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Savaitės 
Įvykiai

TARYBINĖJ MOKYKLOJ
Iš Lietuvos K. B. Kronikos Nr. 21

duodamos užpildyti anketos, 
liečiančios mokinių sąžinę; susi
šaukęs juos į salę, kalba 2-3 
valandas ateistinėmis temomis.
Lankančius bažnyčią mokinius

JAV LB VEIKLA
VASAROS MĖNESIAIS

Respublikonų partijos kon
vencija pirmu balsavimu nu
sprendė, kad jos kandidatas į 
prezidentus bus dabart. prez. 
Gerald Ford, surinkęs 1187 de
legatų balsus. Jo stiprus varžo
vas Ronald Reagan surinko 1070 
balsų. Konvencijos delegatų 
įtampa nuslūgo prez. Fordui pa
sirinkus kandidatu į vicepre
zidentus konservatyvų senato
rių Robert Dole iš Kansas valsti
jos.

JAV ir Š. Korėjos santykiai 
įsitempė dėl demilitarizuotoj 
zonoj dviejų JAV karininkų kpt. 
Arthur G. Benifas ir ltn. Mark 
T. Barrett žiauruaus nužudymo. 
Čia genėjančius medžius ame
rikiečius staiga užpuolė kirviais 
ir kirvakočiais ginkluoti Š. Korė
jos kariai. Ir JAV ir Š. Korėja pa
skelbė savo įgulom išimties 
būklę. Be to, JAV pasiuntė į P. 
Korėją daugiau karo, lėktuvų, o 
prez. Fordas įspėjo Š. Korėją, 
kad ji bus atsakinga už pasek
mes.

P. Afrikos administruojamos 
pietvakarių Afrikos, arba Nemi- 
bijos, konstitucinis komitetas 
paskelbė planą, pagal kurį šiai 
sričiai iki 1978 pabaigos bus su
teikta nepriklausomybė ir su
daryta daugiarasinė vyriausybė.

Peru vyriausybė, nepaisy
dama savo ūkinių sunkumų, 
derasi su Sov. S-ga dėl 36 
Suchoi-22 kovos lėktuvų pirki
mo už 250 mil. dol.

Lenkijos vyriausybė numato 
perimti į savo kontrolę privatų 
žemės ūkį, kuris esąs neefekty
vus ir kurio mechanizacija 
esanti atsilikusi 10-20 metų, ta
čiau priverstinos kolektyviza
cijos panaudoti bijo, kad nesu
keltų neramumų.

Nauji žemės drebėjimai įvyko 
Kinijoj, Šečvan provincijoj, Fili
pinuos , į pietus nuo Mindanao 
salos. Palikęs per 3000 žuvusių 
ir tiek pat dingusių žmonių,' ir 
Molukų salose.

Palestiniečiam Libane nete
kus Tall-Zaatar stovyklos, jų o 
ypač Palestinos išlaisvinimo org- 
jos vadų būklė pasidarė labai 
problematiška. Tačiau Izraelio 
pasitenkinimas dėl PLO susilp
nėjimo būsiąs trumparegiškas, 
nes palestiniečių problema dėl 
to neišnyko.

Neutraliųjų valstybių galvų 
konferencijoj Šri Lenką (buv. 
Ceilone) Vietnamo min. pirm. 
Pham Van Dong, nepaisydamas 
kai kurių valstybių aštrių kalti
nimų JAV, pareiškė, kad Vietna
mas nori ūkinių santykių su ka
pitalistinėmis valstybėmis ir 
normalių dipl. santykių su JAV.

Šveicarijos vyriausybė areš
tavo buv. oro apsaugos v-ką bri- 
gadierių Jean-Louis Jeanmaire 
už karinių žinių perdavinėjimą 
sovietų ambasados pareigūnam 
Berne.

V. Vokietijos organai areštavo 
belgą Valerian Kuzniak ir vokie
tį Manfred Knufelmann, ban
džiusius perduoti rytų Europos 
valstybės agentam NATO vals
tybėm statomo kovos lėktuvo 
planus.

Turkijos tyrimų laivas, dėl ku
rio vykdomų tyrimų Egejaus jū
roj buvo įsitempę santykiai tarp 
Graikijos ir Turkijos, grįžo į 
Turkijos uostą.

Australijos vyriausybė panai
kino draudimą lankytis jos uos
tuose atominiam pov. laivam, 
ir tuoj pat JAV atom. pov. lai
vas Snook atvyko į Australiją 
vizito.

JAV vyriausybė nutarė įsileis
ti į JAV į Tailandą iš Vietna
mo, Kambodijos ir Loas atbėgu
sių 10,000 pabėgėlių.

Palanga. 1971 į Palangos vid. 
mokyklos V klasę įstojo moki
nys Petrutis Algirdas. Kadangi 
jis į pionierius buvo įrašytas 
prievarta, be tėvų sutikimo, tad 
pionieriško kaklaraiščio ne
nešiojo, nors mokytojai nuolat 
jam tai primindavo. Kartą kla
sės auklėtojas Vytautas Kusas, 
palikęs Petrutį po pamokų, lie
pė jam rašyti frazę “Pionierius 
be kaklaraiščio” ir prirašyti 100 
lapų, tuo norėdamas priversti 
Petrutį nešioti pionierišką kak
laraištį.

Berniukas namuose pasiskun
dė. Mokinio globėjas Astraus
kas, nuėjęs pas mokyklos di
rektorių Kazlauską, pareikalavo 
išbraukti berniuką iš pionierių, 
nes jis pats nenorįs ir globė
jai tam nepritarią. Vaikas kak
laraiščio nenešioja ir nenešio
siąs. Jei vaiką ir toliau taip 
varginsią, tai jo neleisią į mo
kyklą. Direktorius paaiškino 
Astrauskui, kad mokinio iš pio
nierių išbraukti negalįs, ries mo
kyklos tikslas visus mokinius 
įtraukti į šią organizaciją. Kurį 
laiką Petručio niekas nevertė 
užsirišti kaklaraiščio.

1973 pabaigoje klasės auk
lėtojas Vytautas Kusas liepė nu-

JAV prezidentas ir vyriausy
bės nariai savo pareiškimuose 
nemini gynybos sutarties su Tai- 
vanu. Esą tuo norima parodyti, 
kad JAV laikosi Pekino susitari
mų su Kinija Taivano klausimą 
likviduoti taikingomis prie
monėmis, nors tuo pačiu metu 
JAV ginkluoja Taivaną, kad jis 
galėtų vienas be JAV pagalbos 
atsispirti Kinijos kariniam veiks
mam.

piešti mokiniams piešinį ateis
tine tema. Mokinys Petrutis 
pasiskundė savo globėjams, kad 
jam auklėtojas liepė nupiešti 
kunigą, renkantį bažnyčioje pi
nigus ir už juos perkantį sau 
“Volgą”. Globėja/vaikui paaiš
kino, kad tokia tematika tikin
čiam vaikui piešti negalima. 
Mokykloje vaikas piešti atsisa
kė. Supykęs mokytojas liepė 
Petručiui pasiimti knygas ir dau
giau į mokyklą nebeateiti. Ber
niukas verkdamas parėjo namo. 
Astrauskienė, nuėjusi į mokyk
lą, paklausė auklėtoją, už ką 
Petrutį išvarė iš mokyklos.

— Mes jam liepėme nupieš
ti šį atviruką, — ir, ištraukęs 
iš stalčiaus, parodė Astrauskie
nei paprastą atviruką.

— Aš dabar noriu žinoti, ku
ris iš jūsų meluojate? — pa
klausė Astrauskienė. — Moki
nys ar mokytojas? Man Petru
tis sakė, kad jūs liepėte piešti 
ateistine tema. Pasikviesiu vai
ką, ir išsiaiškinsime.

Klasės auklėtojas paraudo ir 
neleido kviesti mokinio. Ten 
pat buvusi mokytoja Ditkevi- 
čienė išvadino Astrauskienę 
davatka ir fanatike.

— Aš jus labai prašau, — 
kreipėsi Astrauskienė į mokyto
jus, — negadinkite vaikų savo 
ateistinėmis temomis, o moky
kite juos. Jeigu dar vaiką iš
varysite iš mokyklos dėl ateis
tinių užmačių, parašysiu skundą 
į Švietimo ministeriją.

- o -
Gargždai. Gargždų 2-osios 

vid. mokyklos direktorius Liud
vikas Jurgulis pasiryžęs visus 
mokinius padaryti ateistais. Mo
kiniai skundžiasi, kad dažnai

išjuokia viešai, skiria ateistus 
komjaunuolius jiems “globoti”. 
Grupės ateistų komjaunuolių 
eina į tikinčiųjų mokinių namus 
ir išaiškina tėvams religijos 
“žalą”.

Sužinoję, kad Vile klasės mo
kinys Ivaškevičius lanko bažny
čią, atėję į klasę direktorius Jur
gulis, mokytojos Ridžiauskienė, 
Imbrazienė liepė mokiniui Ivaš
kevičiui pasisakyti, kodėl jis 
tikįs, kas verčiąs lankyti bažny
čią, vertė mokinį pasižadėti nie
kados nelankyti bažnyčios.

Tikinčius mokinius direkto
rius kviečia į savo kabinetą 
ir bara už bažnyčios lankymą.

Nors ir labai terorizuojami 
vaikai, bet atsiranda drąsuolių, 
lankančių bažnyčią kiekvieną 
sekmadienį.

- o -
Rūdiškės (Trakų raj.). Vidu

rinės mokyklos direktorius 1975 
pabaigoje, pasikvietęs į savo 
kabinetą Rūdiškių bažnyčios 
ministrantą, IX klasės mokslei
vį Petrą Stašauską, davė pasi
rašyti pareiškimą, kuriame 
buvo parašyta, jog vienas kuni
gas prašęs jį ateiti į bažnyčią 
patarnauti Mišioms. Mokinys 
pasirašyti atsisakė. Jis prisipa
žino savo noru einąs į bažny
čią ir tarnaująs Šv. Mišioms. 
Direktorius grasino teismu. Vė
liau dar kelis kartus įkalbinė
jo P. Stašauską neiti į bažny- 
ičią ir sumažino elgesio pažymį.

Tos pačios mokyklos XI kla
sės mokinei Jadvygai Poplovs- 
kajai už bažnyčios lankymą taip 
pat sumažintas elgesio pažymys 
ir pagrasinta, jog jai bus išduo
ta tokia charakteristika, kad ji 
neįstosianti į jokią aukštąją mo
kyklą.

Kanados 22-osios Lietuvių Dienos komitetas. Sėdi iš k.: R. Otto — vicepirm., kun. J. 
Kubilius ,SJ, — pamaldų reikalam, sol. Gina Čapkauskienė — koncerto reika
lam, J. Šiaučiulis — pirm., A. Jonelytė — sekr., A. Mylė — baliaus reikalam; stovi: J. 
Adomonis — nakvynių reikalam, L. Stankevičius — reklamai, A. Kličius — meninių 
reikalų vadovas, P. Klezas — ižd., J. Dalmotas — nakvynių reikalam, R. Šiaučiulis — jau
nimo reikalam, G. Nagys — dailės parodos reikalam, J. Celtorius — sporto reikalam. Nuo
traukoj trūksta: Ir. Lukoševičienės — loterijai, R. Lukoševičiūtės — jaunimo reika
lam ir J. Narbuto — L.D. leidinio redaktoriaus. Nuotr. T. Laurinaičio

KANADOS LIETUVIŲ 
DIENA
22-oji Kanados Lietuvių Die

na įvyks spalio 9-10, Padėkos 
dienos savaitgalį, Montrealy. 
Tuo pačiu metu Montrealy į- 
vyks ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenės krašto tarybos sesija.

Vyksta įvairūs su Lietuvių 
Diena susiję paruošiamieji dar
bai. Numatyta programa.

Spalio 9, šeštadienį, bus didy
sis visų dalyvių susipažinimo 
balius ir visų Kanadoj gyvenan
čių lietuvių dailininkų kūrinių 
paroda bei sporto varžybos, ku
riose dalyvaus Hamiltono, To
ronto ir Montrealio krepšinio 
komandos.

Sekmadienį, spalio 10 — iš
kilmingos pamaldos Šv. Juozapo 
Oratorijoj. Po to — koncertas. 
Vakare Šv. Kazimiero parapijos 
salėj — jaunimo susipažinimo 
šokiai.

Lietuvių Dienos koncertą at
liks sol. Gina Čapkauskienė, sol. 
Vaclovas Verikaitis, Hamiltono 
lietuvaičių choras Aidas, Mont
realio Aušros Vartų ir Šv. Ka
zimiero parapijų chorai, lietu
viško jaunimo tautinių šokių 
ansambliai — Hamiltono Gyva- 
taras, Toronto Gintaras, Londo
no Baltija ir Montrealio Ginta
ras. !

Tikimasi svečių iš Kanados fe
deralinės ir provincinės \ ai

džios bei gausaus lietuvių daly
vavimo.

Lietuvių Dienos proga bus iš
leistas leidinys. Redaktorius J. 
Narbutas telkia reikiamą me
džiagą.

Baliaus metu veiks turtinga 
vertingų fantų loterija.

Tikimasi, kad ir ši 22-oji Ka
nados Lietuvių Diena praeis 
gražiai ir įspūdingai, lietuviško 
jaunimo ir lietuviškos kultūros 
ženkle.

Lietuvių Dienai ruošti suda
rytas komitetas maloniai kviečia 
visus lietuvius iš Kanados ir JAV 
jai ruoštis ir joj dalyvauti, paro
dant lietuvišką gyvastingumą.

22-osios Kanados Lietuvių 
Dienos Komitetas

Mokyklų atostogos ir vasaros 
karščiai nėra pajėgę pristabdyti 
JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybos veiklos. Birželio mėne
sį buvo atsidėta prideramam tra
giškųjų birželio sukakčių pamė- 
nėjimui, liepos mėnesį — su
stiprintai kitataučių informacijai, 
rugpiūčio mėnesį — talkai Eu
charistiniam kongresui Phila
delphijoj ir pasiruošimam per
duoti bylas naujosios valdžios 
organam, kurie bus išrinkti Dar
bo dienos savaitgalį Chicagoj.

Pagrindiniu įvykiu sukakčių 
paminėjime tenka laikyti JAV 
LB krašto valdybos pastango
mis gautą audienciją pas JAV 
ambasadorių prie Jungtinių 
Tautų William Scranton. Ta
čiau nepamirštos ir anksčiau 
naudotos veiklos formos. Aušros 
Mačiulaitytės-Zerr vadovaujama 
LB Informacijos Tarnyba LB 
vienetus ir šiais metais aprūpi
no pavyzdine medžiaga, nu
šviečiančia sukakčių reikšmę 
amerikiečių laikraščių redakci
jom, kongreso nariam, preziden
tui, valstybės sekretoriui. LB 
krašto valdyba savo ruožtu in
dividualiais laiškais kreipėsi į 
visus JAV kongreso narius. Šiuo
se laiškuose taip pat prisimin
tos sukaktys, iškelta okupanto 
vykdoma priespauda, prašyta 
kongrese minimais klausimais 
padaryti pareiškimus. Jų 
kongrese būta 60 (6 senatoriai 
ir 54 kongresmanai). Tai kiek 
mažiau pareiškimų negu perei
tais metais, kada Europos sau
gumo konferencijos išvakarėse 
buvo sukrusta stipriau. Viena 
aišku — birželio sukakčių pami
nėjimas JAV kongrese įsipilieti- 
no ir, šalia Vasario 16-osios, 
turim dar vieną puikią progą 
iškelti Lietuvos pavergimą ir 
okupantų žiaurumus.

Šen. Case ir kongr. Fenwick 
talka

Netikėto nuoširdumo ir para
mos LB sulaukė iš senatoriaus 
Clifford Case ir atstovų rūmų 
narės Millicent Fenwick, kurie 
yra sėkmingi autoriai įstatymo 
įsteigti komisiją prižiūrėti Hel
sinkio konferencijos sutarimam. 
LB visuomeninių reikalų tary
bos darbuotojų Aušros Zerr ir 
Daivos Kezienės paprašyti, jie 
visiem senato ir atstovų rūmų 
nariam išsiuntinėjo JAV LB lei
dinį “Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lith
uania — a Report for 1975”, 
prie knygos prijungdami lydraš
tį, šiltai atsiliepiantį apie veika
lą. Ne tik buvo išvengta pašto 
išlaidų, bet ir vėl, kongreso na
riam tarpininkaujant, susilaukta 
išskirtinio dėmesio žmogiškųjų 
teisių paneigimui Lietuvoj. Ne 
vienu atveju leidinys buvo mi
nimas Congressional Record iš
spausdintuose kongreso' narių 
pareiškimuose.

Būdinga, kad iš abiejų knygą 
ekspedijavusių talkininkų su
laukta padėkos, nes, jų nuomo
ne, žmogaus teisių pažeidimus 
registruojanti informacija kong
reso nariam esanti labai svarbi. 
Kreipdamasi į savo atstovų rū
mų kolegas, kongr. M. Fenwick 
rašė: “ . . .šiame leidiny iškelti 
pavyzdžiai yra svarbūs ir sutei
kia dalį žinių, kurias mes turim 
turėti balsuojant už įstatymus, 
liečiančius Helsinkio konfe
rencijos sutarimus pasirašiusias 
valstybes.”

LB leidiniai
LB savo leidiniais anglų kal

ba bando, kiek įmanoma, pa
šalinti informacijos apie Lietuvą 
trūkumą. Be jau minėto “Viola
tions” leidinio, šiais metais 
amerikiečių Oceana leidykla, 
LB tarpininkaujant, išleido dr. 
Algirdo Budreckio veikalą 
“Lithuanians in America — 
Chronology and Fact Book”. 
PLB valdyba tragiškųjų birželio 
įvykių proga išleido A. Terlec
ko liudijimą “Respect My 
Rights”.

