės 5-6 ir 12-13, 
paskirti JAV Lietuvių Bendruo
menės IX tarybos rinkimam. 
Dešimty apygardų bus išrinkta 
60 tarybos narių. Iš tarybos na
rių vėliau bus išrinkta JAV LB 
krašto valdyba, kurios kadencija 
tęsis trejus metus. Čia rašyda
mas, dar nežinau, kiek į tary
bos narius atsirado kandidatų, 
bet tikrai žinau, kad jų daug dau
giau, negu reikia išrinkti. Tai 
reiškia, kad šiuose laisvuose, 
slaptuose, demokratiniuose rin
kimuose balsuotojas nuspręs, 
kurie kandidatai yra patys tinka
miausi trejus metus lietuviškai 
veiklai vadovauti.

Senstant ir mirštant senųjų 
partijų veikėjam, Vlikas nebe
gali funkcionuoti kaip anksčiau. 
Antidemokratinė Altą išgyvena 
pavojingiausią krizę. Jai ypač 

pakenkė flirtas su chicagiške LB 
atplaiša — reorgais. Dėl 
tokio niekingo flirto daugelis Al
tos rėmėjų nuo jos nusisuko, į- 
skaitant ir šio rašinio autorių. 
Jei Altą nesudemokratės ir neras 
kalbos su jaunimu, ji arba netru
kus žlugs, arba merdės sklero
zės kankinama.

Lietuvių Bendruomenė lieka 
veiksniu, kuris turi ateitį. Ji 
metai iš metų stiprėja. Ji turi 
vadų, kurie lengvai pasiekia 
JAV kongreso narius ir Baltuo
sius Rūmus. Jos vadai nėra “ne
pakeičiamieji” (kaip Keleivis 
balandžio 3 vedamajame sarkas
tiškai rašė apie antidemokrati
nių veiksnių “veikėjus”), o bal
suotojam panorus, po 3 metų turi 
pasitraukti. Bene didžiausias LB 
nuopelnas — į savo veiklą įjun
gimas jaunimo. Ir ne tik įjungi
mas. Visų pirma, per lituanisti
nes mokyklas, stovyklas, litua
nistinius kursus jaunimo įsąmo- 
ninimas, palenkimas lietuvybei, 
paskui pirmųjų jaunimo kongre
sų organizavimas, vadų ugdymas 
su jais kaip su žmonėm kalbos 
radimas. Kai kiti veiksniai jauni
mo (turiu galvoj patį žaliąjį, tarp 
20 ir 30 metų) beveik nebepri- 
sišaukia, LB savo darbam aps
čiai jo randa. Kodėl? Paprasčiau
sia: demokratinėj LB nėra bijan
čių, kad, “nepaj<eičiamajam” at
sistojus, į jo kėdę gali atsisėsti 
gabesnis ir gudresnis jaunuolis.

Grįžtant prie LB IX tarybos 
rinkimų, reikia neužmiršti, kad 
balsuotojo rolė ten nepaprastai 
svarbi. Kuo daugiau balsuotojų, 
tuo didesnį savim pasitikėjimą 
įgys išrinktieji. Kuo daugiau bal
suotojų, tuo stipriau bus pade
monstruota lietuviškoji jėga 
tiem, kurie mūsų veiklą stebi, 
o ir mum patiem, vienas į kitą 
besidairantięm, beklausinė- 
jantiem, kiek gi mūsų čia dar 
esama. Prieš trejus metus Chi
cagos reorgai dalį niekuo dėtų 
žmonių suklaidino ir nuo balsa
vimo sulaikė. Destruktyvia kriti
ka, klauniškais skėryčiojimaisi, 
tuščiais plepalais ir visiška vi
suomenine impotencija per tre
jus metus jie galutinai susi
kompromitavo.

Prieš kiekvienus LB tarybos 
rinkimus vis iškyla frontininkų 
baimė. Šis baubas JAV lietu
viuose buvo sistemingai nau
dojamas per ištisą šimtmečio 
ketvirtį, nuo pat I LB tarybos 
rinkimų. Kadai frontininkų bai
mė iš dalies buvo pamatuota. 
Tuometiniai frontininkai, 30-40 
metų dinamiški vyrai, pilni dras
tiškų planų, o kai kurie ir aro
gancijos, kandidatuodavo, kovo
davo už išrinkimą, būdavo išren
kami. Tik prisiminkim dr. Kazį 
Bobelį, Bronių Nainį ir kelis ki
tus. Šiandieninių frontininkų 
amžius — 55-70 metų. Nesakau, 
kad nėra kandidatų į IX JAV LB 
tarybą. Neabejoju, kad bus ir iš
rinktų. Bet tie, kurie ir šį pa
vasarį tebešaukia, ar slapta žmo
nėm į ausis suokia, kad ir da
bartinei tarybai gresia frontinin
kų hegemonija, yra arba dema
gogai, arba bepročiai. Prieš bal
suodami, patikrinkit savo apy
gardų sąrašus, ir pamatysit, kiek 
ten frontininkai dominuoja. O 
kai IX taryba bus išrinkta, pa
žiūrėsim, kokį procentą ten jie 
sudarys.

Lietuvių jėga kas dveji ar treji 
metai yra pademonstruojama 
masiniuose renginiuose, ku
riuos kaip kartas LB surengia. 
Tai dainų ir tautinių šokių šven
tės Chicagoj. Ten, į Tarptautinį 
Amfiteatrą, susirenka po 10-12 
tūkstančių tautiečių, gal net 
daugiau. Lietuvių Bendruo
menės (tik ne JAV, o Kanados 
krašto) pernai buvo surengtos ir 
Lietuvių Dienos Toronte. Iš ke
liolikos tūkstančių dainų šventės 
dalyvių bent pusę publikos su
darė JAV lietuviai. Kodėl visa tai 
miniu? Ogi todėl, kad galėčiau 
nusistebėti, kaip lengvai mes 
nuvažiuojam šimtus ir tūkstan
čius mylių į lietuviškas pramo
gas, bet kaip sunku mums už ke
lių mylių nuo namų pabalsuoti 
už LB kandidatus, kurie išrinkti 
mums tuos renginius ruoš. Ir 
nebe vien pramoginius. Kitiem 
veiksniam silpstant, LB ateity 
vis labiau turės įsijungti ir į 
politinę veiklą, į kovą su mū
sų tėvynės pavergėju.

Nepatingėkim gegužės 5, 6, 
12 ar 13 nueiti į savo apylin
kės LB rinkimų būstinę ir ati
duoti balsą už geriausius kan-

BALSUOJAMA VISUR
Gegužės 5-6 ir 12-13 visoj 

Amerikoj vyks JAV Lietuvių 
Bendruomenės devintosios tary
bos rinkimai. Gyveną didesnėse 
lietuviškose kolonijose, kur yra 
organizuoti Lietuvių Bendruo
menės vienetai-apylinkės, šią 
garbingą lietuvio pareigą galės 
atlikti asmeniškai, atsilankyda
mi į balsavimo būstines. Deja, 
nemažai yra tokių, kurie gyvena 
pavieniui ir negalės asmeniškai 
tai atlikti. Kad būtų įgalinti ir 
tokie lietuviai dalyvauti rinki
muose, rinkiminėse taisyklėse 
yra numatytas balsavimas paštu- 
laiškais. Tik, žinoma, reikia 
turėti balsavimo lapelį.

Pagal JAV LB tarybos rinkimų 
taisykles, LB taryba renkama 
rinkiminėmis apygardomis. Jų 
yra dešimt. Ir tik už savo gyve
namos rinkiminės apygardos 
kandidatus galima balsuoti.

LB Vakarų apygarda apima 
LB apylinkes ir lietuvius, gy
venančius Alaskos, Arizonos, 
Californijos, Colorado, Havajų, 
Idaho, Montanos, Nevados, 
New Mexico, Oregono, Utah, 
VVashingtono ir Wyoming valsti
jose. Komisijos pirm. — Irena 
Tamošaitienė, 4221 Nevvdale 
Dr., Los Angeles, Calif. 90027. 
Telef. 213 662-0791.

Vidurio Vakarų apygarda api
ma LB apylinkes ir lietuvius, 
gyvenančius Arkansas, Illinois, 
Indianos, Iowos, Kansas, Loui- 
sianos, Minnesotos, Missouri, 
Mississippi, Nebraskos, North 
Dakotos, Oklahomos, South Da- 
kotos, Texas ir Wisconsin valsti
jose. Pagal VlII-sios LB tarybos 
trečios sesijos priimtą nutarimą 
Vidurio Vakarų apygarda rinki
mam padalinama į 3 rajonus. 
Komisijos pirm. — Jonas Paštu- 
kas, 4335 So. Artesian Avė., Chi
cago, III. 60632. Telef. 312 847- 
6528.

Michigano apygarda apima 
LB apylinkes ir lietuvius, gyve
nančius Michigan valstijoj. Ko
misijos pirm. — Kęstutis Step- 
šys, 1322 Hamilton NW, Grand 
Rapids, Mich. 49504. Telef. 616 
456-5236.

Ohio apygarda apima LB apy
linkes ir lietuvius, gyvenančius 
Kentucky, Ohio ir Tennessee 
valstijose ir Pittsburgho, Bu Halo 
ir Rochesterio apylinkes. Komi
sijos pirm. — Antanas Rukšė
nas, 5682 French Blvd., Mentor, 
Ohio 44060. Telef. 216 257- 
4109.

Bostono apygarda apima LB 
apylinkes ir lietuvius, gyvenan
čius Maine, Massachusetts, 
Ne’w Hampshire, Rhode Island 
ir Vermont valstijose. Komisijos 
pirm. — Vladas Židžiūnas, 56 

Wedgewood Dr., Centerville, 
Ma. 02632. Telef. 617 771-0075.

Connecticut apygarda apima 
LB apylinkes ir lietuvius, gyve
nančius Connecticut valstijoj. 
Komisijos pirm. — dr. Juozas 
Kriaučiūnas, 1 Sayles Avė., Put-

Baltimorėje, Md., pradėtas statyti Lietuvių parkas. Prakasimo iškilmėse iš k. LB apylinkės 
pirmininkas Vytas Eringis, kun. Antanas Dranginis, kalba Baltimorės miesto burmistras 
]J. Donald Schaeffer, jo užpakaly sėdi Bernardas Karpers-Karpavičius, buvęs lietuvių svetainės 
pirmininkas, toliau advokatas Tomas Grajauskas. Parkas bus netoli Lietuvių svetainės. Jo 
atidarymas bus dar šį pavasarį.

didatus. Per trejus metus paau
kotas pusvalandis bus prasmin
giausiai sunaudotas. Kuo dau
giau balsų, tuo didesnis ūpas iš
rinktiesiem veikti, tuo daugiau 
prestižo visai Lietuvių Bendruo
menei. Alfonsas Nakas 

nam, Conn. 06260. Telef. 928- 
7434.