Dabartiniu metu spaustu cj 
jau renkamas dr. Tomo Remei- 
kio veikalas “Dissent in Lithua
nia”. Ši knyga yra svarbesnių 
Lietuvos pogrindžio pasireiški
mų dokumentų rinkinys, apimąs 
1945-1975 laikotarpį. JAV LB

krašto valdyba šio veikalo išlei
dimą finansuoja iš laisvinimo 
darbui per LB skirtų aukų. Vei
kalas turėsiąs apie 400 puslapių. 
LB visuomeninių reikalų tary
bos pirm. Alg. Gečys vykdo pa
sitarimus su Lituanistikos 
Instituto pirmininku dr. Jurgiu 
Gimbutu dėl minėtos knygos 
išleidimo su LI etikete. Esama 
nuomonės, kad mokslinės insti
tucijos etiketės priskyrimas LB 
finansuojamam leidiniui suda
rys galimybę jam rasti platesnį 
pripažinimą kitataučių moksli
niuose sluoksniuose.

Politiniai kaliniai 
“nepriima” siuntinių

Metų pradžioj JAV LB krašto 
valdybos vicepirm. Rimas Česo- 
nis kreipėsi į lituanistinių mo
kyklų vadovybes su prašymu 
mokinius įjungti į lietuvių poli
tinių kalinių Sov. Sąjungoj rė
mimo, materialiai ir moraliai, 
veiklą. Ne viena lituanistinė 
mokykla kreipimosi paklausė.

Nors šiuo metu neturima už
tektinai žinių vertinti akcijos sėk
mingumą, okupanto ranka jau 
pajusta. Mokiniais negausi Phi
ladelphijos LB V. Krėvės vardo 
mokykla gavo pranešimą, kad 
jos siųstą į Mordavijos koncent
racijos stovyklą siuntinį kaliniai 
Jonas Simokaitis ir Petras Pau- 
laitis “atsisakė” priimti. Oku
pantas pabijojo mokinių siunti
nuko, kurio aukštiem muitam 
apmokėti mokiniai sutelkė $80, 
pardavinėdami sausainius Vasa
rio 16-osios metu.

Sėkmingas Čiurlionio 
ansamblio koncertas

JAV 200 metų nepriklausomy
bės jubiliejaus proga JAV LB 
krašto valdybai iš Philadelphijos 
Bicentennial komiteto pavyko 
gauti $5,000 lietuvių kultūri
niam pasirodymui Philadelphi
joj. Parama gauta daugiausia 
vicepirm. dr. Ant. Novasičio ir 
Aušros Zerr pastangomis. Norint 
talkinti lietuvių Eucharistinio 
kongreso komitetui, buvo nu
spręsta kviesti Čiurlionio an
samblį rugpiūčio 6, penktadie
nio, koncertui, kad šeštadienį 
ansamblis Šv. Petro ir Povilo 
katedroj galėtų giedoti kompozi
toriaus A. Mikulskio kanklių 
muzika palydimas mišias. Tokiu 
būdu Eucharistinio kongreso 
komitetui nereikėjo visai prisi
dėti prie ansamblio atsikvietimo 
išlaidų.

Nors Philadelphijos lietuviš
koji kolonija nėra gausi, o taip 
pat ir penktadienio vakaras kon
certam nepalankus, Drexel uni
versiteto auditorija susilaukė 
daugiau kaip 800 žiūrovų.

Koncerto metu “Philadelphia 
76” etninių programų vadovas 
Paul Garabedian JAV LB kraš
to valdybos pirm. J. Gailai ir 
komitete lietuviam atstovavusiai 
Aušrai Zerr įteikė oficialų pa
dėkos žymenį už LB talką JAV 
nepriklausomybės sukakties 
minėjimo metais.

Koncerte dalyvavo iš paverg
tos Lietuvos į Eucharistinį 
kongresą atvykusių lietuvių dva
siškių delegacija.

Kitą dieną Čiurlionio ansamb
lis, Bicentennial komiteto pa
geidavimu, trumpą programą at
liko Nepriklausomybės aikštėj, 
prie Laisvės Varpo. Programą 
stebėjo arti 400 amerikiečių tu
ristų.

ASg.

Gina Bachauer, vadinama pia
no karalienė, mirė Atėnuose 
rugpiūčio 22 koncerto metu, 
eidama į sceną. Ji buvo gimusi 
Atėnuose, tėvas austras, motina 
italė. Ji gyveno ilgai Londone, 
kur jos vyras buvo orkestro diri
gentas.

Portugalijos revoliucinė tary
ba paleido iš Brazilijos parvy- 
kusį ir sulaikytą buv. prez. An- 
tonio Spinola dėl įrodymų sto
kos, kad jis ruošęs dešiniųjų su
kilimą.

Egiptas, stiprindamas savo pa
sienį su Libija, atgabeno čia nau
jų kariuomenės dalinių, tankų ir 
priešlėktuvinių pabūklų. Esą 
Libija rengiasi pulti Sudaną, 
Čadą, Tunisą ir Egiptą.
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Savaitės 
įvykiai

Norvegijos užs. reik. min. 
Knut Frydenlund pareiškė, kad 
tarp Norvegijos ir Sov. S-gos au
ga konflikto galimumas dėl Ark
tikos vandenų tiksliai apibrėžtų 
sienų nebuvimo. Sovietam tai 
sudaro strategines duris į Atlan
to vandenyną, o abiejų intere
sai susikerta dėl žvejybos ir gali
mų aliejaus atradimų. Norvegus 
ypač gąsdina plečiama sovietų 
karo laivyno bazė Severomorsk, 
Kolos pusiasaly.

Belgijoj gyveną prieš Tito nu
sistatę jugoslavai yra labai su
sirūpinę dėl jų žudynių, pa
grobimų ir įvairių grasinimų. 
Spėjama, kad Jugoslavijos prez. 
Tito nori sumažinti prieš jį nu
kreiptą opoziciją užsieny gyve
nančių jugoslavų tarpe.

JAV pasirašė su Portugalija 
sutartį, suteikiančia Portugali
jos ūkiui ir socialinei gerovei 
stiprinti 25 mil. dol. paskolą. 
Per šiuos biudžetinius metus 
Portugalijai bus suteikta para
mos už 142 mil. dol.

Lenkija, ilgą laiką eksportavu
si cukrų, įvedė cukraus normavi
mą, skirdama kiekvienam gy
ventojui po 2 kg. cukraus per 
mėnesį.

P. Afrikos vyriausybė pri
taria JAV planui derybų keliu iš
spręsti Rodezijos klausimą, nes 
priešingu atveju į jos reikalus 
gali įsikišti Sov. S-ga ir Kuba. 
JAV siekia, kad Britanija, P. Af
rika ir Afrikos valstybės pradėtų 
derybas Rodezijos klausimui 
išspręsti.

Dėl Libane vykstančių kovų 
Libanas ir Palestinos išlaisv. 
org-ja praktiškai neteko bet ku
rios įtakos Art. Rytų klausimus 
sprendžiant. Tolimesnis jų liki
mas priklausys tik nuo išorinių 
jėgų malonės.

- -p rr '
_V. Vokietijos kancleris 

Schmidt susitarė su JAV atpalai
duoti Vokietiją nuo pareigos at
silyginti JAV už jų kariuome
nės laikymą V. Vokietijoj. Nuo 
1950 V. Vokietija tam reikalui 
yra išleidusi 10 bil. dol. Kaip 
paskutinę duoklę, V, Vokietija 
pasižadėjo apmokėti 60 proc. 
vienos kariuomenės brigados 
apginklavimo išlaidų. Ši briga
da bus išdėstyta Bremeno srity.

Rytinė Timoro salos dalis, 
400 metų valdyta Portugalijos, 
inkorporuota į Indoneziją.

JAV vyriausybė nutarė savo 
lėšomis lėktuvais grąžinti į Mek
siką 17,000 nelegaliai JAV gy
venančių meksikiečių.

Norvegų žvejų laivas Sjovik, 
žvejodamas tarptautiniuose Be
ringo jūros vandenyse, į savo 
tinklus pagavo sovietų atominį 
pov. laivą, kuris, negalėdamas 
išsinarplioti, turėjo iškilti į pa
viršių. Pov. laivas neturėjo jo
kių ženklų, bet Norvegijos lai
vynas patvirtino, kad tai buvęs 
sovietų November klasės atom. 
pov. laivas.

Sov. S-ga rusų k. vartojimui 
ir rusų kultūrai užsieny skleisti 
prieš 2 m. įsteigė Puškino ins
titutą, vadovaujamą prof. Vitali 
Kostomarov. Šio instituto veik
la paskutiniu metu labai su
stiprinta: jame dirba 2,500 rusų
k. mokytojų užsieny, o vadovė
lių ir žodynų buvo išleista už 
6 mil. dol. 750 mil. gyventojų 
kalba kinų k., 300 mil. — anglų 
ir 200 mil. — rusų k.

Šios vasaros stovykloj Dainavoj Seselė Paulė atšventė 25 
metų vienuolinio gyvenimo sidabrinį jubiliejų. Prie sukak
tuvinio torto iš k.: Seselė Paulė, Lenkauskaitė, Idzelis, 
Mainelienė, Seselė Oliveta ir Savickas. Nuotr. V. Bacevičiaus

KUNIGŲ
VIENYBĖS
SUVAŽIAVIMAS

JAV Lietuvių Kunigų Vieny
bės metinis suvažiavimas įvyks 
spalio 6, 7 ir 8, trečiadienį, 
ketvirtadienį ir penktadienį, 
Chicagos Bismarck viešbuty, 
171 W. Randolph; tel. 312 236- 
0123.

Lietuvių Kunigų Vienybė sa
vo suvažiavimą ruošia ryšium su 
“Catholic Conference for 
Ethnic and Neighborhood Af- 
fairs” organizacijos suvažiavimu.

Pastaroji organizacija sukurta 
1974 Clevelande, dalyvaujant 
lietuvių kunigų atstovam. Per
nai New Yorke pirmą kartą Lie
tuvių Kunigų Vienybė suruošė 
Savo suvažiavimą, vykstant ir 
minėtos organizacijos suvažiavi
mui. Visi kunigai, kurie dalyva
vo bendrose sesijose, šia tvarka 
buvo labai patenkinti.

Lietuviai kunigai pirmą dieną 
atlieka savo organizacinius rei
kalus, lietuviškai koncelebruoja

V. IR B. KASIULIŲ 
PARODA CHICAGOJ

Paryžiuj gyvenančių lietuvių 
dailininkų Vytauto Kasiulio ir 
Bronės (Bonitos) Kasiulienės ta
pybos darbų paroda rengiama 
Chicagoj, Čiurlionio meno ga
lerijos patalpose (5620 S. Clare- 
mont Avė.). Paroda atidaroma 
rugpiūčio 27 ir galės būti lan
koma iki rugsėjo 6.

Parodos tvarkyti į Chicagą at
vyksta pats Vytautas Kasiulis, 
gabendamasis su savim savo ir 
žmonos dailės kūrinius. Rengi
mui talkina bei parodą globoja 
LST korporacija Neo-Lithuania 
Chicagoj (pirmininkė — dr. Ži
vilė Modestienė, parodos reika
lus veda Valentina Mažeikienė).

Dailininkas Vytautas Kasiulis 
savo talentu ir kūryba seniai jau 
yra išėjęs į pasaulinio masto me
nininkus. Pirmąją savo kūrybos 
apžvalginę parodą jis surengė 
Kaune, Vytauto Didžiojo muzie
juj, 1943. Meno kritikų ir kitų 
menininkų jis jau meno mokyk
loj buvo pastebėtas, o minimos 
parodos proga buvo ypatingai iš
skirtas, kaip daug žadąs savitas 
menininkas. Tie lūkesčiai išsi
pildė.

1944 pasitraukęs į Vokietiją, 
Vytautas Kasiulis nesiskyrė su 
palete ir daug dirbo savo atelje, 
kaip ir lektoriaudamas prof. V.K. 
Jonyno vedamame meno institu
te Freiburge. 1946-47 su estų 
grafiku Wiiralt surengė savų 
kūrinių parodas Hamburge, Bad 
Segelberge, Kielyje ir kitur.

1948 V. Kasiulis persikėlė į 
Paryžių. Dirbo naktiniu miesto 
sargu, bet nenustojo ryžto įeiti į 
meno pasaulį. Meno studijas tę
sė prancūzų mokyklose. 1951 
Paryžiuj surengė savo kūrybos 
parodą, praėjusią su dideliu 
pasisekimu. Tai atidarė jam 
duris į didžiąsias meno galeri
jas. Taip jis didesnėmis ar 
dalinėmis parodomis yra ekspo
navęs savo paveikslus daugely 
Europos didžiųjų meno galeri

jų: Galerie Marlborough, Lon
done, Galerie Springer, Berly-

Egiptas ir Sudanas pasirašė 
savitarpinės pagalbos sutartį, 
nukreiptą prieš Libiją, kuri ne
seniai bandė įvykdyti Sudane 
perversmą.

mišias ir pavalgo savo tarpe 
pietus.

Kitas dvi dienas, kiek leidžia 
laikas, lietuviai kunigai dalyvau
ja bendrose sesijose bei rateliuo
se. Šiuo būdu visi turi progos 
pasidalinti bendrais tautinių pa
rapijų bei vienuolijų rūpesčiais 
ir išgirsti kai kurių šio krašto 
vyraujančių vyskupų, klebonų 
ir sociologų pasisakymus pasto
raciniais klausimais. Visose se
sijose kviečiami užsiregistruoti 
ir dalyvauti ir pasauliečiai.

Kunigų Vienybės registracija 
prasidės 10 vai. ryto, trečiadienį,

PAGERBTAS PREL. P. JURAS
Putname birželio 20 pagarbiai 

prisiminta didžiojo lietuvių kul
tūrininko prel. Pranciškaus Juro 
85 m. amžiaus sukaktis. Šventę 
suruošė Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seselės, kurių pastogėj 
jis gyvena.

Minėjimas pradėtas iškilmin
gom mišiom. Jas aukojo jubilia
tas kartu su būriu kunigų, at
vykusių jo pagerbti. Pamokslą 
sakė Tėv. Justinas Vaškys, 

ne, Galerie Hammer, Nevv Yor
ke, Galerie Modern Konst 
Hemmiljo, Stockholme, Galerie 
dės Beaux Arts, Paryžiuj, Musee 
de Charlottenborg, Kopenhagoj . 
Galerie Lanskrona Konsthall, 
Stockholme, Galerie Motte, Že
nevoj, ir kitur. Visur jis meno 
kritikų sutiktas ir vertintas pa
lankiausia prasme.

Dabar rengiamoji Vytauto Ka
siulio paroda jau bus jo trečioji 
Chicagoj, tačiau savo kūriniuose 
jis bus naujas, nes jo pastarųjų 
metų tapyba, dail. Adomo Varno 
terminu tariant, turi naują brai
žą.

Didelė naujovė šioj parodoj 
bus greta Vytauto Kasiulio daly
vaujanti su savo kūryba jo žmo
na Bronė. Ji į meno pasaulį 
įsijungė dirbdama su Vytautu 
Paryžiaus vidurmiesty jų turi- 
moj meno galerijoj. Paraleliškai 
ji mokslinosi prancūzų dailės 
mokyklose ir prieš keletą metų 
pradėjo pati tapyti paveikslus. 
Chicagos parodoj Bronė Kasiu- 
lienė pirmą kartą išeina į vie
šumą, kaip savita dailininkė.

Ši Chicagoj rengiama Vytauto 
ir Bronės Kasiulių paroda dar 
yra lietuviam paranki tuo, kad ją 
galės aplankyti ir kitų gyvenvie
čių lietuviai, atvykę į tautinių 
šokių šventę.

WORCESTER, MASS.

Jauniausia lietuvių radijo 
valanda Naujojoj Anglijoj 
pradėjo veikti su didesniu 

_ stiprumu___________ ______

Lietuvių radijo valanda Wor- 
cestery, Mass., kuri perduodama 
per WICN 90.5 FM bangomis, 
nuo rugpiūčio 18 girdima dvi
gubai toliau negu iki šiol.

Valanda girdima du kartus per 
savaitę — trečiadieniais nuo 8 
iki 9 vai. vak. ir šeštadieniais 
nuo 5 iki 6 vai. vak. -

Radijo stotis WICN įrengė 
stipresnį siųstuvą ir aukštesnes 
antenas. Pagal stoties inžinierių 
apskaičiavimą ji turėtų būti gir
dima centrinėj Massachusetts 
valstijoj ir iš dalies Connecticut, 
Rhode Island ir New Hamp- 
shire valstijose.

Lietuvių radijo valandą globo
ja Worcesterio Lietuvių Organi
zacijų Taryba, kurios pirminin
kas yra Petras Molis.

Valandos direktoriai — Eduar
das Meilus Jr. ir Ann Greany; 
yra sudaryti ir atskirri veiklos 
komitetai. Programa perduoda
ma lietuvių ir anglų kalbomis. 
Jos tikslas — išlaikyti savųjų 
tarpe lietuvybę, supažindinti 
plačiąją visuomenę su Lietuva, 
jos pavergimu ir jos teise būti 
nepriklausoma valstybe.

Kadangi WICN yra ne komer
cinė, o visuomenės išlaikoma ra
dijo stptis, todėl apmokamų 
skelbimų lietuvių valanda ne
turi, tačiau ji mielai praneša 
apie lietuvių organizacijų veiklą 
ir kitus lietuviškus reikalus.

Visais lietuvių radijo valandos 
reikalais galima rašyti progra- 

spalio 6. Pirmoji sesija bus 10:30 
vai. Koncelebruotos mišios — 
11:30 vai., pietūs — 12 vai.

Visi kunigai, kurie planuoja 
dalyvauti, prašomi pranešti iš 
anksto Kunigų Vienybės sekre
toriui kun. V. Pikturnai, St. Mary 
of the Angels Church, 213 S. 
4th St., Brooklyn, N.Y. 11211; 
tel. 212 782-2086. Užsisakant 
kambarį Bismarck viešbuty, pra
šoma suminėti “Catholic Confe
rence for Ethnic and Neighbor
hood Affairs”. Kas negali daly

vauti visas tris dienas, kviečia
mas dalyvauti tiek, kiek gali.

OFM. Jis vaizdžiai išryškino 
prel. Pranciškaus Juro ilgą ir su-' 
dėtingą kultūrinę veiklą Law- 
tence lietuvių parapijoj, reli
ginėse bei patriotinėse organi
zacijose ir spaudoj. Toji veikla 
tokia turtinga, kad jos neįmano
ma pilnai aprėpti nei pamoksle, 
nei straipsny. Tad labai gra
žu, kad prof. Juozas Eretas apie 
prel. Jurą rašo knygą, kurioj bus 
Sutelkta jubiliato nuveikti dar
bai ir jo skleistos idėjos. Rei
kia tikėtis, jog toks svarus Baž
nyčiai bei tautai aukotas gyve-* 
nimas daugeliui jaunųjų veikė
jų teiks įkvėpimo uoliau dirbti.

Po pamaldų vienuolyno pa
talpose buvo vaišės, kurių metu 
prel. Juras susilaukė pagarbių 
sveikinimų ir vertingų dovanų. 
Buvo perskaitytas prof. Antano 
Maceinos ta proga rašytas laiš
kas, kur iškelti jubiliato nera
mūs polėkiai ir nuostabūs nuo
pelnai. Laiške profesorius pažy
mėjo, kad per visą savo ilgą gy
venimą jubiliatas nedavė ramy
bės nei sau, nei kitiem. Jo ini
ciatyva, idėjos bei paskatos 
apėmė visas Amerikos lietuvių 
veikimo sritis, bet gal labiau
siai nemarus jis lieka spaudos 
dirvoje, kaip Darbininko laik

raščio ir daugelio knygų lei
dėjas. Čia jis neturi konkurentų. 
Iškelti ir kai kurie kilnūs planai, 
iki šiol neįgyvendinti.

Pranciškonų vardu dovanas 
— šv. Pranciškaus raštų tomą ir 
religinę skulptūrą — įteikė Tėv. 
Leonardas Andriekus, pažymė
damas, kad be Asyžiečio prel.

Juro gyvenimas nebūtų toks 
spalvingas bei sklidinas aukos. 
Jubiliatas buvo pasipuošęs pran
ciškonišku abitu, kurį jis gali dė
vėti kaip šio ordino garbės 
narys.

Jubiliato padėkos žodis buvo 
perdvelktas dėkingumu Dievui 
už ilgą amžių, o visi nuopelnai 
priskirti Jo galybei.

Po pagerbtuvių oficialiosios 
dalies prel. Juras visus svečius 
pakvietė aplankyti savo įkurtąjį 
Alkos muziejų. Ten kiekvienas 
galėjo matyti, kokia darbšti bi
telė yra mūsų jubiliatas. Lietu
vių dailininkų paveikslai, rarik- 
raščiai, žurnalų komplektai, re
tos knygos, vėliavos, herbai, 
drožinėliąi, gintarai, audiniai ir 
kitos vertybės jau vos besutelpa 
pastate. Visa tai, tyliai byloja 
kiek daug prelatas yra atradęs 
savo neramiu ieškojimu. Alka — 
lyg kokia jo dvasinė šventovė ■ 
kurioj užsidega jis naujiem pla
nam. Šalia bažnyčios Alka yra jo 
mylimiausia vietelė. Kaip gera, 
kad ji perėjo Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos globon!

Prel. Pranciškus Juras yra gi
męs 1891 birželio 16 Briduose, 
Šiaulių apskrity. Į Ameriką atvy
ko 1912. Čia savo uždarbiu pa
siekė aukštąjį mokslą. Kunigu į- 
šventinfas 1922. Beveik visą 
pastoracinį veikimą vykdė Law- 
rence lietuvių parapijoj, netoli 
Bostono. Jaunystėj ir vėliau 
nebuvo tvirtos sveikatos. Va
dovaudamas visuomenei, išgy
veno daug įtampų, turėjo ir ne
malonumų, tačiau išliko aktyvus 
ir atviras visiem lietuvių veik
los reikalam. Matydamas prel. 
Pranciškų Jurą, vargu kas drįstų 
sakyti, jog tai 85 metų žmogus. 
Jis greitas, tiesus, žvalus, pilnos 
atminties ir gyvos vaizduotės . . . 
Tai, matyt, dangaus atpildas už 
turiningą gyvenimą.

L.A.

mos komiteto pirmininko adre
su:, E. Meilus Sr., 23 Shirley 
Road, Shrewsbury, Mass. 01545; 
tel. (617) 852-3665.

DOVANA — I. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas išsiunti
mas, specialus Įpakavimas, žemos kainos. Siuntiniai gali būti Įvai
raus dydžio (net ir vokuose — banderolėmis). Negalint atvykti, 
gavę užsakymą, sudarome pageidaujamų daiktų siuntinį. Mūsų 
įstaigoj gaunamos visos siuntiniam prekės žemomis kainomis. Darbo 
valandos nuo 12 iki 6, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 10 Iki 6, 
šeštadieniais nuo 10 iki 5. Sekmadieniais Ir pirmadieniais patarnau
jama iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296-5250. 80-14 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Namų tel. 296-5359.

NEVY YORK — Lietuvos atsimi
nimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. 
Music of Lithuania, pirmad. 
7:30-8:30 vai. vak. WSOU-FM

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų — vakarais — (516) 757- 
4296.

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

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 84-14 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 296-1600, namų tel. TW 7-3061.

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soalvotus ir DaDrastus. 
pilnas patarnavimas7dedanf na-u]aš dafišrAptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Nevvark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
rnu, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter 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 Bakino Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVĖ D TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv York, N.Y.' 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil- 
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits Wines & 
Liquors”, 146 E. Main St., Nevv Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais Įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal Ima
mą kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus Ir 
sąžiningas.

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.

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.

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 
Gaszvos šeimos generacija yra Nevv York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

--------------------- --------------  ...r....... ...... ........—
Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų 
valgių receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikie
tėm. Knyga su plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai su
verta. 316 pusi. Kaina 7 dol. Persiuntimui pridedama 50 c. 
Užsakymus siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa

sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y., 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

Užsakau “Lithuanian Cookery”........... egz. už..........dol.
Persiuntimas................

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

Numeris, gatvė .............................................................................

Miestas, valstija, Zip ..................................................................

89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stu
kas, 1467 Force Dr., Mountain- 
side, N.J. 07092. Tel. (201) 
232-5565.
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LB Tarybai renkantis
Čia pat Darbo dienos savait

galis, kada Chięagoj suvažiuoja 
posėdžiauti išrinkta aštuntoji 
Taryba. Tai gana didelis ir svar
bus įvykis mūsų gyvenime. Čia 
bus padaryta daug svarbių 
sprendimų, kurie nulems mūsų 
lietuvišką ateities veiklą.

Pirmiausia, suvažiavusi Tary
ba išsirinks sau prezidiumą. Kur 
jį išrinks? Galima sudaryti pre
zidiumą iš gana kūrybingų žmo
nių, bet jei jie gyvens skir
tingose vietose, jų veikla bus 
menka, neįmanoma. Prezidiumo 
nariai, bent pagrindiniai, turi 
gyventi netoliese, kad galėtų 
susieiti posėdžiam. Jei reikės 
toli važinėti, tai bus sugaišta 
daug laiko, taip pat pareikalaus 
ir didelių išlaidų.

Prezidiumas gali būti bet kur, 
kur visiem patogu suvažiuoti. 
Nepatogu būti keliauti į Los An
geles, nes tai tikrai per toli. 
Per daug atsieitų kelionės iš
laidos. Visos kitos vietos, jei tik 
susidaro geras branduolys, yra 
priimtinos.

Tegu šis prezidiumas būna 
kūrybingas, pareigingas, lanks
tus. Įtraukime kuo daugiau jau
nų žmonių į šias pareigas.

Taryba taip pat išrinks Kraš
to Valdybos pirmininką, kuris 
jau paskui sudarys savo kabine
tu ir jį pristatys patvirtinti Ta
rybai. Kas gali būti tas pirmi
ninkas? Apsidairę rastume gana 
daug tinkamų žmonių. Pasirink
ti reikia tą, kuris labiausiai yra 
pasišventęs bendruomeniniam 
reikalam, kuris toj Bendruome
nėj jau sėkmingai dirba. Tas ge
rai jaus Bendruomenės pulsą, ir 
nesigailės nei laiko, nei lęšų 
organizaciniam reikalam.

Anksčiau buvo susidaręs toks 
stilius, kad LB v adovybė — Ta
rybos prezidiumas ir Krašto Val
dyba turi būti Chicagoj.

Pastarieji metai parodė visai 
ką kitą. Chicaga ir taip turi daug 
bendrinių organizacijų — ten 
Balfas, Altą, Lietuvių Fondas ir 
t.t. Jei dar viena prisidėtų, CLji- 
cagos tai nepakeltų.

Priešingai, kai tokių organi
zacijų centrai sudaromi kituose 
miestuose, tai išjudina ir tą 
lietuvių koloniją ir ją pakelia. 
Taip pagyvėja visa lietuvišką 
veikla. Kas anksčiau manė, kad 
Krašto Valdyba gali būti Phila
delphijoj? Atrodė neįmanoma, 
bet štai praeitis parodė, kad Phi- 
ladelphija mokėjo susiorgani
zuoti ir sudaryti veiklią ir kūry
bingą Krašto Valdybą.

Tai ir būtų prašymas — tiek 
prezidiumą, tiek Krašto Valdyba 
sudaryti kur nors kitur, ne Chi
cagoj, kad tuo būdu išsijudintų 
visas lietuviškas gyvenimas.

Suvažiavę Tarybos nariai, pa
siskirstys į atskiras komisijas 
įvairiem darbam. Taryboj veikia 
šios komisijos: švietimo reikalų, 
kultūrinių reikalų, politinių- 
informacinių reikalų, jaunimo 
reikalų, ekonominių-finansinių 
reikalų organizacinių-admi- 
nistracinių reikalų.

Visos komisijos svarbios ir bū
tinos. Į jas reikia rimtai žiūrė
ti ir rimtai ateiti į komisijos 
darbą. Reikia pasirinkti tai, kas 
kam arčiau, ką kas labiau su
pranta, išmano. Kartais koks ne
tinkamas komisijos narys gali 
būti tik kliūtis. O čia reikia dirb
ti, planuoti, judinti.

-o-
Dėkojame septintajai LB Ta

rybai už nuoširdų darbą, už dar
bą lietuvių tautai, Lietuvai!

Aštuntajai LB Tarybai linkime 
kuo geriausios sėkmės visuose 
jų darbuose. Visus sujudinkite ir 
patraukite prie darbo, nes šioj 
srity niekada nebus per daug 
darbo rankų.

. jungos Centro Valdyba surengė Ateitininkų sendraugių stovykla Kennebunkporte 
dvi vasaros stovyklas tuo pačiu
laiku, rugpiūčio 15-22 dienomis. 
Viena vyko Dainavoj, prie Det
roito, kita — pranciškonų vasar
vietėj Kennebunkporte, Maine.

Kennebunkporto stovyklą 
organizavo Jonas Vaitkus, jis ir 
talkino visą laiką komendantei 
Genei Vasaitienei. Stovyklos 
kapelionu buvo kun. Petras Pat- 
laba, kuris atvyko net iš Hot 
Springs, Arkansas.

Viso stovykloj dalyvavo apie 
70 stovyklautojų. Jie buvo suva
žiavę iš Bostono, Waterburio, 
New Yorko, Baltimorės, Wash- 
ingtono, Kanados, Clevelando, 
Chicagos ir net iš Hot Springs.

Stovykla prasidėjo rugpiūčio 
15, sekmadienį. Po sol. Ginos 
Čapkauskienės koncerto buvo 
paskelbta, kad prasideda stovyk
la. Po to buvo kavutė.

Paskaitos
Kiekvieną dieną vakarais di

džiojoj salėj buvo paskaitos. 
Rugpiūčio 16, pirmadienį, dr. 
Antanas Kučas kalbėjo apie ar
kivyskupą Jurgį Matulaitį. Kal
bėjo jautriai, išsamiai, palies
damas įdomius momentus. Jis 
šiuo metu rašo monografiją apie 
arkivysk. Matulaitį.

Rugpiūčio 17, antradienį, kun. 
prof. Stasys Yla kalbėjo apie 
ateitininkiją penkiose dimen
sijose. Čia jis palietė ateitinin
kijos istorinį kelią, ryškino jos 
vaidmenį tautai. Palietė ir da
barties aktualijas su jos nega
liomis. Paskaita sukėlė gyvas 
diskusijas.

Rugpiūčio 18, trečiadienį se
suo Margarita Bareikaitė kal
bėjo — Kada mes atsiliepiame. 
Kaip žmogus atsiliepia įsavo pa
šaukimą. Prel. V. Balčiūnas pa
darė pranešimą apie Eucharisti
nį kongresą, kaip jame dalyvavo 
lietuviai. Papasakojo ir apie at
vykusius kunigus iš Lietuvos.

Ketvirtadienį, rugpiūčio 19, 
dr. Vytautas Vygantas kalbėjo 

Lietuviai Eucharistiniame kongrese Philadelphijoje. Už vė
liavos eina kun. K. Pugevičius.

apie pavergtą kraštą, tikinčiųjų 
persekiojimą ir čia esančiųjų pa
reigas. Jis išryškino Kronikos 
vaidmenį, nurodė veiklos bū
dus, kas čia galima padaryti ir 
kaip daryti.

Penktadienį, rugpiūčio 20, dr. 
Česlovas Masaitis kalbėjo apie 
Lietuvą ir rodė savo padarytas 
skaidres. Jis buvo pakviestas 
Vilniaus universiteto skaityti pa
skaitų iš matematikos. Jas skai
tė Vilniuje ir Kaune. Turėjo 
progos pamatyti kraštą.

Tą pačią dieną iš ryto buvo 
posėdis organizaciniais sen
draugių reikalais.

Literatūros vakaras
Stovyklos pabaigai buvo suor

ganizuotas literatūros vakaras. 
Jame pirmą kartą šiame krašte 
dalyvavo Aušra Jurašienė ir Jo
nas Jurašas. Jie buvo specialiai 
pakviesti į šį vakarą.

Vakarui vadovavo Paulius Jur
kus. Pradžioj savo eiles skaitė 
šios vietovės šeimininkas Tėv. 
Leonardas Andriekus. Tai buvo 
eilėraščiai jautrūs ir skambūs.

Aušra Marija Jurašienė, rašy
toja, redaktorė, skaitė ištraukas 
iš simbolinės novelės. Pranas 
Naujokaitis paskaitė savo eilių. 
Jonas Jurašas, dramos režisie
rius, padarė įvadą apie dabarti
nę dramaturgiją Lietuvoje, ko
kiose sąlygose ten ji kuriama 
ir įspūdingai paskaitė kelias iš
traukas.

Aleksandras Radžius paskai
tė savo poezijos, kurioje daug 
dėmesio skiriama dangaus kū
nam — mėnuliui, žvaigždėm, 
saulei. Algirdas Landsbergis pa
skaitė ištraukas iš savo rašomo 
romano, kaip vienas žmogus nu
vyksta į Miuncheną, į Vokieti
ją, ieškoti savo praeities.

Pabaigai Paulius Jurkus pa
skaitė išdaigią poemėlę apie 

Kiškį Piškį (tai buvo dvi ištrau
kos).

Tada Jonas Vaitkus visiem pa
dėkojo už programą, padėkojo ir 
paskaitininkam ir paskelbė, kad 
stovykla uždaroma.

Po visos programos buvo va
karonė su šokiais ir užkandžiais.

Religinė programa
Visa savaitę 5 v. popiet buvo 

pamaldos vienuolyno koplyčioje. 
Čia mišias aukojo stovyklos ka
pelionas kun. Petras Patlaba, 
drauge koncelebravo prel. Vy
tautas Balčiūnas. Gražius pa
mokslus sakė stovyklos ka
pelionas. Per mišias buvo bend
ras giedojimas. Po mišių buvo 
giedama Marija Marija.

Rugpiūčio 17 buvo atlaikytos 
gedulingos mišios už mirusį dr. 
Petrą Karvelį.

Susikaupimo vakaras
Įspūdingas buvo susikaupimo 

vakaras rugpiūčio 20, penkta
dienį. Pamaldos buvo po paskai
tos, 9 v.v. Jau buvo sutemę. 
Visi stovyklautojai, užsidegę 
žvakutes iš salės nuėjo į vie

LIETUVIŠKOS TAUTODAILĖS
SARGYBOJ
Anastaziją ir Antaną Tamošaičius aplankius

Praeitą mėnesį dr. Jonas cijos automobilis ir pradėjo
Lenktaitis ir Antanas Rimydis 
buvo nuvykę į Gonanoąue (ne
toli Kingstono), Kanadoj, aplan
kyti draugų dailininkų Anasta
zijos ir Antano Tamošaičių ir 
pažuvauti Švento Lauryno 
Upėj, į kurią atsiremia Tamo
šaičių ūkis. Prisijungiau ir aš.

Išvažiavom iš Woddhaveno 
kiek vėlokai, 10 valandą. Ke
lias buvo pripildytas automo
bilių. Daugiau kaip valandą 
truko pasiekti G. Washington 
tiltą. Čia reikalai kiek pasitai
sė. Įvažiavus į 17 kelią, au
tomobiliai praretėjo. Mūsų šo
feris kiek stipriau paspaudė 
pedalą, ir automobilis pradėjo 
švilpti 70-75 mylių greičiu. Pri
važiavę Hancock miestelį, stab- 
telėjom prisipilti degalų ir at
sigaivinti šilta kava. Nedelsda
mi vėl sėdom atgal į automo
bilį ir pasileidom 81 keliu, 
vedančiu iš Binghamton į Sy- 
racuse, o iš ten pro Water- 
town į Kanadą. Pravažiavus 

Binghamton, kelias visai iš
tuštėjo.

Už Syracuse, netoli Pulaski 
miestelio, iš kažkur staiga iš
lindo kelių patruliavimo poli- 

nuolyno koplyčią. Čia buvo Šv. 
Rašto skaitymas, buvo skaitomos 
specialios maldos, skaitė dr. Č. 
Masaitis. Paskui buvo mišios su 
bendru giedojimu.

Šeštadienį mišios baigtos atei
tininkų himnu. Per visas mišias 
buvo gerai suorganizuoti skai
tymai. Skaitė vienas vyras ir mo
teris. Kiekvieną vakarą skaitė vis 
kiti. Tas suteikė daug jaukumo 
ir pakėlė visų nuotaiką. Daug 
stovyklautojų eidavo prie komu
nijos.

Visi stovyklautojai valgė vie
noj salėj. Valgiai buvo pradeda
mi behdra malda.