New Yorko apygarda apima 
LB apylinkes ir lietuvius, gyve
nančius New Yorko valstijoj 
(išskyrus Buffalo ir Rochesterio 
apylinkes). Komisijos pirm. — 
Vytautas Radzivanas, 8416 UOth 
St., Richmond Hill, N.Y. 11418. 
Telef. 212 441-2304.

New Jersey apygarda apima 
LB apylinkes ir lietuvius, gyve
nančius New Jersey valstijoj (iš
skyrus Pietinės New Jersey LB 
apylinkę). Komisijos pirm. —Jo
nas Kiaušas, 19 Kingsland Avė., 
Harrison, N.J. 07029. Telef. 201 
482-0731.

Pietryčių apygarda apima LB 
apylinkes ir lietuvius, gyvenan
čius Delaware, Maryland, Penn- 
sylvanijos, Virginijos, West 
Virginijos valstijose, Washing- 
ton, D.C., ir Pietinėj New Jer
sey LB apylinkėj (išskyrus 
Pittsburgho LB apylinkę). Ko
misijos pirm. — Roma Aidienė, 
5809 Johnson Court, Bethesda, 
M d. 20034. Telef. 301 530-0449.

Floridos apygarda apima LB 
apylinkes ir lietuvius, gyvenan
čius Alabamos, Floridos, Geor- 
gia, N North Carolina ir South 
Carolina valstijose, Virgin Is- 
lands ir Puerto Rico. Komisijos 
pirm. — Jonas Jasinskas, 11137 
2nd St. E. Treasure Island, Fla. 
33706. Telef. 813 360-6377.

Kreipkitės į savo gyvenamos 
LB rinkiminės apygardos LB ta
rybos rinkiminės komisijos pir
mininką, prašydami, kad pri
siųstų Jums balsavimo lapelį. 
Balsuodamas laišku, balsuotojas 
pasirūpina du vokus. Balsavimo 
kortelėje atžymėjęs pasirinktus 

kandidatus deda į pirmą voką, 
kurį užlipinęs deda į antrąjį 
voką. Ant šio voko turi būti už
rašomas balsuotojo-siuntėjo aiš
kus vardas, pavardė ir adresas. 
Balsavimo laiškas paštu turi būti 
pasiųstas ne vėliau kaip pasku
tinę balsavimo dieną LB apylin
kių rinkiminei komisijai.

Lietuvių Bendruomenę su
darom visi, nežiūrint kur begy
ventume. Visiem lygiai turi rū
pėti jos ateitis bei visi turėtu
me dalyvauti jos vyriausio orga
no — Tarybos — rinkimuose. 
Tenelieka nei vieno neatlikusio 
šios garbingos lietuvio pareigos. 
Tuo pačiu prašau visus, gyve
nančius pavieniui ir nepriklau
sančius reguliariom LB apylin
kėm, registruotis LB Centrinėj 
apylinkėj, prisiunčiant savo 
vardą, pavardę, adresą, šeimos 
sudėtį, kad galėtume Jus infor
muoti LB aktualijomis. LB 
Centrinės apylinkės valdybos 
adresas: Jonas Urbonas, pirm., 
1418 West Elmwood, Clawson, 
Mich. 48017. Telef. 313 435- 
0209.

Jonas Urbonas
JAV LB Centrinės apylinkės 

p-kas

RINKIMĖS KANDIDATUS 
IR EIKIM BALSUOTI!

Sesės ir broliai lietuviai!
Gegužės 5-6 ir 12-13 jau rink

sim JAV LB-nės vyriausiąjį or
ganą — tarybą, kuri spręs visus 
svarbiausius JAV LB reikalus 
per ateinančius trejus metus. 
Nuo jos priklausys LB veiklos 
kryptis ir būdas. Į jos kompe
tenciją įeina ne tik įstatų bei 
taisyklių priėmimas bei keiti
mas, bet ir krašto valdybos gar
bės teismo ir kontrolės komisijos 
išrinkimas.

Šį vyriausiąjį JAV LB organą 
turi teisę rinkti lygiu, tiesiogi
niu ir slaptu balsavimu visi lie
tuviai, kurie tik pareiškia norą 
įsiregistruoti į apylinkių valdy
bų sudaromus rinkėjų sąrašus.

Todėl kiekvieno lietuvio pa
reiga ir garbė yra eiti ir balsuo
ti. Gausingas balsuotojų skaičius

KANDIDATAI Į LB TARYBĄ
Rinkimai į JAV LB devintąją 

tarybą vykdomi apygardomis. 
Balsuojama už apygardom nu
statytą atstovų skaičių. Balsavi
mai vykstą apylinkėse gegužės 
5-6 ir 12-13.

Rinkimų rezultatus apylinkės 
pateikia savo apygardos rinkimų 
komisijom per 5 dienas rinki
mam pasibaigus. Apygardų rin
kimų komisijos suvestinius bal
savimo duomenis pristato vy
riausiai rinkimų komisijai ne vė
liau kaip per dešimt dienų bal
savimam pasibaigus.

Kandidatų sąrašas apygar
domis:

BOSTONO APYGARDA 
(renkami 4 atstovai) — Mykolas 
Drunga, Vytautas Izbickas, Po
vilas Jančauskas, Česlovas 
Mickūnas, Jonas Mikalauskas, 
Antanas Mažiulis, Romualdas 
Veitas.

CONNECTICUT APYGAR
DA (renkami 5) — Alfonsas Dzi- 
kas, Jonas Kasputis, Albina Lip- 
čienė, Mikas Pakštys, Arūnas Pa
liulis, Jonas Rikteraitis, Vaiva 
Vėbraitė-Gustienė, Petras Vilei
šis, Steponas Zabulis, Eugenijus 
Žiū rys.

FLORIDOS APYGARDA 
(renkami 2) — Gražina Jasins
kienė, Angelė Kamiene, Julija 
Staškūnaitė, Zigmas Strazdas.

MICHIGAN APYGARDA 
(renkami 5) — Violeta Abariū- 
tė, Gintė Damušytė, Vytautas 
Kutkus, Benediktas Kušlikis, Al
bertas Misiūnas, Jonas Urbonas, 
Nerimantas Udrys.

NEW YORKO APYGARDA 
(renkami 6) — Jonas Adomė
nas, Kornelijus Bučmys, Janina 
Gerdvilienė, Česlovas Janušas, 
Romas Kezys, Jonas Klivečka, 
Jonas Landsbergis, Jadvyga Lu
košienė, Kęstutis Miklas, Danu
tė Mikulskytė, Kęstutis Nemic- 
kas, Juozas Pažemėnas, Dalia 
Sakaitė, Vladas Sidas, Vida Šla
pelytė, Aleksandras Vakselis, 
Apolinaras Vebeliūnas, Jonas 
Vilgalys, Petras VVytenus.

NEW JERSEY APYGARDA 
(renkami 5) — Vladas Audėnas, 
Danguolė Didžbalienė, Ona Ka- 

parodys ne tik mūsų sąmonin
gumą, bet ir aktyvų susirūpini
mą lietuvių tautos reikalais. Juk 
LB apylinkės ir yra mūsų tau
tinio kūno arterijos, kuriomis 
srovena gyvybę palaikanti jėga.

Kandidatų pasirinkimas gau
sus ir įvairus amžiaus, profe
sijos, pasaulėžiūros, visuomeni
nio darbo patirties ir lyties at
žvilgiais. Tik rinkimės kandi
datus, eikim prie urnų ir balsuo
kim.

Nors labai skaudūs tarporgani- 
zaciniai nesutarimai, bet negaiš
kim laiko barniam, o dirbkim 
pozityvų darbą.

Telaimina Dievas mūsų pa
stangas ir testiprina mūsų viltis 
Lietuvos prisikėlimui!

Prel. Jonas Balkūnas
JAV LB garbės pirmininkas 

rašienė, Antanas Masionis, An
tanas Pocius, Jokūbas Stukas, 
Valentinas Šernas.

OHIO APYGARDA (renkami 
7) — Vytautas'Bieliauskas, Ro
mualdas Bublys, Antanas But
kus, Augustinas Idzelis, Bronius 
Krokys, Raimundas Kudukis, Al
gis Širvaitis, Viktoras Stankus, 
Gintautas Taoras.

PIETRYČIŲ APYGARDA 
(renkami 3) — Rimas Česonis, 
Elena Bradūnaitė, Teresė Ge
čienė, Viktoras Nakas, Jonas 
Stiklorius, Rimantas Stirbys, 
Aušra Zerr.

VAKARŲ APYGARDA (ren
kami 3) — Antanas Adomėnas, 
Rimantas Dabšys, Asta Grakaus- 
kaitė, Juozas Kojelis, Jonas Pet
ronis, Rimas Polikaitis, Rūta 
Šakienė, Antanas Skirtus, Vla
das Šimoliūnas, Vytautas Vidu
giris.

VIDURIO VAKARŲ APY
GARDA (renkami 20) — Pirmas 
rajonas: Jonas Borevičius, Kos
tas Dočkus, Stasys Džiugas, Vy
tautas Germanas, Juozas Iva
nauskas, Jonas Jasaitis, Mo
destas Jakaitis, Vytautas Jasine- 
vičius, Bronius Juodelis, Ferdi
nandas Kaunas, Vilija Kerelytė, 
Leonas Kriaučeliūnas, Vytautas 
Markevičius, Juozas Meškaus
kas, Antanas Razma, Viktoras 
Rimšelis, Alicija Rūgytė, Emi
lija Sakadolskienė, Kęstutis Su- 
šinskas, Dovas Šaulys, Adolfas 
Šležas, Vytautas Šoliūnas, Rasa 
Šoliūnaitė, Jonas Vaznelis, Dio
nizas Varnaitis, Jonaas Žadeikis; 
Antras rajonas: Zigmas Grybi- 
nas, Vytautas Janušonis, Rima 
Kažemėkaitytė, Petras Laucis, 
Vytautas Paukštelis, Julius Va
leika, Birutė Vilutienė; Trečias 
rajonas: Stepas Ingaunis, Albi
nas Reškevičius, Viktorija Saka- 
lienė. ____ __ _

Vyriausioji rinkimų komisija 
maloniai kviečia visus lietuvius 
aktyviai dalyvauti rinkimuose.