Visi turėjo laiko ir pasimaudy
ti, pakeliauti po apylinkes, pa
žaisti golfą, nes visos programos 
vykdavo vakarais.

Stovykla praėjo pakilioj nuo
taikoj, su ateitininkišku bičiuliš- 
kumu, visiem palikdama gražius 
prisiminimus.

Kitais metais trečiąją rugpiū
čio savaitę vėl bus stovykla toj 
pačioj vietoj Kennebunkporte. 
(p.j.) 

mus vytis. Pasukom į šoną ir 
sustojom. Dr. Lenktaitis išlipo 
ir nuėjo prie policijos automo
bilio. Po valandėlės grįžo su 
geltonu popieriaus gabalu ran
koje — oficialus įspėjimas už 
per greitą važiavimą. Toliau 
važiavom lėčiau.

Važiuodami kalbėjom, kaip 
parsivešim namo sugautas žu
vis: metrines lydekas, daugia- 
svarius karpius ir didžiasnu- 
kius “bassus”. Žuvininkų ne
laimei, tik nuvažiavus pradėjo 
lyti. Stipriau ar silpniau lijo 
dvi dienas. Nepaisydami lie
taus, A. Rimydis ir dr. Lenk
taitis du kartus valtim pasi
leido į upę. Abu kartus, pa
plaukioję po porą valandų, šla
pi, bei laimikio grįžo nuo upės 
atgal į namus. Tuo tarpu žu
vys upėj iš vandens šokinėjo 
ir, lyg, susitarusios, ant meš
kerės nekibo.

Tačiau lietus nekliudė ap
žiūrėti studijų, kurios užima 
atskiras dviejų aukštų patal
pas. Apatiniame aukšte, salėj, 
sienose pakabinti ponios Anas
tazijos rankomis austi kilimai,

EVOLIUCINIO
MADINGUMO

ĮVAIROVĖS

DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O.P.

Toks išsivystymo būdas iš da
lies gana gerai yra atpasakotas 
mūsų enciklopedijoje, kaip 
anksčiau pacituota. Ar iš tikrų
jų taip ir veikia vadinamosios 
evoliucijos tas procesas?

a) Evoliucijos procesas vei
kia? Kiekvienas procesas, nors 
jis būtų pats nuostabiausias, jei 
toks iš viso galėtų būti, negali 
veikti, kaip vaikščiojimas ne
vaikšto, žaliavimas nežaliuoja, 
dainavimas nedainuoja. Savo 
ruožtu veikia, pavyzdžiui, auga
las, gyvūnas, žmogus, bet ne 
procesas ar procesai, nors juos 
vadintume evoliuciniais, ne
paprastais ar net dieviškais ir 
amžinais (Anaksimandras,
Teilhardas ir kiti). Apie tai jau 
esame kalbėję, svarstydami 
dumblo kilmės evoliucinį ma- 
dingumą, iš kurio išsivystė 
dumblių kilmės evoliucinis 
madingumas, kurį čia toliau nag
rinėjame, turėdami prieš akis 
vadinamosios evoliucijos api
brėžimo tą naujausią versiją, pa
skelbtą 1959 metais Chicagoje, 

minint Darwino knygos “Apie 
rūšių kilmę” šimtmetinę 
sukaktį.

Tuo tarpu užtektinai esame 
pasisakę dėl vadinamosios evo
liucijos įvairių procesų savai
minio “veikimo”, žinomo savo 
kūrimo idėjos, priežastingumo 
dėsnio, tikslinės priežasties pa
kaitalais, beprasmiškai žaidžiant 
milijonais ar bilijonais metų ir 
t.t.

b) Biologinis sektorius? Šia
me sektoriuje pilniausiai esąs 
aprašytas ir išanalizuotas evoliu
cijos procesas. Kalbėdami apie 
visatos sektorius, evoliucio- 
nistai, kurių tarpe netrūksta ir 
gamtos mokslininkų, kalba apie 
gyvosios ir negyvosios gamtos 
sektorius. Tai grynai gamtiškai 
tikrovei priklausą sektoriai. Nuo 
kada gamtiškai tikrovei priskir
tinas biologinis sektorius, iš es
mės priklausąs ne gamtai, bet 
tam tikram gamtamoksliui, kurį 
pagrįstai vadiname biologija? 
Biologiniu požiūriu galime 

nagrinėti, sakysim, augalų ir gy
vulių visatos sektorius, bet ne
galima augalų ir gyvulių pavers
ti biologija — tam tikro gamta
mokslio sektoriumi. Tam
tikrų gabumų žmonės yra bio

logai, o ne augalai ar gyvuliai 
savo organiškos prigimties sek
toriais, esmingais gyvajai gam
tai, kuri buvo ir bus gamta, 
o ne biologija ar jos sektorius.

Ir vis dėlto net evoliucionis- 
tai mokslininkai “randa” biolo
ginį sektorių ne tik gyvoje, bet 
ir negyvoje gamtoje, nes pa
staroji esanti, kaip žinome, vi
suotinai gyva, kaip tas Anaksi- 
mandro jūros dumblas, kuris irgi 
yra visuotinai “gyvas”.

Suprantama, kodėl ne biolo
gai, bet evoliucionistai “randa” 
net gamtoje biologinį sektorių, 
kuriame jie pirmiausia aprašo, 
o tik vėliau išanalizuoja vadina
mosios evoliucijos procesą. Šį 
procesą patys evoliucionistai 
gana dažnai vadina evoliucija ar
ba atvirkščiai. Būna ir taip, kad 
jie, užuot kalbėję apie evoliuci
jos teoriją, kalba apie evoliuci
ją kaip milijonus ar bilijonus 
metų trunkantį procesą, kuris 
prasideda tam tikrais dumbliais 
ir baigiasi “evoliucijos” viršūne 
— žmogumi.

Tai procesų procesai, visoke
riopas jų maišymas, iš kurio iš
vystoma madinga, bet bepras
miška pasaka suaugusiems (dr. 
Louis Bounoure, dr. Jean Ros- 
tand, dr. John N. Moore). Ta 

beprasmiška pasaka reiškia ne 
aukštesnio lygio organizaciją, 
bet žemiausio lygio prasima
nymą. Dar daugiau!

c) Aukštesniųjų gyvių, t.y. or
ganizmų, kilimas iš jų žemes
niųjų formų? Gamtos mokslų pa
saulyje daug kam gerai žinomas 
prof. dr. John N. Moore, evo
liucionizmo ir kreacionizmo kri
tikas, yra vienas iš tų, kuris la
bai aiškiai skiria kreacionizmą 
nuo kreacionistinės klasiškos 
doktrinos, pagrįstai pasisakyda
mas. už tą doktriną. Tai doktri
na, kurioje, kaip jau esame mi
nėję, viešpatauja Kūrėjas ir žmo
gus kaip kūrinys ir kūrėjas.

Tas dr. Moore yra pateikęs du 
pagrindinius kriterijus, labai bū
dingus parodyti tariamajai evo
liucijai kaip “faktui”, remdama
sis gamtos faktais, gamtamoks
lio atskleistais dėsniais. (11) 
Vienas tų kriterijų — tai chro
mosomų normalus skaičius or
ganizmo somantinėje (kūno) ląs
telėje. O kitas :— tai deoksi- 
ribonukleininės rūkšties kiekis 
haploidinėje chromosomoje (12); 
Nors tuodu kriterijai kai kam gal 
ir labai keistai skamba, tačiau 
jie yra labai reikalingi, norint 
kritiškai vertinti evoliucinę 
problemą, dažniausiai maišomą 
su biologijos mokslu ir jo prob
lemomis. Pagaliau greitai apsi
prasime su tais keistuoliais, tu
rėdami užtektinai pavyzdžių 
jiems pailiustruoti.

Anot mums jau žinomo evo
liucijos apibrėžimo anos naujau

sios versijos, evoliucijos proce
sas veikia visuose visatos apraiš
kų sektoriuose, gimdydamas ne 
tik naujovę, įvairovę, bet ir 
aukštesnio lygio organizaciją, 
pasižyminčią tuo, kad aukštes
nieji gyviai, t.y. organizmai, pri
valo turėti daugiau chromo
somų, negu tų organizmų že
mesniosios formos, iš kurių tie 
aukštesnieji esą išsivystę. Tai 
vienas pasižymėjimas, neiš
vengiamai liečiąs vadinamosios 
evoliucijos procesą, jeigu toks 
procesas yra ir jeigu jis veikia. 
Evoliucionistai drąsiai teigia, 
kad toks procesas yra ir veikia 
visuose tuose sektoriuose. Ka
dangi tas procesas jau toks yra 
ir taip veikia, tai aukštesnieji or
ganizmai privalo pasižymėti ir 
to DNA didesniu, “svaresniu” 
kiekiu, negu jų (aukštesniųjų or
ganizmų) žemesniosios formos. 
Tai kitas pasižymėjimas, irgi ne
išvengiamai liečiąs vadinamo
sios evoliucijos procesą, kuris iš 
tikrųjų esąs ir veikiąs visuose 
tuose sektoriuose. Kitaip sakant, 
čia turime du to proceso veiki
mo pasižymėjimus, kuriuos ir 
būtina kritiškai svarstyti pagal 
du kriterijus.

(Bus daugiau)

(11) John N. Moore: paskaita 
“On Chromosomes, Mutations, 
and Phylogeny”; paskaita skai
tyta 1971.XH.27 138-me meti
niame susirinnkime, t.y. “An- 
nual A.A.A.S. Meetings; Paper

Evoliucinistų “subeždžio- 
ninti” neandertaliečiai ko
voj už savo būvį, kultūrą 
ir jos reikmenis.

Read before Society for the 
Study of Evolution Session”, 
Philadelphia, Pa.

(12) Haploidija (gr. “haploos”
— pavienis ir “eidos” — pavi
dalas) — tai neporinio rinkinio, 
viengubo skaičiaus chromo
somų buvimas augalinėje ir gy
vūninėje ląstelėje. Haploidija 
skiriasi nuo diploidijos (gr. 
“diploos” — dvigubas ir “eidos”
— pavidalas) — tai porinio, pil
no chromosomų rinkinio buvi
mas besidalijančios augalinės ir 
gyvūninės ląstelės branduolyje.
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LIETUVIAI 
OLIMPINIUOSE 
ŽAIDIMUOSE

KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

Prieš keletą metų vetera
nas lakūnas ir tarptautinio lygio 
sklandytojas Juozas Pyragius su
galvojo padaryti skydą, kur būtų 
surašyti lietuviai sportininkai, 
bet kada dalyvavę olimpiniuose 
žaidimuose. Po ilgų pastangų ir 
gausaus susirašinėjimo toks rin
kinys baigtas — kiek žinoma, 
vienintelis pasaulyje. Skydas 
(medinė plokštė) išstatytas Ade
laidės, Australijoj, lietuvių mu
ziejuj. Šias eilutes rašančiam 
Pyragius buvo atsiuntęs porą 
skaidrių, kuriose išsitiesia tie 
pavardžių stulpeliai. Skydo pa
vadinimas: “Lietuviai olimpi
niuose žaidimuose”, pridėti 
olimpiniai ženklai, o apačioj 
įrašas: “Kiek mūsų nežinomų 
kraujo brolių nešė olimpinę 
ugnį po svetimomis vėliavo- 
mis r

Pradžia Paryžiuje, kur 1924 
dalyvavo Lietuvos futbolo rink
tinė (kapitonas Stepas Garba
čiauskas, dabar Zueriche) ir 
pora dviratininkų. Vienas iš jų, 
Juozas Vilpišauskas, vėliau nu
krypęs į šachmatus, gyvena New 
Yorke. Ir taip lietuvių pavardės 
driekiasi per visus tolesnius žai
dimus. Paskutinysis įrašas 1972 
Muenchene, kur sportininkai iš 
Lietuvos laimėjo du aukso me
dalius (Paulauskas krepšinyje, 
Česiūnas irklavime) ir vieną si
dabro (Sabaitė 800 m bėgime).

Balansas — 103 pavardės. Iš 
nepriklausomos Lietuvos yra 
dalyvavę 25 sportininkai (1924 
Paryžiuje, 1928 Amsterdame ir 
1928 žiemos žaidimuose St. 
Moritze). Jų tarpe vienintelė 
moteris — lengvatletė Paulina 
Radziulytė (Kalvaitienė), dabar 
gyvenanti Bostone. Po to lietu
viai atstovavo kitom valstybėm, 
daugiausia Sovietų Sąjungai. Be 
to, lietuvių kilmės sportininkų 
randame Argentinos, Australi
jos, Brazilijos, JAV, Kanados, 
Lenkijos, Urugvajaus ir Vokieti
jos sudėtyse.

1976 įvykių Montrealyje Pyra
gius nesulaukė (mirė 1975) ir 
negali įrašyti lietuvių, kurie 
rungtyniavo Kanados didmies
tyje.

Montrealyje, SS naudai, aukso 
medalius gavo dvi lietuvaitės: 
krepšininkė Angelė Jankūnaitė- 
Rupšienė ir rankinio komandos 
dalyvė Aldona Česaitytė.

Sidabro medaliu pasipuošė 
irkluotojas Vytautas Butkus (aka- 
demikė keturvietė), o bronzos 
medalį gavo plaukikas Arvydas 
Juozaitis (100 m krūtine) ir irk
luotojos Genovaitė Ramoškienė 
su Eleonora Kaminskaite (pori
nė dvivietė).

-o-
Moterų krepšinis Montrealyje 

pirmą kartą. Kaip ir laukta, SS 
užėmė pirmą vietą, 2. JAV, 3. 
Bulgarija. SS sudėtis buvo ly
gesnė, be to, turėjo aukštaūgę 
Semionovą (Rygos TTT) — ji 
2,10 m aukščio ir įmetė dau
giausia taškų — 97. Beje, SS nu
galėjo JAV 112-77.

Angelė Rupšienė (Vilniaus 
Kibirkštis), grįžusi į Lietuvą, pa
sidalino įspūdžiais su Vilniaus 
Sporto skaitytojais:

— Ar daug teko žaisti olim
piniam turnyre?

— Pakankamai. Žaidžiau vi
suose susitikimuose.

— Kurios rungtynės buvo sun
kiausios?

— Su Japonijos rinktine (SS 
laimėjo 98-75).

— Kodėl?
— Visas keturiasdešimt minu

čių — labai aktyvus spaudimas. 
Net atsikvėpti nėra kada.

— JAV komandos sidabro me
daliai — staigmena ar dėsnin
gumas?

— Greičiau — dėsningumas. 
Amerikietės šoklios, greitos, ga
na techniškos, nors ūgiu nepa
sižymi — vidurio puolikės že
mesnės negu 1,90 m. Rink
tinėje žaidė šešios juodaodės 
sportininkės.

Krepšininkė Angelė Rup
šienė (Vilniaus Kibirkštis) 
grįžo į Lietuvą su aukso me
daliu

Plaukikas Arvydas Juozaitis
100 m krūtine Montrealy lai
mėjo bronzos medalį

— Ar norėtumėte būti aukšta
ūge ir žaisti vidurio puolike?

— Nenorėčiau. Ypač po olim
pinių žaidimų. Ten galutinai įsi
tikinau, kad gynikės žaidimas 
įdomesnis, naudingesnis ir, ži
noma, dinamiškesnis.

— Pavargote?
— Daugiau — pasiilgau. Ma

mos, dukrelės, vyro. Ir Kibirkš
ties.

— Dukrelė Sigutė kilnoja jau 
ne pirmą medalį. . .

— Tikėkimės, kad ir ne pasku
tinį.

-o-
Moterų rankinį laimėjo SS,

2. Rytų Vokietija, 3. Vengrija. 
SS nugalėjo Rytų Vokietiją 14-
11. Aldona Česaitytė (Kauno 
Žalgiris), ligi Montrealio dienų 
už SS žaidusi 14 tarpvalstybinių 
rungtynių, taip pasakoja:

— Po rungtynių su Rytų Vo
kietija visos iš džiaugsmo ver
kėm. Reikia eiti atsiimti aukso 
medalių, o mes visos verkiam . . .

— Ar daug teko žaisti?
— Nelabai. Per rungtynes su 

japonėmis (5. vieta) pelniau du 
įvarčius ir uždirbau du 7 m 
baudinius. Vyr. treneris Turči- 
nas pagyrė ir pasakė: “Visai be 
reikalo tave taip ilgai ant atsar
ginių suolelio laikiau”.

— Dauguma olimpiečių giria 
olimpinę valgyklą, bet skun
džiasi, kad gyventi olimpiniame 
kaimelyje buvo ankštoka.

— Valgydino tikrai šauniai. 
O ankštumo mes lyg ir nejau
tėme. Mūsų komanda turėjo du 
dviejų kambarių butus. Kiekvie
name gyvenome po septynias. 
Vietos pilnai užteko. Ir linksma 
buvo. Virtuvę buvome pavertu- 
sios kirpykla, kur man buvo 
pavykę susidaryti gerą reputa
ciją. Nemažai “klienčių” turėjau.

— O kur dabar labiausiai 
traukia?

— Pasikalbėti su savo koman

dos draugėmis Kauno žalgirietė- 
mis. Truputį pasitvarkyti savo 
būstą Kaune, o paskui — į Dzū
kiją pas tėvus. Be to, čia pat ru
duo — naujo rankinio sezono 
pradžia. . .

-o-
Vilniaus universiteto ekono

mikos fakulteto II kurso studen
tas Arvydas Juozaitis — pirmasis 
lietuvis plaukikas olimpiniuose 
žaidimuose, laimėjęs medalį. 
1972 Muenchene dalyvavo kau
nietė Birutė Užkuraitytė. Smin- 
gant toliau į praeitį, grįžkime į 
1928 Amsterdame, kur JAV lie
tuvaitė Albina Osipavičiūtė 
buvo laimėjusi aukso medalį.

Montrealyje 100 m krūtine 
laimėjo Hencken (JAV) per
1.03,11 (naujas pasaulio rekor
das), 2. Wilkįe (Didžioji Bri
tanija) 1.03,43 (naujas Europos 
rekordas), 3. Juozaitis (SS) 
1.04,23 (naujas SS ir Lietuvos 
rekordas). Juozaitis tik per plau
ką, 0,03 sekundės skirtumu, ap
lenkė Smith (Kanada), kurio 
laikas 1.04,26.

Juozaitis plaukė ir 200 m krū
tine, pateko į baigtį (8 plauki
kai) ir užėmė šeštą vietą. Pir
masis Wilkie (Didžioji Britanija) 
per 2.15,11 (naujas pasaulio re
kordas), 2. Hencken (JAV) 
2.17,26 (naujas JAV rekordas),
3. Colella (JAV) 2.19,20. Juozai
čio laikas 2.21,87 ir lietuvis ap
lenkė: 7. Pankiną (SS) 2.22,21 
ir 8. Kusch (Vakarų Vokietija) 
2.22,36 (naujas Vakarų Vokieti
jos rekordas).

Be to, Montrealyje buvo irk
luotojas Antanas Čikotas.

-o-
Krepšinyje JAV spauda mušė 

būgnus apie numatomą baig
minį žaidimą JAV — SS. Prisi
minus 1972, kai Muenchene 
paskutinėse sekundėse SS lai
mėjo 51-50, amerikiečiams rūpė
jo atsigriebti. Deja, tos viltys ne
išsipildė. Amerikiečiai, kurie 
nalabai domisi ar žino, kas vyks
ta Europoj, pražiopsojo kitą eu
ropinį krepšinio galiūną — Ju
goslaviją (1973 ir 1975 Europos 
meisteris). 1973 Ispanija buvo 
nugalėjusi SS 80-76, o po to Ju
goslavija atskaitė Ispanijai 78-67. 
1975 jugoslavams nereikėjo kitų 
pagalbos—jie patys įveikė SS 
90-84. Panašus vaizdas ir Mont
realyje — dar kartą Jugoslavija 
parodė savo pranašumą ir nu
galėjo SS 89-84. Baigtyje JAV 
įveikė Jugoslaviją 112-77, o 
dėl trečios vietos SS laimėjo 
prieš Kanadą 100-72.

JAV komanda (daugiausia juo
daodžiai) buvo dinamiškesnė 
nei Muenchene, turėjo naują 
trenerį ir, žaidžiant “vienas 
prieš vieną”, juodieji neturėjo 
sau lygių.

Australijos rinktinėj (7 vieta) 
žaidė lietuvis Edvardas Palu
binskas, australų spalvom atsto
vavęs ir 1972 Muenchene. Abie
juose olimpiniuose žaidimuose 
Palubinskas pasireiškė kaip uo
lus taškų medžiotojas.

Prieš akis šveicarų Sport skiau
telė, kurios antraštė: “Palubis- 
kas bester Skorer” (pavardėj iš
nyko raidė n). Rašoma, kad 
Palubinskas olimpiniam krep
šinio turnyre yra pasiekęs dau
giausia taškų — 219. Antroj vie
toj Guerrero (Meksika) su 167 
tšk. — nuo Palubinsko atsilikęs 
52 taškais. Toliau: 3. Tollustrup 
(Kanada) 149 tšk., 4. Urgelles 
(Kuba) 126 tšk., 5. Herrera (Ku
ba) 122 tšk., 6. Dantley (JAV) 
116 tšk. Pirmam dešimtuke nėra 
nė vieno SS žaidiko. Iš jugosla
vų Dalipagic su Kropilak 
(Čekoslovakija) dalinasi 9-10 
vietas, po 107 tšk.

Jau keleri metai, kai Palubins
kas įsikūręs JAV, yra vedęs 
amerikietę. Kurį laiką yra žaidęs 
už Chicagos ASK Lituanicą.

Daugiau lietuvių Montrea
lyje? Taip — Regina Armonai- 
tė, kuri žaidė Kanados moterų 
tinklinio rinktinėj (aštuntoji vie
ta). Moterų tinklinį paglemžė 
Japonija, 2. SS, 3. Pietų Korėja. 
Japonija nugalėjo SS 3-0 (15-7, 
15-8, 15-2). Dėl trečios vietos 
Pietų Korėja įveikė Vengriją 3-1. 
(12-15, 15-12, 15-10, 15-6).

Tiek lietuviško atspalvio 
olimpiniuose žaidimuose.

LOS ANGELES, 
CALIF.

ŠAULIAI PRIE PACIFIKO

Šv. Kazimiero parapijos salėj 
gegužės 8 įvyko Juozo Dauman
to šaulių kuopos pavasarinis tra
dicinis balius-koncertas.

Pirm. K. Karuža tarė susirin
kusiem sveikinimo žodį. Jis 
vedė ir programą.

Pasidžiaugta, kad trejų metų 
laikotarpy kuopa išaugo iki 100 
su viršum narių. Ji šioj koloni
joj šiandien yra veikli organiza
cija, dirbanti kultūrinį, šalpos ir 
politinį darbą.

Prieš dvylika metų šią organi
zaciją čia įsteigė kpt. Osv. Žad
vydas. Jis jai be poilsio vado
vavo apie devynerius metus. 
Jam persikėlus gyventi į Desert 
Hot Springs (apie 125 mylias
nuo Los Angeles), nauju kuopos 
pirmininku buvo išrinktas K. Ka
ruža, vadovaująs kuopai ir dabar.

Šiais metais į šaulių kuopą 
įstojo daugiausia narių, jų tarpe 
ir jaunimo. Numatyta kuopos 
ribose steigti jaunimo skyrių, 
kuris rūpintųs jaunimo ir sporto 
reikalais.

Kuopos pirmininko buvo pri
statytas šimtas trisdešimtasis 
kuopos narys, jauniausias šau
lys, 19 m. amžiaus Rimas Paš- 
kauskas. Jam prisegė gėlę sesė 
Erna Šatnerytė. Jis už tai pa
dėkojo ir pasižadėjo būti geru 
šauliu Lietuvai. Buvo dar prista
tyti trys broliai studentai —Al
gis, Saulius ir Gintaras Stanči
kai (tėvas — kuopos jaunimo va
dovas Br. Stančikas), Gintaras 
Buivys, Vincas Skirius ir Rimo 
brolis Alvydas Paškauskas. Pub
lika jauniesiem šauliam gražiai 
paplojo.

Prasidėjus meninei daliai, so
listas Antanas Pavasaris pa
dainavo šias dainas: Mėlynas 
Dunojus — J. Strausso, Humo
reska — J. Stankūno, s Le Spa- 
niol — Vi Dicara. Vėliau iš sve
čių tarpo jis iškvietė į sceną sol. 
Janiną Čekanauskienę, su kuria 
padainavo porą duetų: Plaukia 
sau laivelis — St. Šimkaus, 
Oi berneli vientury — J. Tallat- 
Kelpšos. Akomponavo muz. 
Ona Metrikienė. Svečiai jų dai
nas gausiai palydėjo katutėmis. 
Programos atlikėjam sesės šau
lės prisegė po gėlę, o kuopos 
pirmir.inkas K. Karuža įteikė 
jiem dovaną — Rapolo Skipičio 
knygą “Nepriklausoma Lietu- 
va .

Po meninės dalies buvo vaišės. 
Stalai buvo apkrauti įvairiomis 
gėrybėmis. Vaišių-ir šokių metu 
grojo Latvala orkestras. Veikė 
bufetas; jame svečius aptarnavo 
Max Strupas, Orlovas ir J. Venc
kus.

Prie įėjimo pardavinėjo bi
lietus ižd. J. Janušauskas ir 
Bonatienė. Prie durų bilietus 
tikrino uniformuoti šauliai, o 
uniformuotos dvi šaulės nurodi
nėjo svečiam sitalus — moterų 
vadovė O. Orlovienė ir Ema 
Gaue r-Šatnerytė.

Baliaus metu buvo pasveikin
tos vardinių proga Stasės, 
Stasiai ir Danutės: St. Gricienė, 
St. Niūnavienė, St. Verbylienė, 
St. Raštikis (nebuvo), St. Lises- 
kas, St. Paškauskas, St. Skirman
tas, kunigas Št. 
Montrealio, 
'Mitkienė ir D.

Kulbis iš 
poetė D. 
Kaškelienė. 

Ta proga varduvininkam ir visai 
publikai Eleonora Liseskienė 
padovanojo savo gamybos skanų 
tortą. Už tai jai nuoširdi valdy
bos padėka.

Loterijos bilietus platino: 
Reg. Jurkūnienė, A. Kupinskie- 
nė, A. Pinkus ir S. Kvecas. 
Loteriją vedė: kuopos vicepirm. 
Vi. Gilys, stud. L. Lipaitė, mo
kyt. jaunius Paltus ir Reg. Jur
kūnienė. Buvo paaukoti dviejų 
dailininkų vertingi aliejiniai pa
veikslai: Stanley Rauberto ir 
pik. J. Andrašūno. Šaulių ir 
svečių buvo padovanota ir dau
gelis kitų fantų. St. Rauberto 
paveikslą laimėjo D. Kaškelienė, 
o J. Andrašūno — Pavasarienė. 
Kiti fantai atiteko kitiem sve
čiam.

12 vai. nakties programos ve
dėjas pasveikino visas motinas. 
Prisiminė ir mirusias, esančias 
okupuotoj Lietuvoj, Sibire ir 
laisvajam pasauly.

Buvo padėkota šauliam ir šau
lėm, prisidėjusiem prie šio ba-

Los Angeles šaulių koncerto dalyviai iš k. E. Šatnerytė,
O. Metrikienė, K. Karuža, J. Čekanauskienė, A. Pavasaris,
O. Orlovienė ir R. Jurkūnienė. Nuotr. L. Kanto

liaus darbais, aukomis bei val
giais. Jie čia suminimi: moterų 
vadovė O. Orlovienė, parengi
mų vadovė D. Kaškelienė, vyr. 
šeim. O. Micpovilienė, talkinin
kės — Mrs. Mary Palm, Reg. 
Jurkūnienė, M. Uksienė, Sof. 
Puikūnienė ir M. Banionienė, 
J. Paškauskienė, Tuminienė, O. 
Makerienė, L. Reivydas, A. Mi- 
ronienė, A. Galdikas, T. Žemai- 
taitienė, O. Macėnienė, Pr. Su- 
šinskas, Alb. Markevičius, Vi. 
Gilys, L. Stadalninkienė, Ei. Vi- 
liumienė ir kt.

Šaulių valdyba nuoširdžiai 
dėkoja meninės dalies atlikėjam 
— sol. A. Pavasariui, sol. J. 
Čekanauskienei ir muz. O. Met- 
rikienei, dailininkams — St. 
Raubertui, J. Andrašūnui už ver
tingus loterijai padovanotus pa
veikslus; dėkoja ir kitiem prisi- 
dėjusiem, paaukojusiem fan
tus loterijai bei atsilankiusiem į 
balių ir tuo gražiai parėmusiem 
organizacijos veiklą.

Šaulių pavasarinis tradicinis 
balius-koncertas pasisekė visais 
atžvilgiais.

Jurgis Uksas

DARBININKUI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję savo aukomis už kalen
dorių ar šiaip spaudą parėmę;

Po 8 dol. — L. Davidonis, 
Athol, Mass., S. Lipčius, New 
Haven, Conn., B.V. Galinis, 
Norwell, Mass.

Po 6 dol. — J. Jodelė, Sher- 
man Oaks, Calif., A. Tylius, 
Washington, D.C.

Po 5 dol. — W. Sidas, Rich
mond Hill, N.Y., Ch. S. Bukas, 
New Hyde Park, N.Y.

3.50 dol. — P. Leveckis, Edi- 
son, N.J.

Po 3 dol. — J. Stankus, V. 
Stanislovaitis, B. Vosylius, Chi
cago, III., kun. J. Bakanas, J. 
Gaidis, A. Venclauskas, Worces-
ter, Mass., G. Vidmantas, F. Kur- 
kulis, Rochester, N.Y., A. Čes- 
navičius, A. Ošlapas, S. Rūkšte- 
lė, Richmond Hill,.N.Y., J. Deg-
rys, J. Rudis, Brooklyn, N.Y., P. 
Braška, Brockton, Mass., J. Že
maitaitis, Los Angeles, Calif.,
E. Kemfert, Baltimore, M d., O.

LIETUVA LANKOMA SU 
UNION TOURS

VADOVAUJA KELIONĖM { RYTŲ EUROPĄ 
NUO 1931

Užsisakykite dabar vienos savaitės rudens 
kelionėm — 1 naktis Maskvoj—5 naktys Vilniuj— 

1 naktis Kopenhagoj

Rugsėjo 19 — $780.00, Spalio 3 — $742.00 
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Šv. Kazimiero parapijos pra
džios mokykla naujus mokslo 
metus pradės rugsėjo 7, antra
dienį, o šeštadieninė lituanisti
nė mokykla darbą pradės rugsė
jo 18, šeštadienį. Abiejose mo
kyklose dėstoma lietuvių kalba.

Los Angeles skautės bei skau
tai rugpiūčio 7 minėjo savo 25- 
rių metų Los Angeles įsikūrimo 
ir 10 metų nuo savos stovykla
vietės įsigijimo sukaktis. Minėji
mas įvyko stovyklos metu Hol- 
comb Valley, Big Bear, Calif., 
kur Los Angeles skautai 8000 
pėdų aukšty turi gražiai įrengtą 
nuosavą stovyklavietę “Ramby- 
nas”. Minėjime dalyvavo skau
tai, jų vadovybė, didelis būrys 
skautų tėvelių, bičiulių ir rėmė
jų. Į šventę buvo atvykusi ir
L.S.S. Seserijos Vyriausia Skau
tininke v.s. Irena Kerelienė iš 
Chicagos. „

LB Lietuvių diena įvyks rug
sėjo 25-26. Programoj bus A. 
Kairio vaidinimas “Sidabrinė 
diena” ir dail. A. Variakojienės 
tapybos paroda. Vaidinimas 
bus Kirig Starr mokyklos salėj, 
o paroda — Lietuvių tautiniuo
se namuose. — L.Ž.K.

Ulevičius, Boston, Mass., B. Ga- 
runkštis, Rego Park, N.Y., G. 
Rannit, Jamaica, N.Y., K. Žiedo- 
nis, Willoughby Hills, Ohio, J. 
Grybauskas, Hot Springs, Ark., 
J. Jasys, New London, Conn., J. 
Žilius, East Windsor, N.J., kun. 
S. Yla, Putnam, Conn., J. Iškaus
kas, Wayne, N.J., J. Vilkišius, 
Methuen, Mass., G. Aleknavi
čius, Toronto, Ont. Canada, K. 
Bartys, Elizabeth, N.J., F. Pe- 
ters, Ozone Park, N.Y., A.G. Bra
žėnas, Royal Oak, Mich., J.C. 
Kevett, Irvington, N.J., V. Čy- 
vas, Cleveland, Ohio, A. Riekus, 
Franklin, N.Y.

Po 2 dol. — A. Gražiūnas, 
Carmel, N.Y., Ch. W. Saar, 
Flushing, N.Y., J. Walaitis, 
Dearborn, Mich.

Po 1 dol. — V. Adomaitis, 
Jamestown, N.D., L. Jankaus
kaitė, Brooklyn, N.Y., J. Baš- 
kauskas, Brockton, Mass., E. 
Jurgėla, Boulder, Colo., kun. V. 
Kriščiūnevičius, Southfield, 
Mich.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.
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“LIEPSNA” ŠAUNIAI
REPREZENTUOJA LIETUVIUS

New Milford, N.J. Nevv Mil- 
ford gimnazija kasmet rengia 
kokį nors svetimiį kalbų moki
nių pasirodymą. Tokio pasirody
mo tvarka ir programa būdavo 
paprastai tokia: svetimas kalbas 
besimokančios mergaitės pasi
siūdavo kokį nors tame krašte 
nešiojamą drabužį, ar tai sukne
lę, ar kostiumėlį, ar kokį kitokį 
apdarą, ir pademonstruodavo 
tai susirinkusiem mokyklos 
mokinių tėvam ir kitiem sve
čiam. Tas mokines pristatydavo 
svečiam kiti mokiniai, berniukai 
ar mergaitės, to krašto kalba, 
kurio drabužis būdavo de
monstruojamas. Išeinant mo
deliuotojai į sceną, pasakydavo 
mokinės pavardę, kurioj ji sve
timos kalbos klasėj, o kai ji dra
bužį demonstruodavo, paaiškin
davo, iš kokios medžiagos ir 
kaip jis padarytas.

Šiais metais buvo padarytas 
programos pakeitimas. Vietoj 
madų parodos mokiniai vaidino 
svetima kalba trumpus vaidini
mėlius, skelbė įvairių produktų 
reklamas, dainavo dainas solo ir 
grupėmis, kalbėjosi vienas su ki
tu telefonais ir k. Iš viso buvo 
atlikti 25 trumpi numeriai heb
rajų, ispanų, portugalų, pran
cūzų ir vokiečių kalbomis, 
t Buvo ir dar viena naujenybė 
šių metų programoj. Viename 
svetimų kalbų mokytojų posėdy 
mokytojas A. Masionis pasiūlė 
vedėjai p-lei J. Cerrato pakvies
ti šių Amerikos sukaktuvinių 
metų proga lietuvių šokių an
samblį Liepsną iš Elizabetho. 
Pasiūlymas visų buvo mielai 
priimtas, ir šokėjai pakviesti.

Taigi gegužės 11 vakarą į tą 
parengimą ir atvyko 23 Lieps
nos šokėjai. Jie, va
dovaujami Birutės Vaičiūnaitė 
grojant akordeonu R. Raudytei, 
pašoko šešis šokius: Zekelį, Au
dėjėlę, Vakaruškas, Šustą, Jurgi - 
nėlį ir Malūną. Programos žiū
rėjo apie 300 žmonių, kurių tar
pe buvo New Milfordo mokyklų 
sistemos superintendentas D. 
Owens, gimnazijos vicedirekto
rius D. Shockloss, miesto Švieti
mo Tarybos nariai, mokytojai, 
mokinių tėvai ir mokiniai, susi-, 
rinkę į mokyklos kafeteriją į 
“tarptautinį” banketą. Mat, vie
na iš programos dalių kasmet 
esti ir pietūs, parengti pagal re
ceptus tų tautų, kurių kalbos yra 
dėstomos New Milfordo gimna
zijoj. Kadangi populiariausia 
gimnazijoj svetima kalba yra 
ispanų, tai tos kalbos mokinių 
Garbės Klubas (į jį priimami tik 
patys geriausi mokiniai) tuos pa
rengimus ir rengia, kviesdami 
į talką ir kitų kalbų moki
nius. Pelnas skiriamas šelpti ne
turtingiem moksleiviam Pietų 
Amerikoj.