Vyriausioji rinkimų komisija

IŠ VISUR

— Chicagos Tautiniai Namai 
vienuoliktame metiniame susi
rinkime kovo 24 iš pereitų metų 
pelno paskyrė 6 premijas po 500 
dol.: Lietuvos diplomatam: Lie
tuvos atstovui VVashingtone, 
Lietuvos gen. konsulei Chicagoj, 
Lietuvos gen. konsului New 
Yorke, Lietuvos gen. garbės 
konsului Los Angeles; Kristijono 
Donelaičio mokyklai, švenčian
čiai 20 metų sukaktį; lietuviš
kos kultūros apraiškų saugoto
jui — Alkos muziejui.

— “The People’s Almanac 
No. 2” 1978 m. laidoj yra straips
nis apie Amerikos lietuvius. Pa
žymima, kad dabar JAV-bėse yra 
1,650,000 lietuvių. Gana objekty
viai rašoma apie Lietuvą, pabrė
žiama okupantų bolševikų prie
varta, iškeliamos lietuvių de
monstracijos siekiant laisvės. Al
manachą redagavo D. Walle- 
chinsky ir I. Wallace, išleido W. 
Morro and Co., New Yorke.

— Philadelphijoj, Pa., balan
džio 29, šį sekmadienį, 12 vai., 
po lietuviškų pamaldų Šv. And
riejaus parapijos alėj Balfo Phi- 
ladelphijos skyriaus valdyba 
šaukia metinį susirinkimą. Bus 
renkama nauja valdyba, revizijos 
komisija ir aptariami skyriaus 
veiklos planai. Balfo nariai ir rė
mėjai prašomi susirinkime būti
nai dalyvauti.

— Floridos LB apygardos nau- 
jon valdybon išrinkti: K. Gim
žauskas, A. Gruzdys, G. Jezukai- 
tienė, B. Kliorienė, O. Binkienė, 
K. Sabalis ir Pr. Stanelis. Į re
vizijos komisiją išrinkti: V. Kul- 
bokienė, K. Palčiauskas ir K. 
Urbšaitis.

— Dr. Juozas Sungaila daly
vaus Liet. Fronto Bičiulių poil
sio ir studijų savaitėje Kenne
bunkporte ir ten liepos 2, pir
madienį, praves pokalbį tema 
“Išeivijos išlikimas”. Savaitė 
prasidės birželio 30 ir baigsis 
liepos 8. Jos programą tvarko 
Vytautas Volertas.

— Simą / Kudirką .ryškiuoju 
1978 m. asmeniu pasirinko Il
linois lietuvių respublikonų ly
ga. Jis bus atžymėtas balandžio
28, šį šeštadienį, bankete Lie
tuvių tautiniuose namuose Chi
cagoj. Bankete dalyvaus ir buvęs 
kongresmanas Robert P. Han- 
rahan su žmona. Jis nuoširdžiai 
talkino S. Kudirko laisvinimo 
reikaluose.

— JAV prezidentui balan
džio 28 bus įteiktas galutinis 
Holocausto aukų minėjimo ir 
paminklo statymo projektas. Nuo 
nacių teroro žuvo tūkstančiai 
lietuvių; koncentracijos stovyk
lose kalėjusių jų oficialiai pri- 
skaitoma 14,000 su viršum. Pa
minklinėj lentoj numatoma iš
vardinti nuo nacių nukentėju
sias tautas. Būtų tragiška ir grau
du, jei mūsų tauta būtų praleis
ta, juo labiau , kad neseniai te
levizijoj rodytame “Holocaust” 
filme lietuviai buvo nekaltai ap
kaltinti dalyvavimu Varšuvos 
geto naikinime. (A.B.)

— Prel. Jonas Buikus po ilgos 
ir sunkios ligos mirė balandžio 
11 Romoj. Velionis neseniai bu
vo sulaukęs 75 m. amžiaus. 
Buvo gimęs Radžiūnų kaime, 
Alytaus parapijoj. Kunigu įšven
tintas Vilkavišky 1934. Karo 
metu kun. Buikus klebonavo 
Akmenynų parapijoj, kurią pats 
buvo įkūręs. Pokario metais dir
bo JAV parapijose. Paskutinį gy
venimo dešimtmetį praleido Ro
moj.

— LB Connecticut apygardos 
suvažiavimas įvyks balandžio
29, šį sekmadienį, 2 vai., popiet 
Putnam, Conn., LB apylinkės 
globoj.

— Šv. Kazimiero seserų moti
niškame name Chicagoj yra pa
ruošta spaudos paroda, skirta pa
minėti 100 metų sukakčiai nuo 
pirmo lietuviško laikraščio “Ga- 
zieta Lietuwiszka” pasirodymo 
Amerikoj. Tarp eksponatų yra 
“Auszra” 1833 m., Apšvieta” 

-1892 m., ‘^Garsas Amerikos Lie
tuvių” 1899 m., “Rytas” 1899 m. 
Karaliaučiuj spausdintas “Kelei
vis” 1879 m. Parodą suruošė 
sesuo M. Perpetua, muziejaus ir 
lietuviškos bibliotekos vedėja.
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KULTŪROS ŽIDINIO PASTOGĖJE
(atkelta iš 2 psl.)

prisidėti prie mum visiem reika
lingo Kultūros Židinio išlai
kymo.

Pirmiausia — padidinkim jė
gas ir papildykim retėjančias 
bingo darbuotojų eiles. Bingo 
žaidimų pajamos įgalino Židi
nį pastatyti ir tiktai jos padeda 
jį išlaikyti. Tačiau dėl galimo 
naujų įstatymo pakeitimų, bingo 
žaidimai už kelių metų gali už
sidaryti. Neuždarykime jų mes 
patys, dėl darbininkų trūkumo.

Antra — stokime visi aktyviais 
nariais į Lietuvių Kultūros Fon
dą. Čia yra geriausia dirva, ku
rioje mūsų organizacijos gali pa
sireikšti. Visų Židinį naudojan
čių organizacijų nariai turi įsi
rašyti į LK Fondą. Ypač 
tas reikalautina iš tėvų, kurių 
vaikai žaidžia, sportuoja, moko
si Kultūros Židiny. Pačios orga
nizacijos turi užsidėti pareigą 
varbuoti narius, rinkti nario mo
kesčius, dalyvauti LK Fondo su
sirinkimuose ir siųsti savo na
rius į talką bingo darbininkam. 
Tada atsakymas į klausimą — ar 
nereikės mokėti už Židinio nau
dojimą — pats išsispręs. Taip, 
mokėti reikia ir reikės, tik kito
kiais būdais ir kitokia prasme. 
Jeigu mes dėl Židinio išlaikymo 
nedirbsim, tai nuskriausim ne 
ką kitą, bet patys save.

Vienas iš konkrečių klausimų 
buvo — kada toji K. Židinio 
administracijos perėmimo sutar
tis bus pasirašyta? LK Fondo 
vadovybės ir Tėvų Pranciškonų 
nuomone, tas turėtų įvykti neuž
ilgo, gal birželio mėnesį ir jokiu 
būdu nevėliau, kaip iki spalio 
mėn. Sutarties pasirašymno data 

LIETUVIŲ TAUPOMOJI IR SKOLINAMOJI {STAIGA

Lietuvių vadovaujamos finansinės įstaigos Schuyler 
Savings and Loan Association, Kearny, N.J., pastatas

TURTAS (ASSETS) $15,000,000.00

SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
24 Davis Avė., Kearny, New Jersey 07032 

Telef. 991-0001, 991-7260
55 veikimo metai (1924-1979) — SAVI, PAS SAVUOSIUS!

Taupymo indėliai apdrausti iki $40,000.00
Federal Savings and Loan Insurance Corp., VVashlngton, D.C.

• Mokami aukšti, įstatymų leidžiami dividendai.

8 % 
La kitame 

nuo $4,000.00 
8 metams

5 1/4% 
indėliams 

be termino

6 1/2% 
Taupymo Lakštams 

nuo $2,500.00 
2 metams

71/2% 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
4 metams

7 3/4% 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
6 metams

Netermininiams Indėliams dividendai 
mokami nuo įdėjimo ligi išėmimo dienos.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9 v.r. iki 3 v. popiet, penktadienį nuo 9 v.r. iki 
6 v.v., šeštadienį nuo 9 v.r. iki 1 v. popiet AUTOMOBILIAM LANGELIS VEIKIA: pirmadienį-ketvirta- 
dienį nuo 3 v. p.p. iki 6 v.v. ir reguliariomis darbo valandomis.

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
Blrž. 7 -21 5 8 1,399
Birž. 13-21 5 2 926
Birž. 20-liepos 4 5 8 1,189
Birž. 26-llepos 10 6 7 1,189
Liepos 4-18 5 8 1,420
Liepos 12-21 5 2 865
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 X 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, įei pakils skridimų kainos. Vizos mokestis Ir departure tax neįskaityti.

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

daug priklausys nuo lietuvių vi
suomenės, ypač K. Židinio au
kotojų reakcijos. Sprendžiant iš 
vakaronėj susirinkusių skai
čiaus, reakcija yra menka, nors 
šiek tiek ir drąsinanti. Artimiau
siu laiku visiem aukotojam ir rė
mėjam, kurių adresai dar yra 
žinomi, bus išsiuntinėjami atsi
šaukimai ir apklausinėjimo an
ketos. Bus laukiama ir tikimasi 
kuo gausiausio atsiliepimo, ne
žiūrint koks jis bebūtų.

Teigiamas reakcijos taip pat 
tikimasi iš pavienių lietuvių ir 
ypač iš organizacijų. Visi, kurie 
domisi tapti Lietuvių Kultūros 
Fondo nariais, prašomi kreiptis į 
narystės komiteto pirmininkę A. 
Radzivanienę, 84-16 110 St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418 tel. 
441-9720, arba tiesiog į Kultūros 
Židinį.

Bingo žaidimų savanoriai tal
kininkai prašomi kreiptis į Tėvą 
Paulių K. Židinio adresu, arba į 
A. Mičiulį, LA Klubo pirminin
ką, 86-23 112 St., Richmond Hill,
N.Y. 11418, tel. 441-1131. Pran
ciškonų vedamas bingo vyksta 
penktadieniais, nuo 12 iki 3 vai. 
popiet, o Lietuvių Atletų klu
bo vedamas bingo būna ketvir
tadieniais, nuo 7:30 iki 10:30 vai. 
vakare. Adresas: Richmond Hill 
Bingo Hali, Myrtle Avė., 117 
gatvės ir Hillside Avė. sankry
žoje. Ateikite, nes abiejų bingo 
vadovybės laukia pagelbininkų.

Finansine parama, darbu, so
lidarumo mokesčiu, aktyviu da
lyvavimu įrodysime, kad Židi
nys yra mum reikalingas ir kad 
mes norime sau ir savo veikam 
jį išsaugoti.