Šiais metais pagrindinis pa
tiekalas buvo vištos kepsnys, 
paruoštas pagal ispanišką re
ceptą. Desertas buvo kava su 
hebraiškais, ispaniškais, prancū
ziškais, portugališkais ir vokiš
kais pyragais ir pyragaičiais. 
Šiuos valgius taip pat paruošė 
patys mokiniai (mat , mokyk
loj mokomas virimas ir kepi- 
<mas), padedami dar ir savo tėvų.

Mūsų šokėjai, taip pat ir vie
nas iš tėvų p. Prapuolenis, at
vežęs dalį jų į šį pasirodymą, 
buvo irgi pavaišinti tais pietu
mis. Pietų metu mokyklos vice
direktorius D. Shockloss aplankė 
šokėjų stalus, kalbėjosi su p. 
Vaičiūnaite, p. Prapuoleniu ir 
šokėjais, teiraudamasis apie juos 
pačius, kokias mokyklas jie lan
ko, ir apie ansamblį.

Liepsnos šokėjų atlikta prog
ramos dalis visus žavėjo nuo 
pat jų įžygiavimo į salę iki pat 
galo, nes niekas iš žiūrovų nebu
vo niekad matęs nei lietuviškų 
šokių, nei mūsų tautinių dra
bužių. Šokėjai valgė pietus apsi
rėdę paprastai, tik kitų atlieka
mos programos metu išėjo iš sa
lės, persirengė ir laukė ženklo 
įeiti į salę.

Birutė Vaičiūnaitė prieš tai 
padarė trumpą savo grupės pri
statymą. Ji paminėjo, kad šokė
jai, kuriuos publika pamatys, yra 
gimnazijos ir kolegijos stu

dentai, yra vaikai tų lietuvių, 
kurie pasiekė šį kraštą po pas
kutinio pasaulinio karo, norė
dami išvengti sovietinės ver
gijos, kad dabar šie šokėjai — 
jų vaikai — puoselėja šiame 
krašte lietuvišką kultūrą ir nori 
šiandien čia ją pademonstruoti 
šokių formoj Amerik’os sukak
tuvinių metų proga su viltimi, 
kad greit ateis tas laikas, kad ir 
jų tėvų kraštas Lietuva susilauks 
tokios laisvės, kuria naudojasi 
Amerika, švęsdama savo 200 
metų nepriklausomybės sukak
tuves.

Po to, trinktelėjus jų pačių 
atsivežtai lietuviškai stereo mu
zikai, įžygiavo šokėjai į salę pir
mam šokiui. Pasigirdo garsus 
plojimas—ovacijos. Tas pradi- 
nisižiūrovų entuziazmas nesu
mažėjo per visą programą. Kai* 
tik kokia dalis šokio žiūrovam 
labiau patikdavo, jie plodavo ir 
šokiui dar nepasibaigus. Ypač 
nepaprastai entuziastingai bu
vo sutiktas paskutinis šokis 
Malūnas, kuris buvo ypatingai 
gyvu tempu sušoktas. Po šio šo
kio daugelis žiūrovų pagerbė šo
kėjus atsistojimu ir ovacijomis.

Po visos programos mokyk
los vadovybės vardu padėkojo 
visiem programos dalyviam, 
ypač lietuviam šokėjam, gimna
zijos vicedirektorius ir svetimų 
kalbų skyriaus vedėja J. Cerra- 
to, abu palinkėdami geros sėk
mės mūsų šokėjam šokių festi
valio metu Chicagoj. Dalyvavę 
šiame vakare mokyklos svetimų 
kalbų mokytojai buvo labai pa
tenkinti, kad jų surengta progra
ma buvo taip gražiai paįvairin
ta. Vienas mokytojas tarp kitko 
išsireiškė, kad visi tie lietuviai 
jaunuoliai su savo tautiniais dra
bužiais atrodė tokie sveiki, šva
rūs ir gražūs. Dar ir visą sekan
čią dieną mokytojas A. Masionis 
girdėjo iš mokytojų ir mokinių 
gražiausių komplimentų mūsų 
šokėjam.

Baigiant reikia pridurti, kad 
mūsų šokėjai atliko šią programą 
nemokamai, neimdami net jokio 
atlyginimo už kelionės išlaidas, 
kadangi šio vakaro pelnas yra 
skiriamas labdaringam tikslui. 
Jie tai atliko vien tik lietuviš
kos reprezentacijos reikalu.

A.M.

ELIZABETH, N.J.
Lietuvių Bendruomenės veikla

LB NJ apygardos valdybos 
globojamos ir Birutės Vaičiū
naitės vadovaujamos taut. šokių 
grupės Liepsna šokėjai: Da
nutė Audėnaitė, Debbie ir Rūta 
Didžbalytės, Alė Kvedaraitė, 
Dorothy ir Kimberly Linkus, 
Loreta Miknevičiūtė, Lina Nor- 
mantaitė, Audrė Pociūtė, Laima 
Prapuolenytė, Rūta Raudytė ir 
Emilija JSkruodytė; taip pat Pet
ras Audėnas, Arūnas Bitėnas, 
Algis Bražinskas, Edvardas Jar- 
mas, Antanas Kasauskas, Vytas 
Kavolius, Algis ir Edvardas Ma- 
tyckai ir Edvardas Podleckis 
rugsėjo 3 išvyksta į Chicagą 
dalyvauti taut. šokių šventėj. Tai 
bus pirmas šios grupės pasirody
mas tokio masto šventėj, nes
4-toje taut. šokių šventėj dėl tru- 

LB NJ apygardos taut. šokių grupė Liepsna. I-je eilėje iš k.: D. Linkutė, 
E. Skruodytė, K. Dovydauskaitė, A. Pociūtė; 2-je eil. L. Prapuolenytė, R. Rau
dytė, D. Audėnaitė, D. Kidziūtė, grupės vadovė B. Vaičiūnaitė, R. Didžbaly- 
tė, K. Linkutė, A. Kvedaraitė, L. Normantaitė; 3-je eil.: E. Podleckis, A. Bitė
nas, V. Kavolius, E. Jarmas, P. Audėnas, A. Bražinskas, A. Kasauskas, A. Matyckas, 
L. Bražėnas ir E. Matyckas.

pūtį per vėlaus susiorganizavi- 
mo ji dar nespėjo dalyvauti.

Per savo gyvavimo laikotarpį 
grupė ne tik mokėsi šokti, bet 
ir savo darniai atliekamais 
šokiais dalyvavo ne tik vietos 
organizacijų rengiamuose mi
nėjimuose ir kituose renginiuo
se, bet daugelį kartų demonstra
vo grakščius mūsų šokius įvairių 
kolegijų ir kitų amerikinių orga
nizacijų rengiamuose festiva
liuose. Todėl nenuostabu, kad 
ji įsigijo vietos visuomenėj daug 
pasigėrėjimo ir simpatijų. Šiais 
metais grupei sukrutus ruoštis 
taut. šokių šventei, lietuvių vi
suomenė parodė jai daug nuo
širdžios paramos. Jos globėjai 
buvo pasiryžę sutelkti atitinka
mą sumą pinigų bent jų kelionės 
išlaidom apmokėti, bet vien tik 
šiam reikalui reikėjo turėti per 
2000 dol., kurių apygardos vai-’ 
dyba savo ižde neturėjo. Buvo 
kreiptasi į šokėjų tėvus ir jų pa
stangomis buvo suruoštas vaka
ras, davęs per 800 dol. pelno. 
Likutis buvo surinktas aukų la
pais. Šiam reikalui aukų nepa
gailėjo ne tik LB apylinkių 
valdybos, bet ir daugelis grupės 
darbus vertinančių tautiečių. 
Tokiu būdu daugelio sutartiniu 
darbu ir aukomis grupei buvo 
sudaryta proga įsijungti į poros 
tūkstančių taut. šokėjų eiles ir 
apvainikuoti savo kelerių metų 
darbą dalyvavimu viso pasaulio 
lietuvių jaunimo šventėj.

TAUTODAILĖS 
SARGYBOJ
(atkelta iš 3 psl.)

vyriški ir moteriški tautiniai 
drabužiai, normalaus dydžio 
manekenai, lėlės, juostos ir 
daugybė pavienių lietuviško
sios tautodailės parodos ekspo
natų. Kituose kambariuose pri
statyta daugybė įvairaus didu
mo audimo staklių bei kili
mams austi rėmų. Lietuviui, 
pripratusiam prie vienų staklių, 
užimančių trečdalį trobos, keis
tai atrodo tiek daug jų maty
ti vienoj vietoj. Vieno kam
bario vidury — mestuvai. Tie 
mažesni. Staklių yra apie dvi
dešimt šiose patalpose, o kita 
dešimt gyvenamajame name. 
Kiekvienos staklės turi skirtin
gą skaičių nyčių bei pakojų. 
Visose yra pradėti darbai: tau
tiniai drabužiai įvairių Lietu
vos sričių —' Aukštaičių, Vil
niečių, Dzūkų, Kapsų, Zanavy
kų, Žemaičių ir t.t., tautinių 
drabužių sijonėliai, kiklikė- 
liai, prijuostės, nuometai ir kiti 
galvos papuošimai, įvairiausių 
dydžių, pločių ir ilgių juostos 
bei margiausių raštų, paveiks
lų, piešinių kilimai.

Mum ten bebūnant, per dvi 
dienas atvyko daugiau kaip dvi
dešimt įvairaus amžiaus asme
nų iš artimų ir tolimų Ame
rikos ir Kanados vietovių. Tai 
vis audėjos. Vienos anksčiau, 
kitos vėliau išmokusios austi. 
Atvyko pasitarti raštų rinkimo 
proceso, spalvų derinimo, ver
palų dažymo arba kilimų bei 
gobelenų audimo klausimais. 
Dalis jų lieka nakvoti, nes vie
tos yra apstu.

Ponia Anastazija visiem ran
da laiko. Ji dėsto, aiškina, ro
do pavyzdžius, esančius staklė-

Iš Hartfordo į V-tąją tautinių šokių šventę vyksta “Aitvaro’ 
tautinių šokių grupė. Čia matome dalį šokėjų su vadove 
Kotryna Marijošiene. Nuotr. A. Dziko

Hartfordu “Berželio” tautinių šokių grupė su vadove Dalia 
Dzikiene pradeda savo penktuosius gyvavimo metus, daly
vaudama V—toje tautinių šokių šventėje Chicagoje. Nuotr. 
A. Dziko

se, liepia audėjai sėsti ir prak
tiškai staklėse susipažinti su 
problematiniu klausimu, nes at
sakymai randami viename ar 
kitame darbe, esančiame stak
lėse. Malonu girdėti stakleles 
dūzgiančias, įvairiausiais gar
sais ir tonais. Palikusi “stu
dentes’’ prie staklių, ji bėga 
per kiemą į virtuvę rengti už
kandžių, pietų ar vakarienės, 
dengti stalo, plauti indų. Ir 
taip be pertraukos nuo anks
taus ryto ligi vėlaus vakaro.

Antrajam pastato aukšte yra 
Antano studija. Be daugybės 
tautinės.. tematikos, be rėmų 
ir su rėmais paveikslų, pieštų 
ir tapytų įvairia technika, yra 
keli šimtai spalvotų didelio for
mato lietuviškųjų tautinių mo
terų ir vyrų drabužių eskizų, 
nesuskaitoma daugybė moteriš
kų batų, užbaigtų ir neužbaig
tų ex libris piešinių, kojų ap
avų, vyžų ir naginių pavyz
džių; na, ir kas ten besuskai- 
tytų piešinius Lietuvos pakelių, 
kapų koplytėlių, kryžių, dievu
kų, rūpintojėlių bei šventųjų.

Kieme pilna įvairių moder
naus meno abstrakčių skulp
tūrų. Iš Lietuvos atsivežtos 
koplytėlės puošia medžius, na
mus, kitus pastatus bei specia
liai tam tikslui pastatytus stul
pus, o pastatų namų galus ir 
vartus — lietuviškieji žirgeliai.

Gyvenamasis namas nedaug 
kuo tesiskiria nuo kaimo pir
kios. Durų užsklandos, klem- 
kos ir kitos jau seniai išny- 
kusios uždarymo priemonės, 
rūpestingai atkurtos ar improvi
zuotos, atlieka tas pačias pa
reigas, kaip kad tarnavo mū
sų protėviam kelis šimtus metų 
ligi spynos atradimo.

Dažniau apsilankančiųjų pa
sakojimais, namo vidus laikas

išplanavimas 
būdų pastatą 

pristatomas 
(nes naujom

nuo laiko keičiasi, nes po kiek 
laiko Antanui nusibosta “se
nasis“ stilius ar 
ir jis vis ieško 
patobulinti; tai 
naujas priestatas
staklėm reikia yietos), pakei
čiamas įėjimas, pagražinamos 
gonkos ir t.t. Mes turėjom pro
gos išgerti midaus naujai įreng- 
toj seklyčioj, kur gana autentiš
kai yra atkurta ne tik sekly
čios sienos, lubos su balkiais, 
bet ir baldai.

Pasieny stovi suolas, vadina
mas zoslanas, o gale stalo — 
mažas zoslaniukas, kurio sėdy
nėj išpiauta širdelė. Kampe 
trūksta tik duonos kepalo. Ke
turios kėdės drožtomis kojomis, 
kurių atlošus puošia širdelės, 
kiek mažesnės negu zoslane. 
Langas papuoštas tautiniais 
motyvais austomis užuolaido
mis ir derinasi su čia pat 
kabančiu rankšluosčiu abrū- 
sinėj. Durys dvigubų lentų. Iš 
seklyčios pusės padalinta į tris 
lygius keturkampius, kurie už
pildyti įstrižai einančiomis 
lentomis, susitinkančiomis ke
turkampio centre. Šis stilius 
atsirado iš reikalo. Kad vėjas 
nepūstų, durys buvo daromos 
dvigubų lentų. O kad būtų su
naudoti likę lentgaliai, jie bu
vo kalami įvairiausiomis for
momis, ir tai sudarė savitą sti
lių. Prie durų — šaukšdėtė 
su moliniais indais ir medi
niais šaukštais. Viename kampe 
stovi daugiausia Aukštaitijoj ir 
Vilniaus srity sutikta varpstė, 
o kitam kampe — stovas ba
lanai laikyti. Dar kartą reikia 
pastebėti, kad viskas išrašyta, 
išdrožinėta “margaisiais rašte
liais”, kaip anksčiau kad buvo 
daroma. Šeimininkas atsiprašė, 
kad nesuspėjęs dar 
langinės ir kampinės

padaryti 
lentynų.

zanavy-
Nežiūrint,

Prie stalo — tikra 
kiškoj i nuotaika,
kaip gausiai stalas apsėstas, 
viena kėdė ir vienas padengi
mas simboliškai visuomet yra 
laisvi. Susidaro įspūdis, kad 
kažkas yra laukiamas, vėluoja. 
Tai prityrimas. Ir tikrai, dviejų 
mūsų viešnagės dienų metu, 
mum bevalgant, tris kartus kas 
nors atvažiavo. Ir ne vienas, 
bet keturi ir daugiau asmenys. 
Sėdintieji kiek susispaudė ir 
bežiūrint naujai atvykusieji pri
sijungė prie valgančiųjų.

Prie stalo Antano zanavykiš- 
kosios ypatybės iškyla į pa
viršių. Jis pakeičia savo žanrą 
ir pavirsta pasakotoju. Na, ir 
kokią daugybę istorijų, nuoty
kių, palyginimų, anekdotų jis 
žino, apimančių įvairiausias ša
lis, žmonių luomus, tautybes 
ir laikotarpius.

(Bus daugiau)

— Valstybės sekretorius Kis
singeris ir žmona su 90 dip
lomatų, vadovaujant protokolo 
šefei ambasadorei Black, rug
piūčio 19 buvo nuskridę daly
vauti respublikonų partijos kon
vencijos paskutiniame posėdy 
Kansas City. Tarp tų diplomatų 
buvo ir dr. S.A. Bačkis, einąs 
Lietuvos atstovo pareigas. 
Demokratų partijos konvencijoj 
New Yorke dalyvavo Lietuvos 
generalinis konsulas A. Simutis.

— Algis ir Angelė Raulinai- 
čiai, Burbank Calif., lietuviš
kos spaudos rėmėjai ir puoselė
tojai, yra nauji Draugo romano 
konkurso mecenatai.

— Lietuvių veterinarijos gy
dytojų draugija išeivijoj spalio 
30 Lietuvių Tautiniuose Na
muose Chicagoj rengia Kauno 
Veterinarijos Akademijos 40 me
tų įkūrimo minėjimą. Nemaža 
dalis buvusių profesorių ir auk
lėtinių gyvena išeivijoj. Bus 
proga visiem susitikti ir pabend
rauti.

— Naujas ateizmo vadovėlis 
išleistas “Šviesos” leidyklos Vil
niuj. Tai B. Bitino paruoštas 
“Ateistinis auklėjimas pradinė
se mokyklose”. Leidiny aptaria
mos vaikų religingumo šaknys ir 
ypatybės, mokytojam pateikia
mos metodinės rekomendacijos 
kaip subedievinti mokinius ir 
kaip formuoti antireligines pa
žiūras.

— Dail. Algirdas Kurauskas 
kalbės apie dail. Kasiulius, ati
darant jų parodą rugpiūčio 27 
Jaunimo Centro Čiurlionio ga
lerijoj. Parodą globoja Korp! 
Neo-Lithuania Chicagos pada
linys.

— Vasario 16-osios gimnazijoj 
nauji mokslo metai prasideda 
rugpiūčio 30. Šiais mokslo me
tais laukiama daugiau naujų mo
kinių negu praeitais metais.

— Dr. Vytenis Vasyliūnas, 
kuris ilgai profesoriavo Mass. 
Technikos Institute (MIT), rug
piūčio viduryje išvyko į Vokie
tiją, kur viename institute dirbs 
mokslinį darbą. Hamburge jau 
numatė surengti vargonų kon
certą.