LK Fondo Informacijos
Komitetas

PHILADELPHIA, PA.
Madų paroda

Philadelphijos lietuvių tarpe 
madų paroda yra retas įvykis. 
Per paskutiniuosius dvidešimt 
metų, rodos, tebuvo tik dvi ma
dų parodos. Tai nereiškia, kad 
Philadelphija ir kaimyn in ė pie
tinė New Jersey neturi talentin
gų siuvėjų ir mezgėjų. Būdamos 
kuklios, jos pačios nesisiūlys sa
vo darbų viešai demonstruoti. 
Reikia paorganizuoti, paraginti. 
Tai padaryti ryžosi Vinco Krė
vės mokyklos tėvų komitetas, 
kuris ne kartą yra surengęs įdo
mesnius pramoginius ir kultūri
nius renginius.

Madų paroda įvyks gegužės 6, 
sekmadienį, 3 vai. p.p., Lietuvių 
Namuose, Allegheny Avė., prie 
195-to kelio.

Popietės programoj matysim 
mūsų vietinius siuvimo bei 
mezgimo talentus, Langhome 
Ski Sport Shop slidinėjimo ir 
poilsio aprangą ir profesionalių 
Irenos Nemickienės bei Auksės 
Budreckienės vaikų madas. Mo
deliuos mokyklos mokiniai, 
mūsų ponios ir panelės, o spor
tiškus drabužius — profesiona
lai modeliai.

Aušra Bagdonavičiūtė, Revlon 
kosmetikos skyriaus vedėja Wa- 
namaker krautuvėj, su dviem 
specialistėm tvarkys modelių 
kosmetiką.

Meniniu parodos apipavidali
nimu rūpinasi Tema Kreivė- 
naitė. Reta organizacija apsieina 
be jos talkos, gaminant reklami
nius plakatus ir puošiant salę ar 
sceną.

Pranešėjomis sutiko būti Jūra 
Viesulienė ir Ann Marie Wal- 
lash-Levin.

Madas ir modelius koordi
nuoja Roma Krušinskienė, o pa

rodos metu jai dar talkins Este
ra Washofsky ir Gema Kreivė- 
naitė.

Visą ruošos darbų atsakomy
bę neša tėvų komitetas, kuriam 
pirmininkauja Kęstutis Pliuško
nis. Ar tik ne pirmą kartą vyriš
kis vadovauja madų parodos 
rengime? Tėvų komitetą sudaro 
ir kartu tvarko įvairias parodos 
detales Giedrė Šnipienė, Genė 
Ugianskienė, Gabrielius Miro
nas ir iždininkas "Vytautas Su- 
šinskas. Jiem dar talkina Ieva 
Kazakauskienė, Romas Ugians- 
kis ir visi mokinių tėvai.

Stalų papuošimo gėles sutiko 
paruošti p. Čikotienė. Ponų Či- 
kotų gėlės ir vazonai jau dauge
lį metų praturtina mūsų parengi
mus.

Šia pačia proga vyks metinė 
mokyklos loterija. Šiais metais 
ypatingai įvairios ir turtingos 
dovanos: Romo Viesulo grafika, 
Petro Vaškio keramika, Inos Ne- 
nortienės emalis, gintaro papuo
šalas ir didžiulis krepšys likerių. 
Loterijos bilietus platina komite
tas, tėvai ir mokiniai. Dar nu
matyta įvairių staigmenų ir įėji
mo dovanų. Bilietų kainos: tik 
$4 suaugusiem, $2 studentam ir 
$1 vaikam. Už tą patį bilietą visi 
bus pavaišinti kava ir tortais. Kas 
norės, galės pasivaišinti nami
niu krupniku.

Kaip matyti, bus tikrai neeili
nė proga įdomiai praleisti sek
madienio popietę ir kartu pa
remti lietuviškos mokyklos 
darbą.

Teresė Genienė

Šv. Kazimiero šventė
Philadelphijos Lietuvos vyčių 

3-oji kuopa kovo 4 gražiai at
šventė šv. Kazimiero šventę.

Minėjimo išvakarėse Juozas 
Kananavičius, Philadelphijos 
ateitininkų kuopos pirminin
kas, per Lietuvių Bendruome
nės radijo valandėlę pateikė 
pluoštą žinių apie šv. Kazimie
rą.

Minėjimo iškilmingos pamal
dos vyko Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioj. Mišias už 
kenčiančią Lietuvą aukojo 
prel. Francis J. Statkus, Phila
delphijos arkivyskupijos kancle
ris. Jis pasakė ir pamokslą. Api
būdinęs šv. Kazimierą, jis ilgiau 
sustojo prie Lietuvoj persekioja
mų tautiečių, iškėlė pogrindžio 
spaudos reikšmę.

Pamaldų metu garbės sargybą 
nešė uniformuoti Šv. Kazimiero 
katalikų veteranų 652 posto na
riai. Tautiniais drabužiais pasi
puošusios vytės atnešė auką prie 
altoriaus. Pamaldos baigtos vy
čių himnu.

Toliau minėjimas su vaišėmis 
buvo tęsiamas parapijos salėj. 
Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Philip Skabeikis, Lietuvos vyčių 
centro valdybos pirmininkas. Jis 
pasidžiaugė, kad vyčių organiza
cija paskutiniuoju metu padidė
jo kuopų ir narių skaičiumi, 
žurnalas Vytis susilaukė 400 
naujų skaitytojų. Pereitais me
tais keturiem lietuvių kilmės

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

(212) 847-5522

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
VIENOS SAVAITES: B Bostono ar New Yorko B Chicagos

Gegužės 14 ir 21 <L $850.00 $980.00
Birželio 11<L — išparduota 
Liepos 9, BIRŽELIO 18 $875.00 $1010.00
Rugp. 20, Rūgs. 1 ir 10 $875.00 $1010.00
Rūgs. 17 $850.00 $980.00

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

Birželio 25, Liepos 18.
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 Lucerne, 2 naktys Muniehe, 1 naktis Baden-Baden, 
1 naktis Zuriche

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

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

Kainos apskaičiuotos 30-člal ar daugiau keleivių.

AUKOS 
LAISVĖS 
KOVAI

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjime Kultūros 
Židiny vasario 18 Lietuvos lais
vės kovai vesti aukų surinkta 
(įskaitant ir paštu atsiųstas au
kas) 1,579.72 dol.

Aukojo:
75 dol. —Tėvai Pranciškonai.
70 dol. — V. Čečetienė.
50 dol. — J. Bortkevičius.
30 dol. — A. Vakselis.
Po 25 dol. — V. ir I. Alksni

niai, J. Audėnas, A. ir S. Dimai,
L. ir J. Giedraičiai, E. Legeckis, 
Maspetho Lietuvos vyčių 110 
kuopa, kun. J. Rubšys, M. P. 
Shalins, dr. V. Slavinskas, J. Ši
leikis, J. Valaitis.

22.72 dol. — J. Liaukus.
Po 20 dol. — Z. Bacevičius, 

kun. L. Budreckas, R. Cesnavi- 
čienė, V. Česnavičius, A. Diržys, 
Z. ir Ž. Jūriai, J. Kiznis, S.A. 
Mackevičius, G. Penikas, A. ir 
Ž. Ratai, I. Steponaitis, L. Šid
lauskas, A. ir D. Šilbajoriai, J. 
Trojanas, M. Vilkas, P.V. Vygan
tas.

Po 15 dol. — V. Anonis, V. 
Aviža, I. Banaitienė, M. ir J. 
Klivečkos, K. ir V. Lakickai, V. 
Vaičiulis, E. Vilčinskas, P. Žilio
nis.

Po 10 dol. — S. Ačepas, T. ir 
R. Alinskai, J. ir E. Andriušiai,
P. ir P. Ąžuolai, K. Bačauskas, 
A. Balsys, D. ir S. Biručiai, S. 
Bredes, E. Bublaitis, D. Bul- 
garis, J. Burdulis, kun. V. 
Gidžiūnas, J. Hasselberg, 
A. 11 g u t i s, J. Ivašaus- 
kas, K. Jonynas, J. Kregždienė, 
V. Kulpa, J. Lipnickas, V. Luko
šius, V. ir G. Meiliūnai, B. J. Mi
kalauskas, J. ir S. Mikulskiai, M.

Nacezinskas, M. Noreikienė, 
K. Norvilą, S. Nutautas, V. Pa- 
dvarietis, kun. J. Pakalniškis, V. 
Paprockas, T. Penikienė, P. ir A. 
Petraičiai, kun. V. Pikturna, A. ir 
R. Pūrai, kun. A. Račkauskas,
J. Rauba, A. Ruzgas, A. Simutis,
K. Sirgėdas, J. Sirutis, S. Skobei- 
kienė, E. Staknys, J. ir K. Straz
dai, P. TuruliSj,, E. Vainienė, K. 
Vainius, V. Vasikauskas, A. Ver- 

studentam buvo paskirtos sti
pendijos po 500 dol.

Iškilmingai buvo priimti 8 
nauji nariai: K. Carobus, A. Ma
celis su žmona, W. Maminiš- 
kis su žmona, M. O’Mally, V. 
Stepolovitch ir Joann Antanava- 
ge.

Lietuvos vyčių kuopa Phila- 
delphijoj buvo įsteigta 1914. 
Jau 36-ti metai, kaip iškilmin
gai minima šv. Kazimiero šven
tė. Šiuo metu kuopa turi per 50 
narių. Kuopai sumaniai vado
vauja Dianne Drumstas. Jai tal
kina Irene Svekla, Irene Ozalis, 
Irene Taminskas, Walter Svekla, 
John Mickūnas ir Chuck Wie- 
gand. Anksčiau vyčiuose akty
viai reiškėsi Leonora Balten- 
Kaulinytė, didelė patrijotė, kieta 
lietuvių reikalų gynėja. B.V. 

byla, D. Uzas, E. ir J. Žukai.
Po 5 dol. — P. Bivainis, J. Bo- 

tyrius, K.S. Butkus, V. Dubaus
kas, G. Dragūnevičienė, A. Kan- 
takevičius, E. Kezienė, Klimavi
čius, V. Krištolaitytė, B. Marke- 
liūnas, J. Mariukas, A. Mažeika,
M. Nedzinskas, M. Samatienė, 
V. Stringus, L. Šatinskienė, V. 
Šližienė, A. Svalbonas, (trijų au
kotojų pavardės neišskaitomos).

2 dol. — B. Aviža.
Amerikos Lietuvių Taryba 

New Yorke visiem šia proga au- 
kojusiem reiškia didžią padėką.