— JAV kongrese Baltijos vals
tybių — Lietuvos, Latvijos, Es
tijos — klausimais apie jų ne
teisėtą Sovietų Sąjungos pa
glemžimą, tragiškus gyventojų 
trėmimus į Sibirą, Helsinkio su
sitarimų kritiką birželio mėn. 
kalbėjo JAV 6 senatoriai ir 49 
atstovų rūmų nariai. Pavergtų 
tautų savaitės proga kalbėjo 4 
senatoriai ir 54 atstovų rūmų 
nariai. (E)

— Romano konkursą su 1500 
dol. premija paskelbė Chicagoj 
veikianti Dzūkų draugija. Ro- 

. manas, atspindintis istorinį 
Dzūkijos foną, turi liesti dzūkų 
įnašą į lietuvių tautos laimėji
mus. Konkursas paskelbtas ge
gužės 22. Autoriam duodama 
pusantrų metų romanui para
šyti.

— Žurnalistikos premijai už 
1976 metus skirti komisija pasi
skirstė pareigomis: pirmininkas 
prof. dr. J. Puzinas, sekretorė 
D. Bindokienė, nariai — kun.
V. Bagdanavičius, MIC, E. Pakš- 
taitė ir Vi. Būtėnas. Komisiją 
sudarė Lietuvių Žurnalistų Są
jungos centro valdyba. Kandi
datus premijai galima siūlyti 
iki gruodžio 31, žinias siun
čiant pirm. prof. J. Puzinui (7309 
So. Washtenaw Avė., Chicago,
III. 60629) arba sekr. D. Bin- 
dokienei (6634 So. Richmond, 
Chicago, III. 60629). 1000 dol. 
premijos mecenatas yra kun. dr. 
J. Prunskis. Premija bus įteik
ta spaudos baliuj 1977 sausio 22.

— Ketvirtojo Lietuvių Jauni
mo kongreso organizacinį komi
tetą Vokietijoj sudaro: A. Šmi
tas — pirmininkas, V. Bartu
sevičius, dr. G. Bauras, A. Her
manas, A. Lucas, R. Šileris, R. 
Žutautaitė. Kongresas įvyks 
1979 Vokietijoj.

— Dail. A. Petrikonis, turėjęs 
Chicagoj Marąuette Meno Ga
leriją, ją uždarė ir išsikelia į 
Juno Beach, Floridoj. Jis numa
to naują galeriją atidaryti Flori
doj.
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Spinnaker J 
Apartments

Off Street Parking-Cable Color T.V. 
Air Conditioned and Heated Units

Dupont Avė. and Bay Blvd. 
Seaside Heights, N.J. 08751

Telephone: (201) 793-3490

ALUMINUM SIDING 
Roofing Gutters House Repairs 

Estimates Free Call Me. 
John W. Bates 
(516) 842-1698 ATTENTION DOCTORS!

I
LOOKING 

FOR A NEW 
CAREER 

?

ANTAL CABINET MAKERS & 
CARPENTERS

OVER 20 YRS. EXPERIENCE
ALL VVORK DONE BY EXPERT CRAFTSMEN 
Custom Kitchen Cabinets - Arcitectural - Inter- 
ior Woodwork - Custom Cabinets - Custom 
VVall Units Etc.

GENERAL CONTRACTING
23-29 31 st ST. ASTORIA — 278-4896

CAPE COD
EASTHAM MOTEL

f

I 
)DOLL HOUSES 

DOLL HOUSE FURNITURE
MINI LUMBER YARD & MINI ELECTRICAL SUPPLIES

WE BUY OLD DOLL HOUSES
MINIATURES 

COLLECTABLES 
Bath Sets — All Colors

OPEN SUNDAY

Suites available or will build 
to suit. Ample parking in 
Country Setting. One minute 
from hospital.

Į

(BANKAMERICARD) KELCDME

THE CHARISMA SHOP
785F DEER PARK AVĖ. / / Q 1 /11 C

NO. BABYtON, N.Y., 11703 OOY“ I *♦ I J
No. of Sunrise Hwy., So. of Southern Stote Pkwov.

Store Hours Tues., Wed., Thurs., Sat. 10-6; Fri. 10-9; Sun. 10:30-5; Closed Mon.

Call or write today 
DOCTORS PARK 
600 High Street 

Hackettstovvn, N.J. 07840 
Eves & Sundays 201-852-7550

t

If

CARL JEVVELERS 
4186 WHITE PLAINS ROAD 

BRONX 
FINEST IN JEVVELRY 

WE ALSO REPAIR
TELE. TU 1-4727

Rte. 6 — Eastham/Modern Motei 
overlooking beaches. Heated Pool, 
TV, AM Coffee. Near Golf, Theatres 
and all activities. For Reservations

Call (1) 617-255-1600

ATT. SENIOR CITIZENS OPENINGS AVAILABLE

INGERSOLL
FUNERAL HOME

(609) 522-2121 
3909 PACIFIC AVENUE 

WILDWOOD, N.J.
1201 CENTRAL AVĖ. NO. WILDWOOD, N.J.

COMPUTER 
PROGRAMMER 

COMPUTER OPERATOR 
COMPUTER TECHNICIAN 
you have questions about the

computer industry, our 
INFORMATION SEMINAR 
Will help provide the ansvvers.

For details, call:
(617) 272-4070 
CONTROL DATA 

INSTITUTE 
Technical Career 

Training Worldwide 
N.W. INDUSTRIAL PARK 

20 NORTH AVENUE, 
BURLINGTON, MA. 01803 
an educational service of 

CONTROL DATA 
CORPORATION

Training Approved for Eligible Veterans 
Lic. by Dept of Ed. Comm. of Mass.

LIFE CENTER 
ACADEMY

★

*

★
★
★
★

*

★

PRIVATE & SEMI-PRIV ATE 
PERSONAI CARE & 

RESIDENTIAL ACCOMMODATIONS

SPORTAS

FūR Stahing I n suręs Security. Supervision & Pnvacy. 
Individual & Group Activities. On Bus Line.

For Appoint. Cali(401 ) 438-6594

LAKE ARROVVHEAD
New England’s most gorgeous Year- 

round
Recreattonal Residential Community

2,375 beautifully wooded and peaceful aeres on a 
3V1 mile long 1 ‘ 
pascer-by couL ....
miles from Portland.
THREE PRIVATE COMMUNITY RECREATION CENTERS, ALL 
VVITH HEATED INDOOR POOLS, LOUNGES, AND GAME 
ROOMS FOR YEAR-ROUND ŪSE, PLŪS TVVELVE TENNIS 
COURTS BEACHES, HORSEBACK AND SNOVVMOBILE 
TRAILS, VVITH EXCELLENT BOATING, FISHING, AND MANY 
OTHER HEALTHY FUN-FILLED ACTIVITIES FOR EVERY MEM
BER OF THE FAMILY.
For your hideaway second home — For your retirement home 
— For your principle residence

A LIMITED NUMBER OF LOTS AVAILABLE
OFF SHORE SITES FROM 05,000 — WATERFRONT SITES 

FROM 011.500
A VERY FEW CHALET8 AND HOUSES STARTINO AT 015,500

— SHOVVN BY APPOINTMENT ONLY —
RONDAN REALTY, P.O. BOX 5, RTE. 5, NORTH VVATERBORO, 

MAINE 04061
(207) 247-6161

Ron Ward 787-3161 — Evenings — Bud Tvvining 725-8448

illy wood«d and peaceful aeres on a 
picture-book lake, hldden so well a 
ild never flnd it — yet less than 30

ENJOY the SUNSHIN E!
N0W, DURING THE MONTH OF 
AUGUST, 1976 - ENJOY OUR SUNSHINE 
SPECIAL! - TAKE ADVANTAGE OF OUR 
OFFER OF THE THIRD NIGHT FREE! 
(VVITH EXCEPTION OF HOOK-UPS)

POOL FACILITIES INCLUDED - 
ON SITE TENT & TRAILER RENTAL AVAILABLE

CH ESTERTOWN

OFFER GOOD ONLY WITH PRESENTATION OF THIS A0 
ON A FIRST-COME. FIRST-SERVED 8ASIS

A FAMILY KAMPGROUND
LOCATED AT EXIT 25 OF INTERSTATE 87 

CHESTERTQWN, NEW YORK 12817 
PHONE: 518-494-3718 

RESERVATIONS ACCEPTED

ir

HILLSIDE SCHOOL 
FOR BOYS

Grodes 3-8 Boar^ing & Day
Full academic program, sports, music, supervised study, 
remedial reading, work program, vvorking farm on 296 . 
aeres. Home-like atmosphere. Tuition $3200 a year —• 
scholarship aid available. For information about fall term 
vvrite or call: Hillside School, Robin Hill Road, Marlbor- 
ough, Ma. 01752. Telephone (617) 485-2824.

MODERN BRIDAL
KNOPKA HOUSE 

BRIDAL GOWNS & FORMALS 
FOR ALL OCCASIONS 

SUNDAY APPOINTMENTS AVAILABLE 
516-368-9501 or 368-4126

202 2nd St., E. NORTHPORT

”1

BAKERY PRIME BUSINESS 
OPPORTUNITY

CHATHAM BAKERY — newly established enor- 
mously successful, one of a kind, potential un- 

' limited, excellent location. For sale by owner
$137,000. Offered due to iii health. (617) 945-2694. 

I

Lietuvių futbolas Chicagoj 
l Darbo dienos šventės savait- 
I galy Chicaga bus pilna lietu- 
j viško jaunimo iš visų Amerikos 
kraštų ir iš tolimesnių valstybių. 

(Sekmadienį, rugsėjo 5, tenai 
'vyks penktoji lietuvių tautinių 
> šokių šventė. Šio sąskrydžio pro- 
jga įvyks futbolo rungtynės tarp 
; dviejų, turbūt, vienintelių išei- 
' vijoj lietuvių futbolo komandų. 
{Rungtynėse žais Chicagos Li- 
jtuanika prieš New Yorko Lie- 
i tuvių atletų Klubą. Abi koman- ~ 
,dos tebėra aktyvios vietinėse 

futbolo lygose ir pasiruošusios 
šiam tradiciniam susitikimui.

i Paskutinį kartą tokios rungtynės 
įvyko Chicagoj 1972, IV šokių 
šventės ir jaunimo kongreso 
metu. Tada New Yorko vienuo-

[ likė nugalėjo Chicagos Lituani- 
f ką 1:0 ir parsivežė dr. E. Rin- 
■j gaus sidabrinę taurę į LAK būs
tinę. Po keturių metų laukimo, 
Lituanika tikisi atsiimti taurę ir 
grąžinti meisterio titulą Chica- 
gon. Rungtynės įvyks pirma
dienį, rugsėjo 6, Marquette Par
ko futbolo aikštėj. 11 vai. pla
nuojamos veteranų rungtynės, o 
1 vai. po piet žais pirmosios ko
mandos.

LAK veikla
Baigiantis vasarai, New Yorko 

Lietuvių Atletų Klubas jau pra
deda planuoti ateinančio sezono 
veiklą. Spalio 9-10 lauko tenisi
ninkai ruošiasi dalyvauti Rytų 
sporto apygardos pirmenybėse, 
kurios numatytos pravesti So- 
merville, N.J., All Weather teni-

■ so klubo aikštėse.
i Savaitę prieš tai, spalio 2 LA 
i Klubas rengia rudens balių New 
I Yorke, Kultūros Židiny. Visi 

kviečiami ruoštis į šį parengimą.
i; Stalus užsisakyti iš anksto pas 
j Pr. Gvildį, tel. 212 356-7871.
■' Pasikeitus futbolo lygos daly- 
’ vių sąstatui, LAK futbolo ko- 
’ manda pakviesta pasilikti toj pa- 

čioj lygoj ateinančiam
i zonui.

DU DIDIEJI įVYKIAI
Rugsėjo 18 Milton, Ont. tarp 

Toronto ir Hamiltono, latvių sta
dione Sidabrene įvyks 1976 Š. 
Amerikos pabaltiečių ir lietuvių 
lengvosios atletikos pirmeny
bės. Pradžia 11 vai. Pirmeny
bės bus šiose amžiaus klasėse: 
vyrų ir moterų (gimę 1959 ir vy
resni), jaunių ir mergaičių B 
(1960-1961), jaunių ir mergaičių 
C (1962-1963), jaunių ir mergai
čių D (1964 ir jaunesni). Jaunių 
A (1957-1959) klasė tentatyviai 
jungiama prie vyrų, bet, jei bus

I
Į 
i

We care enough 
to help ...

We at Christchurch School pride ourselves in knowing that we help each stu- 
dent—individually. Small classes assure personai attention in teaching and 
counseling. We teach the value of self-discipline and self-assurance. Com
plete scholastic and athletic schedules, including an extensive art program 
and sailing on the Rappahannock River and the Chesapeake Bay. Boys— 
Boarder and Day students. Girls—Day students only.

For admissions information, write:
christchurch school

Louis W. Randoll. Heodmosfer
191 Osprey Lane, Christchurch, Va. 23031

pakankamai dalyvių, varžybos 
| bus vykdomos atskirai. Lietuvių 

pirmenybių pasekmės bus iš
vestos iš pabaltiečių varžybų. 
Dalyvių skaičius neribotas. Dėl 

| informacijų kreiptis į lietuvių 
I sporto klubus arba į ŠALFASS 

lengvosios atletikos vadovą: Alg. 
Bielskus, 13813 Othello Avė., 
Cleveland, Ohio 44110. Tel. 
(216) 681-9143.

Rugsėjo 4-5 Hamiltono klubo 
Giedraitis šaudykloje, York Rd., 
Oneada Township, Ont. bus 
1976 Š. Amerikos pabaltiečių ir 
lietuvių šaudymo pirmenybės. 
Abi dienas pradžia 8 vai. ryto. 
Kviečiami visi mėgėjai, organi
zuoti ar pavieniai, dalyvauti, 
ypatingai šauliai ir ramovėnai. 
Pirmenybių vadovas ŠALFASS 
šaudymo sekcijos pirmininkas 
Juozas Usvaltas, 75 Evelyn Avė., 
Toronto, Ont. Tel. (416) 
762-5019. — Jis informuoja vi
sais reikalais, (k)

I 
!

★

★

★

Highest educational 
opportunities 
Dedicated & 
experienced staff 
Individual ized attention 
Statė approved facilities 
Full size gymnasium 
Cafeteria 
(Hot lunch program) 
We invite inspection of 
our premises and 
program 
Pre-Primary through 
12th grade 
Special Kindergarten 
program featuring the 
outstanding Beacon 
curriculum 
Christian Philosophy 
Controlled discipline 
concept

BURLINGTON-COLUMBUSROAD 
BURLINGTON, NEW JERSEY 

PHONE 609 386-0410

i irp

L-

—__CE ILl NGS ■««««««i
S SAVE S

I specialize in tile ceilings. No more crack- 
ing & painting. I will insfall a ceiling 9x12 
in your home for os little os...$95 includ
ing gll. You save because I work alone. 

All VVork Guaranteed 
516-649-5826 Coli Terry 212-27I-Į901

LAUREL MANOR FOR 
THE ELDERLY

A COMFORTABLE ADULT HOME FOR MEN & 
VVOMEN VVITH 24 HR SUPERVISION. DAILY 
ACTIVITIES & SPACIOUS GROUNDS (914) 

356-4108

Keisdamas adresą, būtinai 
pridėk senąjį!

VĖL GAUNAMOS 
PLOKŠTELĖS:

Linksmieji broliai, A. Dvario- 7 
no, D. Dolskio, A. Šabaniausko 
rinkiniai: X, XI, XVIII ir XXVI. 
Kiekvienos kaina 6 dol. Persiun
timui pridedama 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd. Brook- 
lyn, N.Y. 11207.

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AV&ftUB , 

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

WH DELIVER 
T ELEF. 296-4130

se-

NEW ENGLAND COLLEGE 
IN OLD ENGLAND

ARUNDEL CAMPUS IN SUSSEX, 
ENGLAND

FOUR YEARS LIBERAL ARTS PROGRAMS 
AVAILABLE. VISITING STUDENTS ACCEPTED 
FOR YEAR ABROAD. 4-1-4 ACADEMIC 
CALENDAR. COED. ACCREDITED BY NEASC. 
VVRITE DEAN OF ADMISSIONS, BOX C, NEW 
ENGLAND COLLEGE, HENNIKER, N.H. 03242

'i». _
Į ’

I
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TIMBURR LANE
NURSERY & KINDERGARTEN

Buifs Lene, Dix Hllls, Huntington 11746 
Ages 2 Yrs. & 9 Mos. to 5 Yrs.

“THE NURSERY SCHOOL
& KINDERGARTEN 

VVITH ALL THE ESSENTIALS”
3 & 5 Day Classes AM or PM — Full Day

Classes With Lunch — Free Trensportatlon — 
NYS Reglstered & Accredited — Carolyn Ta- 
bachnlk - Director

Call for Brochure
516 643-3300

2,

CARSON LONG
NEW BLOOMFIELD PA 17068

FOUNDED 1836-37 NON PROFIT ACCREDITED 
THE BOYS’ MILITARY SCHOOL 

that gives well rounded education, mentoly, 
physically, spiritually to boys ages 12 to 18. 
The school prepares young meh for college and/ 
or career — helps boys to llve together, to en- 
|oy sports to develop latent abillties. Yearly fee 
$2600. PHONE 717-582-2121 or wrlte for Buletin J

Give Your Children 
THE BENEFITS OF A PRIVATE SCHOOL 

EDUCATION
Boardlng School for Boys and Girls Grade 7-12 

OAK RIDGE ACADEMY
Fully Accredited - Supervised Study - SmaH 
Classes - Honor R.O.T.C. - Co-Ed Day Program 

Non-d iscrim inatory
P h. (919) 643-4131 Box C — Oak Ridge, N. C. 27310

J C VVOODCRAFT
CUSTOM CABINETS — SHELVING 

ROOM DIVIDERS — FINE CARPENTRY 
By Craftsmen 

190-13 HOLLIS AVĖ., HOLLIS 
464-7737

MORAVIAN ACADEMY
coed • college preparatory 

•50 mi. Phil.90mi.NYC 
•emali classes 
•participation in activities 
•wise combination of 

freedom and disciplina 
•individual guidance

Excellent academic program. arts. reading. music. 
sports and riding. Ali faiths. nationalities. Accredited. 
foundedl742 215/691-1600

Boarding 7-12 and PG/Day K-12

MORAVIAN ACADEMY
4313 Green Pond Rd, BetMehem, Pa. 13017

L PN
WILL GIVE FAMILY TYPE LIVING 

TO ELDERLY
MEN OR WOMEN IN COUNTRY HOME 

CATHOLIC CHURCH IN AREA 
CALL 914-355-8841

VVHEATLEY SERVICE STATION 
GENERAL AUTO REPAIRS 

ROAD SERVICE - TIRES - BATTERIES 
& ACCESSORIES 
VVYANDANCH AREA
CALL 516 643-9610

(ĮJampgrnuttitjs

SVVIMMING POOL PLAY AREA 350 
SPACIOUS VVOODED CAMPSITES 

ELECTRIC VVATER SEVVER HOOKUPS 
TOILETS SHOVVERS LAUNDRY 

PLANNED RECREATION FISHING 
GROCERIES ON SITE MINI GOLF 

BASKET BALLCOURTS 
WE CATER TO LARGE RALLIES

6 miles North of Manheim on Statė 
Hwy. 72 or 1/4 mile North of Penn. 