<0 Šachmatai
Veda Kazys Merkis

Montrealy vyksta “FIDE 
ŽVAIGŽDŽIŲ” turnyras, kuria
me rungiasi žymiausias dešimtu
kas pasaulio didmeisterių. Apie 
turnyro eigą mus informuoja Ig
nas Žalys iš Montrealio, buv. 
dukartinis Montrealio meisteris. 
Turnyrui vadovauja Jugoslavijos 
dm S. Gligorič. Pirmojo rato pa
sekmės: Huebner (V. Vok.)) — 
Karpov (pasaulio meisteris) 
baigė lygiomis; Larsen (Danija) 
pralaimėjo jugoslavui Ljuboje- 
vič; Portisch (Vgr.) įveikė čeką 
Hort; buv. pasaulio meisterių 
susitikimas Tal-Spasky, baigėsi 
Talio laimėjimu; amerikietis Ka- 
valek su olandu Timmanu baigė 
lygiomis. Antram rate Karpovas 
nugalėjo Timmaną, Spaskis-Ka- 
valeką ir Huebneris — Larseną; 
Hort prieš Talį ir Ljubojevič- 
Portisch baigė lygiomis. Trečia
me rate Portisch įveikė Hueb- 
nerį, o Tai — Ljubojevič, Ka- 
valek — Hort ir Timman-Spasky 
pasibaigė lygiomis. Larseno- 
Karpovo partija liko nebaigta.

Kaunietis Algimantas Butno- 
rius laimėjo antrą vietą tarptau
tiniame Bialystok turnyre, Len
kijoje, drauge įvykdydamas tarp
tautinio meisterio normą. Tur
nyrą laimėjo Bulgarijos dm N. 
Kirovas — 8 tš., A. Butnorius 
ir Rumunijos tm V. Vaismanas 
po 7.5 tš. Koeficientas lėmė 
Algimantui antrą prizą. Tarptau
tinio meisterio vardą, iškovotą 
akivaizdinėse rungtynėse turi 
tik du lietuvių šachmatininkų 
šeimos nariai: vilnietis Vladas 
Mikėnas ir Povilas Vaitonis, du
kartinis Kanados čempijonas iš 
Hamiltono.

0DEXTER PARK 
PHARMACY IBI 

Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA A\EnUE 

(Cor. 77th Street) 
VVoodhaven, N.Y. 11421

WE DEUVER 
Michigan 24130

GAUTOS 
PLOKŠTELĖS

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

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

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

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

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

LIETUVIŠKI 
LEIDINIAI

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

J. Prunskis, Lietuva bolševikų 
okupacijoj. 6 dol.

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

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

J. Balys, Lietuvių dainos 
Amerikoj. 8 dol.

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

A.- Bagdonas, Lietuvos poli
cija. 6 dol.

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

K. Barėnas, Kilogramas cuk
raus. 8 dol.

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

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

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, plokštelės ir suvenyrai gau
nami Darbininko administraci
joj, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.
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N.Y. ŠAULIŲ VEIKLA
Simo Kudirkos šaulių kuopos 

susirinkimas buvo balandžio 7 
Kultūros Židiny. Jį pradėjo kuo
pos pirmininkas Kęstutis Miklas. 
Susikaupimo minute pagerbti 
trys mirę kuopos nariai. Invoka- 
ciją sukalbėjo Tėv. Paulius Bal
takis, OFM. Susirinkimui pir
mininkauti pakviestas Bronius 
Bieliukas, o sekretoriauti —Juo
zapas Vilpišauskas.

Veiklos pranešimai
Pirmininkas pranešė, kur kuo

pa dalyvavo su vėliava, kad ren
giasi išleisti Algirdo Budreckio 
parašytą monografiją apie 
D.L.K. Algirdą. Kai knyga bus 
atiduota spaudai, numatoma 
kreiptis į visuomenę, ieškoti 
mecenatų, garbės prenumeratų, 
prenumeratų. Pirmininko pra
nešime prisiminti ir šaudymo 
pratimai, kuriuos pamėgsta jau

nimas.
Iždininkas Vladas Vasikaus- 

kas negalėjo dalyvauti susirinki
me. Jo parengtą pranešimą per
skaitė kuopos sekretorius Kazi
mieras Bačauskas. Kuopos fi
nansinis stovis geras. Tai patvir
tino ir kontrolės komisijos pir
mininkas Aloyzas Balsys, per
skaitęs revizijos aktą.

Rinkimai
Pirmininkas prane'šė, kad val

dybos kadencija baigėsi, ir prašė 
išrinkti naują valdybą. Val
dyba pusiau slaptu balsavimu 
perrinkta ta pati: pirmininkas 
Kęstutis Miklas, kiti valdybos 
nariai: Vacys Butkys, Vladas Va- 
sikauskas, Algirdas Jankauskas, 
Elena Mickeliūnienė, Albinas 
Sakalas, Juozas Jurkuvėnas ir 
Kazimieras Bačauskas. Ir kont
rolės komisija perrinkta ta pati: 
Aloyzas Balsys, Bronius Bobe

lis, Eufemija Cibienė. Garbės 
teismas paliktas tas pats: Jurgis

HARTFORD, CONN.

Atvyksta Bostono 
etnografinis ansamblis

rBiev •

Bostono etnografinis ansamb
lis gegužės 5 atvyksta į Hart
fordą ir suvaidins “Lietuviškas 
vestuves”. Jas yra vaidinę įvai
riose lietuvių kolonijose su di
deliu pasisekimu.

Ansamblį pakvietė tautinių 
šokių grupė Berželis. Programa 
bus Lietuvių klube, 227 Law- 
rence St., Hartforde. Pradžia 7 
v.v. Veiks turtingas bufetas. 
Įėjimas — 6 dol., jaunimui — 
3 dol. Bilietus ir stalų rezer
vaciją tvarko Irena Jalinskienė, 
tel. 521-6338.

Po programos šokiai, grojant 
Peter Noiva orkestrui.

Hartfordo šokėjai kviečia vi
sus atsilankyti į šį puikų vaidi
nimą — “Lietuviškas vestuves” 
ir praleisti vakarą lietuviškoje 
nuotaikoje. A.D.

Mūsų mielam choro nariui
ANTANUI RAZGAIČIUI, 

mirus jo močiutei Clevelande, reiškiame gilią užuojautą.
New Yorko vyrų choras
Perkūnas

A.A. 
LEONUI BILERIUI

mirus, jo žmonai Onutei ir sūnums Kęstučiui ir Vladui su 
šeimomis reiškiame gilią užuojautą.

Genovaitė ir Vladas Jančauskai

A.A.
LEONUI BILERIUI

mirus, žmonai Onai, sūnums Vladui ir Kęstučiui su šeimo
mis bei giminėm liūdesio valandoj nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Dr. Regina ir Kazimieras Čiurliai

Kiaunė, Bronius Bieliukas ir 
Petras Minkūnas.

Į visuotinį šaulių suvažiavimą 
kuopos atstovais išrinkti: Bro
nius Bieliukas, Algirdas Jan
kauskas ir Jurgis Sližys.

Šaulių žvaigždės ir 
minėjimai

Persitvarkius po dešimties 
minučių pertraukos kuopos pir
mininkas pravedė apdovanojimą 
šaulių žvaigžde.

Šaulių žvaigžde apdovanoti: 
Zigmas Raulinaitis, ilgametis 
Kario redaktorius, Elena Mic
keliūnienė už finansinę paramą 
kultūrinei veiklai, Juozas Jurku
vėnas, kuopos nuolatinis vėlia
vos globėjas, už pareigingą dar
bą. Žvaigždes prisegė Lietuvos 
gen konsulas Anicetas Simutis, 
taręs ti tai progai pritaikytą žodį.

Apie Šaulių Sąjungos 60 metų 
sukaktį kalbėjo Julius Kumpikas 
ir kuopos pirmininkas Kęstu
tis Miklas, kuris dar paskaitė 
Emilijos Pūtvienės žodį šau
liams.

Prisiminta ir šaulių steigėjo 
Vlado Pūtvio mirties 50 metų su 
kaktis. Pirmininkas čia pristatė 
dvi anūkes — dr. Vinco ir Onos 

Tercijonų dukras — Giedrę Kul- 
pienę ir Aldoną Rygelienę.

Aldona Rygelienė labai pui
kiai papasakojo apie privatų Vla
do Pūtvio gyvenimą. Tuos pa
sakojimus ji girdėjo jau jam 
mirus. Pasakojimai pavaizdavo, 
koks jis buvo lietuvis patriotas, 
visi jo dvaro tarnautojai turėjo 
mokėti ir kalbėti lietuviškai, ir 
jis pats savo šeimą išauklėjo gi
liai patriotiškai nusiteikusią.

A. Rygelienės kalba visiem 
padarė puikų įspūdį. Jai ilgai pa
plota. , .

Tuo ir baigėsi šis kiek ilgiąu 
užtrukęs susirinkimas ir minėji
mas. Pirmininkas baigė padėkp- 
damas visiem už prisidėjimą 
prie šio renginio. Baigta Lietu
vos himnu.

Toliau buvo vaišės, kurias 
paruošė Elena Mickeliūniepė 
su,talkininkėmis. Visi pasiskirs
tė prie staliukų, dar šnekučia
vosi iki vėlyvos nakties, (škb).

BALSAVIMŲ 
BŪSTINĖS

New Yorko I-oji apylinke: 
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.

Simo Kudirkos šaulių kuopa balandžio 7 paminėjo Šaulių Sąjungos įkūrimo 60 metų 
sukaktį. Nuotraukoje — kuopos valdyba, apdovanoti šaulių žvaigžde, svečiai. Sėdi iš k. 
Kęstutis Miklas — pirmininkas, Pranė Jurkuviėnienė, Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis, Elena Mickeliūnienė, Jurgis Kiaunė, stovi — Kazimieras Bačauskas, Julius Kum
pikas, Zigmas Raulinaitis — Kario redaktorius, Juozas Jurkuvėnas, Vacys Butkys, Albi
nas Sakalas. Nuotr. L. Tamošaičio

ELIZABETH, N.J.
Aukuro teatro viešnagė

Nors dar ir šaltoką balandžio 
7 dieną Hamiltono teatras Au
kuras, per Šiaurinę Ameriką iš
tikusią sniego audrą sukoręs per 
600 mylių, atvežė čia pavasariš
ko pavadinimo, bet gilias žmo
gaus problemas gvildenančią 
žymaus mūsų dramaturgo Balio 
Sruogos 3 veiksmų lyrinę dra
mą “Pavasario giesmę”.

Kas, eidamas į šį vaidinimą, 
atkreipė dėmesį į prie salės pa
statytą sniego ir purvo likučiais 
aptaškytą autobusėlį su prie
kaba, galėjo įsitikinti, kad ak
torių kelionė nebuvo tik malo
nus pasivažinėjimas. O ir atva-

Maspetho apylinkė: še š - 
t a d i e n į ir sekmadie- 
nį rinkiminė būstinė Atsi
mainymo parapijos salėj, kito
mis dienomis pirm. Kazio Vai
niaus bute, 65-16 Clinton Avė, 
Maspeth, N.Y. 11378.

Queens apylinkė: rinkiminė 
būstinė rinkimų komisijos pirm. 
Broniaus Sutkaus namuose, 84- 
25 109 St., Richmond Hill, N.Y.

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.

Balsuotojai paštu, negavę iki 
balandžio 20 balsavimo medžia
gos, nedelsiant kreipiasi aukš
čiau nurodytais adresais. Grąži
nami vokai pašto turi būti ant
spauduoti nevėliau gegužės 13. 
Balsus paštu grąžinti apygardos 
rinkimų komisijos narei Reginai 
Ridikienei, 87-40 127th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418. Te
lef. 212 849-0670.

NASHUA, N.H.
Lietuvių vakaras tautų 

festivaly
Meno ir mokslų centro mo- 

terų-rėmėjų grupė čia ruošia 
tautų festivalį. Jis įvyks balan
džio 29 — gegužės 6 Centro 
būstinėj, Court St. Jau sulaukta 
pritarimo iš graikų, italų, lietu
vių, lenkų, vokiečių, pietų ame
rikiečių ir portugalų. Lietuviš
kai programai paruošti susidarė 
savanoriškas komitetas iš Stasio 
ir Elenos Jasalavičių, Juozo ir 
Lijos Kubilių, Jono ir Dalios 
Šiurilų ir Vytauto Sirvydo.

Planuojama trumpa paskaitėlė 
anglų kalba apie lietuvių tautos 
kilmės paslaptis ir legendas, pri
jungiant Nashuos lietuvių istori
jos apybraižą. Po to Gedimino 
Ivaškos šokėjai iš Bostono pa
šoks atrinktų mūsų liaudies šo
kių. Bus mūsų šokių bei dainų 
pynė akordeonu; ją atliks Wor- 
cesterio lietuvių radijo valandė
lių vedėjas E. Meilus. Po to — 
pasižmonėjimo kavutė su pyra
gais. Įėjimo auka — $1.

Praeity Nashuos lietuviai ste
bindavo kitataučius gausiu atsi
lankymu į jiem kitų rengtus va
karus. Pavyzdžiui, Meno centre 
suruoštas Simo Kudirkos pri
ėmimas sutraukė 400. Tikimės, 
kad ir gegužės 1 lietuvių vaka
re lietuvių bei jų draugų bus 
gausu.

Kor. 

žiavus čia jų nelaukė reikalin
gas poilsis. Vos išgėrę po puo
duką kavos ir truputį užkandę, 
šoko nešioti ir statyti atsigaben
tas dekoracijas ir ruošti sceną 
vaidinimui. Paskui ėjo pačių 
aktorių grimavimasis ir pasiruo
šimas, kol, apie 10 min. pavėla
vus, scenos uždanga atsiskleidė.

Trumpu žodžiu Aukurą pa
sveikino LB apygardos pirmi
ninkas Kazys Jankūnas ir padė
kojo į salę susirinkusiem vos per 
100 žiūrovų, kurie savo atsilan
kymu pagerbė per didelį vargą 
29 metus teatro meną atkakliai 
puoselėjantį Aukuro teatrą. Di
delę staigmeną ir džiaugsmą 
Aukurui suteikė į vaidinimą iš 
New Yorko atvykęs Lietuvos 
dramos teatrų iškiliausias akto
rius Henrikas Kačinskas su žmo
na. Buvo čia ir Darbininko re
daktorius Paulius Jurkus, ir teat
ro meną Balio Sruogos veda
mam teatro seminare studijavęs 
ir vėliau įvairiuose teatruose 
vaidinęs Jonas Kiznis ir keletas 
kitų newyorkiškių. j

Nežiūrint nuovargio, pagrin
dinių aktorių vaidyba toli pra
šoko mėgėjų lygį, nors jų vaid
menys iš kiekvieno reikalavo 
jautrių išgyvenimų ir vidinės 
įtampos.

Žaliūgą, senstelėjusį, į žemę 
įaugusį ir vedusį antrą žmoną 
ne iš meilės, bet savo senat
vei paramos ieškojusį dvarinin
ką, įtikinamai atkūrė Stepas Ra
manauskas. Jo jauną, gyventi ir 
žydėti trokštančią, bet pavėjui 
linguojančią ir savo vyro augin
tinį Vacių pamilusią žmoną Kat
rę jautriai sukūrė Marija Kalvai- 
tienė. Žaliūgos menininkę duk
terį Aušrinę, apkeliavusią su 
koncertais Europos didmiesčius, 
bet tėviškės laukų išsiilgusią ir 
ieškančią atramos augintinio Va
ciaus meilėj, šiltai atvaizdavo 
Dalia Jonikaitė. Žaliūgos au
gintinį Vacių, svajotoją, nesuge
bantį atrasti savo kelio tarp 
dviejų jį norėjusių mylėti mo
terų, ryškiai išgyvenama įtam
pa pavaizdavo Alfonsas Stane
vičius. Vienuolį Domijoną, rūs
tų Katrės dėdę, religinių dog
mų saugotoją, nesugebantį su
prasti dar iš senovės užsiliku
sių pagoniškų liekanų, įtikina
ma rimtim suvaidino Kęstutis 
Kalvaitis. Mažesnius dvaro mer
ginų vaidmenis atliko Elena Ku
dabienė ir Teresė Kalmantavi- 
čienė. Be to, per visą veikalą 
buvo jaučiama pomirtinė įtaka 
pirmosios Žaliūgos žmonos, jau
trios ir gailestingos, tamavuvios 
kitų žmonių gerovei ir žmonėse 
palikusios taurų apie save at
minimą.

Kazimiero Mikšio sukurtas 
scenovaizdis, turint galvoj de
koracijų pritaikymą išvykom, 
buvo vaizdus ir įtikinąs. Grimas 
buvo patikėtas šiame mene ge
rai patyrusiam ir Kauno teatre 
juo besivertusiam Stasiui Ilgū
nui.

Šio vaidinimo rengėjai — LB 
N.J. apygardos valdyba — Auku
ro teatrą kvietėsi ne uždarbio 
ieškodami, bet norėdami suteik
ti lietuvių visuomenei progą 
pasigėrėti retai čia užklystan
čiu lietuvišku teatru. Tačiau di
desnis žiūrovų skaičius būtų 
juos įgalinęs žmoniškiau pa-

remti ir patį teatrą ir sunkiai 
už savo išlikimą besigrumian
čią vienintelę tokiam uždaviniui 
tinkančią Elizabetho lietuvių 
salę.

Rengėjai yra labai dėkingi vi
siem tiem, kurie suprato sunkų 
lietuviško teatro kelią ir atėjo 
vaidinimo pasižiūrėti, taip pat ir 
Birutei Pocienei, Arūnui Bitė- 
nui, Kaziui Barčiui ir Jurgiui 
Miežaičiui, kurie savo patarnavi
mais rengėjam padėjo šį vaidi
nimą įgyvendinti. Taip pat di
delė padėka ir Onai ir Vaclo
vui Budnikam, Marijai Juš
kienei, Onai ir Petrui Laniam, 
Poniai ir Vincui Mamaičiam, Po
niai ir Vincui Misiūnam ir Ire
nai ir Juliui Veblaičiam, mielai 
priglaudusiem Aukuro teatro ak
torius nakvynei. Ačiū ir šei
mininkėm Lanienei, Kudirkie
nei ir Šulskienei už skaniai 
paruoštą vakarienę ir Liucijai 
Jankūnienei už paruoštus už
kandžius. k. J.

Vilniaus universitetas 
Bostone

Vilniaus universiteto 400 me
tų sukaktuvinė paroda rengiama 
Bostone gegužės 5-6. Paroda 
įvyks Amerikos Lietuvių Pilie
čių klubo patalpose, ketvirtame 
aukšte, 368 W. Broadway, So. 
Bostone.

Parodos atidarymas bus ge
gužės 5, šeštadienį, 7 v.v. Ati
darymo metu kalbės dr. Jurgis 
Gimbutas. Gegužės 6, sekma
dienį, paroda bus atidaryta nuo 
2 v. popiet iki 6 v.v.

Parodoje bus išstatyti Br. 
Kviklio per daugelį metų surihk- 
ti eksponatai. Jie buvo išstatyti 
Chicagoje Jaunimo Centre. Iš 
Chicagos visa paroda atgabena-

‘A«?ber H©lidays”
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS
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
gegužės lf? — $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.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

MEMBER

Trans-Afkmtic Travel Service, Ine.
393 West Broadvvay, 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 
{ LIETUVĄ ir į kitas pasaulio Šalis.

Įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZI0NAS.
Prlces are based on double oecupancy and are subject to 

chang-es and/or Government approval.

Solisto Benedikto Povilavi- 
čiaus dainų ir arijų rečitalis 
įvyks gegužės 6, sekmadienį, 
3 vai. popiet Lietuvių Piliečių 
d-jos salėj. So. Bostone. Pradė
jęs mokytis dainavimo Panevė
žio muzikos mokykloj, B. Povila
vičius tęsė dainavimo studijas 
Londone, Anglijoj, ir Bostono 
konservatorijoj. Yra koncertavęs 
Bostone, Chicagoj, New Jersey, 
Maine, Kanadoj, NBC televizi
joj. 1973 išleido plokštelę “Ari
jos ir dainos”. Dažnai atlieka 
programas lietuvių šventėse, 
minėjimuose. Šiame koncerte 
atliks lietuvių ir kitataučių kom
pozitorių kūrinius. Akomponuos 
prof. Jeronimas Kačinskas.

LB Bostono apylinkės visuoti
nis metinis susirinkimas įvyks 
Tautinės s-gos namuose, 484 
E. 4 St., So. Bostone, gegužės 
5, šeštadienį, 7 vai. vak. Darbo-
tvarkėj valdybos ir revizijos ko
misijos pranešimai, dalies val
dybos narių rinkimai. Prieš susi
rinkimą bus galima balsuoti už 
kandidatus į LB 9-ąją tarybą.

Balsavimai — rinkimai į JAV 
LB 9-ąją tarybą vyks gegužės 
6, sekmadienį, nuo 12 vai. iki 5 
vai. popiet So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos patalpose. Bosto
no apygardos kandidatai: Myko
las Drunga, Vytauttas Izbickas, 
Povilas Jančauskas, Česlovas 
Mickūnas, Jonas Mikalauskas, 
Antanas Mažiulis ir Romualdas

Veitas.
Komp. Juliaus Gaidelio 70 

metų sukaktuvinis koncertas 
įvyks balandžio 29 Brocktone, 
North Junior High School patal
pose. Banketas vyks Cristos II 
restorane.

LB Kultūros klubo susirinki
mas įvyks balandžio 28, šį šeš
tadienį, 7:30 vai. vak. Tautinės 
s-gos namuose, So. Bostone. 
Prof. Simas Sužiedėlis kalbės 
apie Vilniaus universitetą.

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

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

ma į Bostoną. Parodoje bus 
šimtametinių dokumentų, nuo
traukų, retų knygų, medalių ir 
meno kūrinių, liečiančių univer
siteto praeitį ir dabartį.

Tai labai reta proga pamatyti 
tokią parodą. Visi kviečiami y 
aplankyti. — K. N.
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kultūros Židinyje šį savait
galį: balandžio 28, šeštadienį, 
1:30 v. popiet iškilmingos skau
tų Neringos ir Tauro tuntų su
eigos. Atlanto pakraščio skautų 
vadų suvažiavimas. Balandžio 
29, sekmadienį, stalo teniso tur
nyras.

Motinos dienos minėjimas 
rengiamas gegužės 6, sekmadie
nį. Mišios Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje 11 vai. Po mišių 
12:30 vai. akademinė dalis tos 
parapijos didžiojoje dalėje. Mi
nėjime kalbės mokytoja Jadvyga 
Kregždienė. Bus ir kultūrinė 
programa. Šį minėjimą rengia 
LB I-oji apylinkė, gi vaišes po 
minėjimo — Liet. Kat. Moterų 
s-gos 29 kuopa. Minėjime veiks 
LB Tarybos rinkimų būstinė. 
Visi galės ta proga pabalsuoti už 
pasirinktus kandidatus į devin
tąją LB Tarybą.

Į ateitininkų metinę šventę, 
surengtą balandžio 22, Apreiški
mo parapijos bažnyčioje salėje, 
buvo atvykę Ateitininkų Fede
racijos vadas dr. Petras Kisielius 
iš Chicagos. Platesnis aprašy
mas kitame Darbininko numery
je.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje pamokos po Velykų 
atostogų pradedamos balandžio 
28. Aštunto skyriaus egzami
nai prasidės gegužės 5. Mokslo 
metai baigiami birželio 10.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje Švč. Sakramento pagarbi
nimo atlaidai bus balandžio 29, 
sekmadienį. Švč. Sakramentas 
bus įstatytas nuo 12 dienos iki 
5 v. Tada bus iškilmingi miš
parai, procesija. Pamokslą sakys 
Tėv. Paulius Baltakis, OFM. Visi 
kviečiami šiuose atlaiduose ir 
mišparuose dalyvauti.

Sporto mėgėjų dėmesiui pra
nešama, kad amerikiečių sluoks
niuose pasižymėjęs LA Klubo 
jaunas .krepšininkas Ričardas 
Šimkus, pabaigęs gimnaziją, 
priėmė pakvietimą mokytis 
Princeton universitete New Jer- 
sey ir tenai toliau siekti karjeros 
krepšinio šakoje. Šį savaitgalį, 
drauge su kitais LA Klubo spor
tininkais, Šimkus dalyvauja 
ŠALFASS sporto žaidynėse 
Chicagoje.

Neringos ir Tauro tuntų iš
kilminga sueiga šv. Jurgio šven
tės proga bus balandžio 28, šeš
tadienį, 1:30 v. popiet Kultūros 
Židinyje. Visi skautai ir skautės 
dalyvauja uniformuoti.

Tradicinė Kultūros Židinio 
pavasario šventė — gegužinė 
įvyks gegužės 20, sekmadienį, 
Kultūros Židinio kieme ir salėje. 
Pašvęskime tą vieną sekmadienį 
pramogai ir savo kultūrinių na
mų išlaikymui.

PABALTIEČIŲ GRAFIKOS IR 
SKULPTŪROS

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

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

sekmadienį — 11-3 v. popiet.

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

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

Rengia ir visus atsilankyti kviečia

BALTI A,
Pabaltiečių meno draugija

Laikrodis vėl sukinėjamas. 
Balandžio 29, sekmadienį, 2 vai. 
ryto laikrodį reikia pasukti vie
ną valandą pirmyn.

Kandidatai į JAV LB 9-ąją 
tarybą iš New Yorko apygardos 
buvo kviečiami atvykti į Kultū
ros Židinį balandžio 20 ir su
sitikti su spaudos bei radijo 
atstovais. Iš kandidatų atsilankė: 
J. Adomėnas, K. Bučmys, R. Ke- 
žys, K. Miklas, J. Pažemėnas, 
V. Sidas. Kandidatai pasisakė 
kai kuriais LB klausimais. Po
kalbiui vadovavo V. Rastenis. 
A. Vakselis, taip pat kandida
tuojąs į tarybą, pokalby daly
vauti negalėjo, nes gretimoj sa
lėj tame pačiame Kultūros Židi
ny tuo pačiu laiku vyko Kul
tūros Fondo narių susirinkimas 
ir jis kaip Kultūros Fondo val
dybos pirmininkas turėjo pada
ryti pranešimą.

Susitikimą su LB 9-tos Tary
bos kandidatais rengia LB pir
moji apylinkė balandžio 29, 
sekmadienį, 12:30 v. Angelų 
Karalienės parapijos salėje. Į su
sirinkimą pakviesti visi 19 
kandidatų. Jie patys kalbės 
ir atsakys į klausimus. Drauge 
bus ir tos apylinkės susirinki
mas su veiklos pranešimais. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Ieškomi Vytas, Antanas, Ber
nardas Raudonikiai, gyvenę 
Nevv Yorko apylinkėse. Jie patys 
arba apie juos žiną prašomi pra
nešti Darbininko redakcijai.

Dr. Marija ir Aleksandras Že
maičiai, Leonia, N.J., su Ber
gen County gydytojų grupe iš
vyko keliom savaitėm atostogų į 
Italiją. Lankysis Sicilijoj ir Ro
moj.

Lituanistikos Instituto septin
tas suvažiavimas vyksta Kultū
ros Židinyje gegužės 25, 26, 27, 
28. Jis skiriamas Vilniaus Uni
versiteto 400 metų sukakčiai 
paminėti. Sukakties proga bus 
visa eilė paskaitų.

Iškilmingas Vilniaus Uni
versiteto 400 metų sukakties 
minėjimas bus gegužės 27, sek
madienį, 7 v.v. Kultūros 
Židinyje. Tame minėjime pa
skaitą skaitys prof. Simas Su
žiedėlis — “Vilniaus universite
to būdingieji tarpsniai”. Į šios 
akademijos pradžią organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vėlia
vomis.

Vincas Trumpa, istorikas, gy
venąs Washingtone, D.C., Li
tuanistikos Instituto suvažiavi
me, kuris skiriamas Vilniaus 
universiteto 400 metų sukakčiai 
paminėti, skaitys paskaitą tema 
“XIX amžiaus pradžios Vilnius 
Stanislovo Moravvskio atsimini
muose.” Jo paskaita bus gegu
žės 26, šeštadienį, 11 vai. r. Kul
tūros Židinyje.

DVIEJŲ SIGNATARŲ 
MINĖJIMAS NEVY YORKE
Šiemet suėjo 100 metų, kaip 

gimė prof. Steponas Kairys, vie
nas iš Lietuvos nepriklausomy
bės akto signatarų, Lietuvos sei
mo narys, pirmasis Vliko pirmi
ninkas, aktyvus politikas ir vi
suomenininkas. Taip pat suėjo 
10 metų, kaip Lietuvoje mi
rė kitas nepriklausomybės akto 
signataras, įžymus diplomatas 
Petras Klimas, kankintas nacių 
ir komunistų.

Šiem tautos vyram pagerbti 
ir prisiminti gegužės 13, sekma
dienį, 4 v. popiet Kultūros Židi
nyje rengiamas minėjimas — 
akademija. Rengia specialus ko
mitetas, vadovaujamas Sofijos 
Jasaitienės. Kalbės Lietuvos at
stovas VVashingtone dr. Stasys 
Bačkis ir buvęs Vliko vicepir
mininkas inž. Jurgis Valaitis. 
Meninėje dalyje įvairių autorių 
kūrybą skaitys dramos aktorius 
Henrikas Kačinskas. Kanklėm 
skambins jauna kanklininkė. 
Bus rodomi filmai iš St. Kai
rio ir P. Klimo gyvenimo bei 
veiklos.

Visuomenė maloniai kviečia
ma atsilankyti. Po minėjimo bus 
vaišės.

MADŲ PARODA 
K. ŽIDINY

Gegužės 6, sekmadienį, 3 v. 
popiet Kultūros Židinyje Balfo 
100-sis skyrius rengia madų pa
rodą, kuri susidės iš trijų dalių. 
Pradžioje bus prisiminta Balfo 
35 metų sukaktis ir bus pagerb
tas ilgiausiai išbuvęs Balfo 100- 
ojo skyriaus valdyboj ir daugiau
sia paaukojusi Balfui. Jiem bus 
įteikti naujai išėję Balfo ženkliu
kai.

Antroje dalyje bus modeliuo
jami megzti ir siūti įvairūs spor
tiniai ir dieniniai drabužiai. Tre
čioje dalyje disco ir vakarinės 
suknelės.

Parodoje bus galima pasigro
žėti ne tik Andriaus Kovai (Ko- 
valiausko) sukurtais puošniais 
drabužiais, bet taip pat ir mūsų 
ponių megztais ir siūtais drabu
žiais, kuriuos demonstruos įvai
raus amžiaus profesionalai ir 
mėgėjai modeliai.

Modeliuojančius palydės mu
zikės Nijolės Ulėnienės parink
ta ir pritaikyta muzika. Andriaus 
Kovai sukurtus drabužius apibu
dins profesionalė modistė Gra
žina Tiškutė-Tucci.

Svečiai bus vaišinami namie 
keptais pyragaičiais ir kava. 
Veiks ir atgaiva.

{einant aukojama 6 dol., vai
kam iki 12 metų — 3 dol.

Balfo 100-ojo skyriaus valdyba 
maloniai kviečia visuomenę kuo 
gausiausiai atsilankyti į šią pa
rodą. Pamatysite įvairiausius 
paskutinės mados naujausius 
drabužius, drauge paremsite ir 
Balfą.

Apreiškimo parapijos choras 
nuoširdžiai dėkoja Marytei Ša- 
linskienei už jos dosnią auką 
chorui. M. Šalinskienė ne tik 
šeimininkavo choro suruoštuose 
komunijos pusryčiuose, bet ir 
paaukojo vaišėm visą maistą. 
Choras taip pat dėkoja S. Barvy- 
daitei, O. Barauskienei, p. Sli
žiam ir p. Žukienei, prisidėju
siom prie ruošos darbų. Didelis 
ačiū kun. Antanui Rubšiui už jo 
prasmingą kalbą ir skaidrių pri
statymą pusryčių metu.

Kas norėtų praleisti vasarą 
Atlanto pajūryje, gerame ore, 
gražioje aplinkoje? Reikalingas 
darbininkas prižiūrėti krūme
lius ir gėles East Hamptone, L.I. 
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.

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.

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

LMK Federacijos Nevv Yorko klubas balandžio 22, sekmadienį, Kultūros Židiny su
rengė Atvelykio popietę su tradiciniais Velykų valgiais. Nuotraukoje — rengėjos ir 
dalis svečių. Nuotr. L. Tamošaičio

HAMILTONO TEATRO 
VIEŠNAGĖ NEW YORKE

Hamiltono lietuvių teatras 
Aukuras nustebino ir tuo, kad 
savo gastrolėm į šį Atlanto pa
kraštį atsivežė du veikalus. Eli- 
zabethe balandžio 7 suvaidino 
Balio Sruogos 3 veiksmų dramą 
“Pavasario giesmė”, o Kultūros 
Židinyje Brooklyne balandžio 8 
— “Ponios Dulskienės moralę”, 
3 veiksmų Gabrielės Zapolskos 
satyrinę komediją, kurią iš lenkų 
kalbos vertė Fabijonas Neve- 
ravičius. Aukuras galėjo su 
vienu veikalu atvykti gastrolėm, 
bet pasirinko du. Tai rodo teatro 
entuziasmą ir gyvastingumą.

Vyr. skaučių židinio Vilijos 
sueiga bus gegužės 3, ketvirta
dienį, 7:30 v.v. pas židinio narę 
Živilę Jurienę, 109-24 Park 
Lane So., Kew Gardens. Laima 
Šileikytė-Hood praves pokalbį 
vaikų auklėjimo klausimais. Vi
sos narės kviečiamos gausiai ir 
punktualiai dalyvauti.

Pabaltiečių grafikos ir skulp
tūros paroda rengiama balan
džio 27, 28, 29 Estų namuose, 
243 E. 34 Street, Manhattane. 
Atidaroma balandžio 27, penkta
dienį, 7 v.v. Lankoma šeštadie
nį — nuo 12 iki 9 v.v., sekma
dienį — nuo 11 iki 3 v. popiet. 
Šeštadienį 7 v.v. rengiamas ta
lentų vakaras su poezija, drama, 
muzika. Parodą rengia pabaltie
čių meno draugija Baltia.

N.Y. vyrų choro Perkūno kon
certas, turėjęs įvykti gegužės 12, 
dėl susidėjusių aplinkybių nu
keliamas į birželio 9.

Vilniaus universiteto 400 me
tų sukaktuvinė paroda atvežama 
į Kultūros Židinį. Parodą sudarė 
Bronius Kviklys, kuris turi savo 
privatų didelį archyvą. Čia su
telkta įvairiausių senų leidinių, 
paveikslų, dokumentų. Paroda 
buvo išstatyta Jaunimo Centre 
Chicagoje ir turėjo didelį pasi
sekimą, aplankė 1200 žmonių. 
Gegužės 5-6 ji išstatyta Bostone, 
iš ten pervežama į Nevv Yor
ką. Paroda rengiama ryšium su 
Lituanistikos Instituto suvažia
vimu. Ji bus atidaryta gegužės 
25, penktadienio vakare, kai bus 
Instituto narių susipažinimo va
karas. Paskui bus atidara gegu
žės 26, 27 ir 28.

Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai šios organizacijos ir para
pijos pranešė, kad jos įsiparei
goja pravesti Maldos Dieną už 
kenčiančią Lietuvą: Šv. Pranciš
kaus parapija ir Lietuvos vy
čiai 10-ta kuopa, Athol, Mass., 
Šv. Alfonso parapija, Baltimore, 
Md., Šv. Kazimiero parapija, Pa
terson, N.J., Šv. Pranciškaus pa
rapija, Lavvrence, Mass., Lietu
vių bažnyčia Londone, Anglija, 
Šv. Petro ir Povilo parapija, 
Homestead, Pa., Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo Se
serys, Putnam, Conn., Nukry
žiuotojo Jėzaus Seserys, Brock
ton, Mass., Matulaičio Namai, 
Putnam, Conn., Lietuvos vyčiai 
12-ta kuopa, New York, N.Y., 
Lietuvos vyčiai 19-ta kuopa, 
Pittsburgh, Pa., Lietuvos vyčiai 
25-ta kuopa, Cleveland, Ohio, 
Lietuvos vyčiai 29-ta kuopa, 
Newark, N.J., Lietuvos vyčiai 
61-ji kuopa. Paterson, N.J.

Lenkiška komedija-satyra
Šis veikalas lenkam yra gerai 

žinomas, parašytas greičiausiai 
prieš I-ąjį pasaulinį karą arba 

tuoj po jo. Lenkijoje dažnai vai
dinamas. Vaidino jį ir Lietuvoje, 
ten jis buvo pastatytas 1956 
aktorės Kubertavičienės scenos 
darbo sukakties proga.

Pagrindinis vaidmuo ir yra po
nios Dulskienės. Visas veiksmas 
suvertas ant jos pažiūrų į mora

lę. O toji moralė yra tokia: kas 
jai naudinga ir gera, tas ir mora
lu. Ponia, prispaudus namus, 
žiūri tik oficialaus orumo, nelei
džia niekam nei pajudėti, visus 
užgožusi tramdo, laiko vyrą visai 
užguitą, ir jis per visą veikalą pa
sako tik vieną sakinį. Ji tramdo 
sūnų, bet Šis nęklauso ir ima flir
tuoti su tarnaite, paskelbia net ją 
vesiąs. Didelis smūgis poniai 
Dulskienei. Reikia vėl suktis, 
kol papirkdama tarnaitę, namų 
“moralę” išgelbsti.

Pagrindinį vaidmenį ir vaidi
no dramos aktorė, režisierė Ele
na Dauguvietytė-Kudabienė. 
Vaidino ji gilia teatrine patirti
mi, puikiai perduodama charak
terio bruožus.

Režisierė pasitelkia jaunų 
žmonių. Ir tai didelis nuopelnas 
jai, kad tokiu būdu lavina ir 
ugdo jaunimą. Sumaniai vaidino 
abi jos dukros — Danutė Ku-

BALSAVIMAI 
WOODHAVENE
Lietuvių Bendruomenėj bal

savimai vyksta kas treji metai 
ir renkama nauja taryba. Šį pa
vasarį renkama jau devintoji 
LB taryba. Niekas negali abejoti 
Lietuvių Bendruomenės visuo
tinumu ir gajumu. Vadovaujan
tis demokratiniais principais, 
kiekvienas lietuvis, sulaukęs 18 
metų amžiaus gali balsuoti už 
pasirinktus kandidatus arba pats 
gali būti renkamas.

Visoj Amerikoj į LB 9-ąją 
tarybą renkama 60 atstovų, Nevv 
Yorko apygardoj — 6 atstovai. 
Pasiūlyta 19 kandidatų. Tikrai 
graži galimybė pasirinkti. Tad 
visi kviečiami atlikti kilnią su-

Darbininko redakcijoje šią 
savaitę apsilankė Argenti
nos Lietuvių Jaunimo Są
jungos atstovė iš Buenos Ai
res Marytė Barzdžiūtė, ją 

palydėjo Gintaras Karosas 
iš Bostono. 

dabaitė ir Ina Kudabaitė; vaidi
no Dulskienės dukras Milę ir 
Liucę. Dulskienės sūnų vaidino 
Kęstutis Kalvaitis. Jaunas 
žmogus buvo ir tarnaitė Anė, 
kurią vaidino Dalia Jonikaitė, 

ir nuomininkė, —ją vaidino Vi
da Juozaitytė.

Tėvą vaidino Antanas Min- 
gėla, Stelą Jusevičienė — Au
kuro teatro prityrusi aktorė Ma
rija Kalvaitienė, Tadrackienę — 
skalbėją — Teresė Kalmantavi- 
čienė.

Visų jų vaidinimo buvo mie- 
lė žiūrėti. Jų vaidinimas gerokai 
pakyla viršum mėgėjų lygio.

Scenos įrengimas — Kazimie
ro Mikšio, grimas — Stasio Ilgū
no (jis gyvena Rochestery, N.Y. 
ir visada palydi jų gastroles), 
šviesa — Arthur Cockman.

-o-
Į Nevv Yorką teatrą pasikvietė 

abu skautų tuntai ir skautam 
remti komitetas. Publikos atsi
lankė apie 300. Po vaidinimo 
žemutinėje salėje buvo vaišės. 
Atskirai buvo pavaišinti svečiai 
teatralai ir jų artimieji. Vaidini
mas prasidėjo 3 vai. popiet. Tuoj 
po spektaklio pavalgę jie išva
žiavo į naktį, į tolimą kelią, 
kad kitos dienos ryte dar su
spėtų į savo darbus.

-o-
Ačiū Aukurui, kad nepabūgo 

ilgų kelių ir aplankė šias dvi lie
tuvių kolonijas, atveždamas du 
veikalus. Linkime jam ir toliau 
kuo karščiau savo darbu ir kūry
ba kūrenti teatro aukurą, (p.j.) 

sipratusio bendruomenininko 
pareigą — balsuoti!

Woodhaveno LB apylinkės 
balsavimo būstinė yra Vito Ge
rulaičio įstaiga: 94-10 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, 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.

Kurie numato, kad negalės as
meniškai atvykti į balsavimo 
būstines, prašomi paskambinti 
bet kuriam rinkimų komisijos 
nariui, ir jam bus pasiųsta visa 
balsavimo medžiaga su paaiški
nimais.

Rinkimų komisijos nariai: 
pirm. A. Balsys, tel. 874-1538; 
sekr. P. Ąžuolienė, tel. 296-1205; 
nariai: V. Šeibytė, tel. 235- 
0232; S. Skobeikienė, tel. 658- 
3135; V. Šileikienė, tel. 441- 
5485; A. Reivytienė, tel. 494- 
4368; K. Norvilą, tel. 827-2629; 
P. Pocius, tel. 844-9563.

Rinkimų komisijos adresas: 
JAV LB IX tarybos rinkimų 
VVoodhaveno apylinkės komisi
ja, 97-08 88 Avenue, VVood
haven, N.Y. 11421.

Aloyzas Balsys
Komisijos pirm.
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