Turnpike, (Exlt 20) on Statė Hwy. 72 
Edwln L. & Greata A. Haldeman, 

Owners

RFD 3 PH.: (717) 665-9561 
MANHEIM, PA. 17545

GENERAL CONTRACTOR
A. VVAITHE LIC. NO. 693886

WE DO CARPENTRY & PAINTING, ETC. AT A 
REASONABLE PRICE. OUEENS & NASSAU 

CALL (212) 467-3259

HAPPY BICENTENNIAL YEAR! 
LIDO RESTAURANT

SUNDAY FAMILY DINNER SPECIAL $5.25 PER 
PERSON, COCKTAIL INCL. 12:30 TO 4:30 

81-12 ROOSEVELT AVĖ JACKSON HEIGHTS, N.Y.
HA 9-9719

BEST ROČFING & SIDING 
FULLY LICENSED & INSURED
NASSAU LIC. NO. HI720700000 

N.Y.C. NO. 735546 
FREE ESTIMATES

212-HO4-3636 516-538-8656

FORK UNION 
MILITARY ACADEMY

OUR ONE SUBJECT PLAN FOR GRADES 9-12 
INCREASES HONOR ROLL. FULLY ACCRED. 
SEP. JR. SCHOOL GR. 5-8, 18 MOD. BLDGS. 
2 POOLS, 2 GYMS. BANDS GLEE CLUB SKEET 
HORSEMANSHIP PROGRAM. 78TH YR. NON— 
MIL. SUM. SCHOOL. GR. 7-12. NON-DISCRIMINA- 
TORY. VVRITE ADMISSIONS, BOX 123, FORK 
UNION, VIRGINIA 23055

CARPET & TILE INSTALLATION 
PICK-UP & RELAY SERVICE 

FREE ĖST. REAS. RATES
337-5345

NORTH JERSEY TOVVING 
24 HOUR TOVVING & ROAD SERVICE 

CARS AND TRUCKS 
ROCHELLE PARK, N.J.
PHONE 201 893-9224

LA SALLE-DUDLE 
MOTOR HOTEL 
30 S. Pmtyhaiia Ava. 
Allaatic CHj, IU. 00401 
Save Money. Apartments, 

Rooms, Efficiencies.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

pisolinoA MENORIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 . 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

A & A RESTAURANT
OPEN 7 DAYS A WEEK OPEN FOR BREAKFAST 

7 AM TO 12 AM DINNER 4 PM TO 12 PM 
FINEST ITALIAN & AMERICAN CUISINE 

3901 PACIFIC AVENUE VVILDVVOOD, 
NEW JERSEY CALL (609) 522-4141

MILLERTON, N.Y.
10 R M BOARDING HOUSE BEAUT VIEW OF 
BERKSHIRES GOOD FOOD, FREETRANSP. SPAC. 
GROUNDS. SR. CITIZENS VVELCOME 518 789- 

4939

KVECAS
JONAS

193 3 + 1976

PERKINS CONSTRUCTION 
GENERAL CONTRACTOR 

Ouality Cabinets - Remodeling - Roofing 
Siding - Carpentry - Locks 

Building in All Its Branches 
RESIDENCE & SHOP 

E. HERBERT PERKINS 
BOX 539 STRAVVBERRY AVENUE 

VINELAND, N.J.
PHONE: 609 697-2931 

OR 609 691-0093

4
EXPERT PAINTING

REASONABLE RATES SPECIAL ON FIRE ESCAPE 
VVORK THRU SEPTEMBER FREE ESTIMATES 

24 HOUR PHONE SERVICE 
(212) AS 4-5066

DISCOUNT TRUCKING
Safe Fast Reasonable Save $ 

Estlmate by the job or by the hour
(212) 674-6557 — Keep Trylng
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HARTFORD, CONN
Pavergtųjų Tautų savaitė
Specialios pamaldos už pa

vergtas tautas ir jų išlaisvini
mą įvyko liepos 18 Ukrainie
čių bažnyčioj, Wethersfield 
Avė., Hartforde. Kun. Balandiuk 
pasakė gražų pritaikytą pamoks
lą. Dalyvavo baltų, lenkų, uk
rainiečių ir vengrų atstovai. 
Lietuviam atstovavo LB Con- 
neetieut apygardos pirm. G. Že
maitaitis, Z. Strazdas, G. Žiu- 
rys ir E. Miniukienė-Demikis.

Po mišių Ukrainiečių klubo 
patalpose buvo pusryčiai. Daly
vavo apie 60 žmonių. Atvyko 
ir miesto burmistras G. Athan- 
son ir pasakė gražią kalbą.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
P. Maliszewski, kuris tarp kitko 
pabrėžė, kad rytų ir vidurio 
Europos tautos turėtų sueiti į 
į federaciją, norėdamos atsispir
ti prieš komunizmo ir kaimy
nų agresiją. Trumpai kalbėjo 
tautybių atstovai. Iš lietuvių kal
bėjo G. Žemaitaitis ir Z. Straz
das.

Gubernatorė E 11a Grasso pa
ruošė atitinkamą proklamaciją 
ir liepos 23 priėmė delegaci
ją, kuriai vadovavo Pavergtų 
Tautų komiteto pirmininkas 
Roman Zastavvsky. Po vieną 
mergaitę tautiniais drabužiais 
atstovavo kiekvienai tautybei. 
Zina Dresliūtė atstovavo 
tuviam. S.

Palaidotas 
Bronius Vedeikis

Gegužės pradžioje, baigda
mas savo amžiaus 82-tuosius 
metus, Hartforde mirė Bronius 
Vedeikis, raseiniškis žemaitis, 
apie kurio 80 metų sukaktį taip 
neseniai esu rašęs. Šių metų 
pradžioj, renkant L A.P. Klubo 
valdybą, teko gretimose kėdėse 
sėdėti ir persimesti einamaisiais 
reikalais. Jis kalbėjo: “Tik tegu 
neparduoda klubo namo!”

A. a. Bronius Vedeikis buvo 
kilęs nuo Kražių, Raseinių 
apskr. Gimęs tik po metų, kai 
buvo garsios Kražių skerdynės. 
Augdamas jis girdėjo pasakoji
mus apie rusų žiaurumus. Net 
jo tėvas nuo kazokų nagaikų ir 
šautuvų buožių pečiuose žaizdų 
mirė. Tai Bronius Vedeikis la
bai pergyveno.

Į JAV Bronius Vedeikis atvy
ko 1914 birželio 11. Čia su 
džiaugsmu sutiko žinią, kad Lie
tuva atstato savo nepriklauso
mybę.

“Tėvynės garsų” radijo valan
dėlė gegužės 16 perdavė pasi
kalbėjimą su juo. Pasikalbėjimas 
buvo padarytas prieš porą metų. 
Pasikalbėjime ir buvo liečia

mi seni laikai. Kai buvo pa
skelbta Lietuvos nepriklau
somybė, Amerikoj buvo ranka
mi parašai, kad Lietuva būtų 
pripažinta de jure. Vedeikis su
rinko 300 parašų. Buvo sušauk
tas didžiulis susirinkimas, kuria
me dalyvavo 2,500 žmonių. Lie
tuviai rengė eisenas. Žygiavo 
per 5000 asmenų. Prel. Jonas 
Ambotas ėjo pirmas. Vienas ne
šė Amerikos vėliavą, o Vedeikis 
— Lietuvos. Visa tai veikė tei
giamai, nes JAV prezidentas 
Warren Harding (1865-1923) pa
reikalavo kongresą pripažinti 
Lietuvą de jure.

Tada buvo renkamos ir aukos 
Lietuvos reikalam. Dirbantieji 
tada gaudavo tik 15*25 centus už 
valandą. Vienas lietuvis tada pa
aukojo 250 dol., tai yra mažiau
siai 1000 valandų. Ar atsirastų 
tokių aukų dabar?

Bronius Vedeikis 1925 vasario 
1 vedė Ievą Sabaitę, kilusią nuo 
Veiverių, Marijampolės apskr. 
Juodu gražiai užaugino ir iš
mokslino dukterį Rūtą ir sūnų 
Gediminą. Duktė yra baigusi 
sąskaitybą ir kaip sąskaitininkė 
dirba valstijos įstaigoje, Gi sū
nus Gediminas Vedeikis yra bai
gęs Arizonos universitetą ir kari-

lie-
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Minkų radijo gegužinėj iškiliąja Naujosios Anglijos lietuvaite išrinkta Lynn Jonaitis, antra iš 
kairės. Iš kairės: Debbie Strazdas, pereitų metų išrinktoji, L. Jonaitis, Jane Valkavi- 
čius, antroji šių metų kandidatė, Mary Ann Walker Truszinskas, išrinkta prieš dešimt me
tų- Nuotr. Ronald L. Poole

SUGRĮŽTA AKTORIUS BARAUSKAS

Praėjusių metų pavasaris nu
sinešė su savim taurų žemai
tį, gabų aktorių Leoną Barauską. 
Ir taip netikėtai. Jis dar džiau
gėsi gražia, kiek tvankia diena. 
Jame degte “degė planai, jauni
mo spektaklis, artėjąs ir visų 
laukiamas.

Leonas Barauskas buvo judri 
asmenybė. Nepuikavo. Jei kas 
nuoširdžiai paprašydavo, jis, kad 
ir nemigęs, paruošdavo žodį bei 
rolę ir skubėdavo lietuviškon 
scenon, kad tik neštų džiaugsmą 
savajam broliui, sesei.

Jį pažinojo daugelis. Jo būta 
daug kur. Jau Vokietijoj stovyk
lose jis guodė dailiuoju žodžiu 
bei vaidmeniu ne vieną. Ne tik 
Chicagos lietuviai, bet ir toli
moji Pietų Amerika, Kanada ir 
JAV-bių tolimos vietovės ne kar
tą sutiko šį vyrą, augalotą, kiek 
linktelėjusį į priekį, vis žemai
tiška tarme prasitariantį.

Nutilo jo balsas scenoj. Nu
tilo ir gyvenime, mūsų tarpe. 
O rodėsi, kad jis dar prašneks. 
Sodriai, simpatiškai, žemaitiš
kai; aktoriškai . . .

Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse išaugo jo brangų atminimą 
ženklinąs paminklas, pastatytas 
jo. mylimos žmonos Danutės. 
Bet tai tylus, niekada gyvu žo- 

, džiu neprakalbąs paminklas. O 
mes laukėm daugiau. Laukėm ir 
sulaukėm. Ta pati jo mylima 
žmona Danutė ir Leono Ba
rausko plokštelės fondas šį pa-

vasarį, jo mirties metinių pro
ga, išleido a.a. Leono albumą — 
plokštelę.

Ir štai sugrįžta aktorius Le
onas Barauskas. Nors nebesutin
kamas šios žemės kelionėj, bet 
jis čia pat, tas pats, prieš metus 
kasdien sutiktas, girdėtas, dabar 
girdimas iš plokštelės. Štai ope
ra “Lokys”; žodžiai Vitalijos 
Bogutaitės, muzika Dariaus La
pinsko. Ir Vinco Mykolaičio- 
Putino “Vivos plango”. Taip 
pat ir “Cantata declamata” frag
mentas “Žaliame vandeny”; žo
džiai Algimanto Mackaus, mu
zika Dariaus Lapinsko. Girdim 
Leoną Barauską drauge su ak
tore Egle Vilutiene, soliste Al
dona Stempužiene ir solistu 
Stasiu Baru. Klausomės Algi
manto Mackaus poezijos frag
mentų. Antroj plokštelės pusėj 

•Vlado Šlaito “Sandoros skry
nia”, Žemaičių pasveikinimas, 
Sofijos Čiurlionienės “Najiesi -

nadėktuosi”, Žemaičių daina, 
Jono Meko “Aš lietuviškas žem
dirbys” ir Vlado Šlaito “Po gim
tuoju dangumi”.

Simfoninį orkestrą diriguoja 
bei fortepijonu skambina Darius 
Lapinskas. ’ .

Albume skaitom poeto Hen
riko Nagio, literatūros kritiko 
Algio Tito Antanaičio ir kompo
zitoriaus Dariaus Lapinsko 
straipsnius apie a.a. Leoną Ba
rauską. Čia yra ir geras pluoš
tas nuotraukų, kuriose atsispin
di velionio sceninė veikla.

Albumo viršely — velionio 
atvaizdas.

Plokštelę suredagavo kompo
zitorius Darius Lapinskas, me
niškai apipavidalino dail. Zita 
Sodeikienė. Spaudė M. Morkū
no spaustuvė.

Albumas — plokštelė gauna
ma pas platintojus ir velionio 
našlę Danutę Barauskienę.

Jurgis Janušaitis

Pianisto Sauliaus Cibo kon
certas rengiamas rugpiūčio 29, 
sekmadienį, 3 v. popiet Green- 
burgh. Town Hali, Elmsford, 
N.Y. Tarrytovvn ir Knolhvood 
Rds; (Rbutes 119 ir 100 A).

Onos Ivaškienės vadovau
jamas lietuvių tautinių šokių 
sambūris rugpiūčio 11 šoko Bos
tono burmistro per visą rugpiū
čio mėnesį rengiamuose “Wed- 
nesday Evenings on the Plaza”. 
Šis rugpiūčio trečiadienis buvo 
skirtas tautiniam šokiam. Juos 
šoko škotai, italai, graikai ir lie
tuviai. Lietuvių sambūris pašo
ko šešis šokius. Lietuviai geriau
siai pasirodė — jų ir tautiniai 
drabužiai spalvingiausi ir šoki
mas buvo geriausias.

Tautos šventės minėjimas, 
rengiamas LB Bostono apylin
kės valdybos, įvyks rugsėjo 26 
Lietuvių Piliečių D-jos salėj, 
So. Bostone.

Laisvės Varpo, Lietuvių radijo 
valandos, rudens koncertas į- 
vyks spalio 10 Lietuvių Piliečių, 
D-jos salėj So. Bostone.

Pianisto Vytauto Smetonos 
koncertas ruošiamas lapkričio 
14 First and Second Church sa
lėj, 66 Marlborough St., Bosto
ne. Koncertą rengia Naujosios 
Anglijos baltų draugija.

Vyras gavo inžinieriaus diplomą. 
Bostone jis reiškiasi kaip susi
pratęs lietuvis. Jiedu užaugino 
du sūnus — Marių ir Gydį. Ma
rius yra baigęs inžineriją ir dirba 
toj pat bendrovėj, kaip ir jo tė
vas. Gydis dar yra Bostono uni
versiteto studentas. Velionė 
buvo maloni ir nuoširdi moteris. 
Negailestingas vėžys pakirto ją 
dar jauną. Buvo palaidota iš 
Šv. Petro bažnyčios South Bos
tone, Forest Hills kapinėse. (E. 
Vasyliūnienė)

nius mokslus. Buvo pasiųstas į 
Japoniją, kur išbuvo 13 metų. 
Dabar jis su šeima gyvena Ha
vajuose ir dirba atsakingą darbą, 
darbą.

Hartforde Bronius Vedeikis 
priklausė Švč. Trejybės lietuvių 
parapijai, L.A.P. klubui, Susi- 
vienimui Lietuvių Amerikoje, 
Sandarai, Lietuvių legionui ir 
Tėvynės Garsų lietuvių radijo 
valandai. Jis su Vi. Čekanausku, 
J. Sekiu ir J. Pronskum yra iš
leidę “Arionų prisikėlimas” 
knygą.

Velionis buvo pašarvotas Sa- 
garino koplyčioje. Iš ten buvo 
nulydėtas į Švč. Trejybės bažny
čią, kur klebonas kun. J. Matu
tis atlaikė mišias ir kitas gedu
lingas pamaldas. Palaidotas Šv. 
Benedikto kapinėse.

Jonas Bernotas

^ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Tarpzonines Bielėj (Švc.) išri
kiavo laimitojus tokioj eilėj: Lar- 
sen (Dn) 12.5, Portisch (Vng), 
Petrosian, Tais (Sov) po 12, 
amerikietis Robert Byrne, 
Huebner (VVok) ir Smyslov 
(Sov) po 11.5, Anderson (Švd) 
10.5, Csom (Vng), Geler (Sov) ir 
Smejkal (Čks) po 10, Sosonko 

__ (OI) 9.5, antras amerikietis Ro- 
goff draug su Gulko (Sv) ir Li- 
berzon (Izr) po 9 taškus, kiti 
mažiau. Viso 20 dalyvių.

Tokijo mieste Bobby Fischer 
matėsi su pasaulio meisteriu 
Anatolijų Karpovu, drauge buvo 
ir FIDEs prez. dr. M. Euwe. 
Kalba ėjusi apie numatomą šių 
metų pabaigoj Karpovo-Fische- 
rio mačą, kuriam Manila skiria 
5 mil. dolerių, nors jis būtų ir 
ne dėl titulo.

Šachmatų olimpiada, kuri ren
giama FIDEs pavedimu rugsėjo 
pabaigoj Izraely (Haifa), įvyks, 
nežiūrint Sovietų S. ir jos sate-

litų apgailėtino boikoto, pareiš
kė dr. Euwe. Jau įsirašė daly
vauti 40 valstybių. Arabų rengia
ma tuo pat metu šachmatų 
“olimpiada” Libijoj, neturės ofi
cialaus FIDE pripažinimo.

Ša lietuvių šachmatų pirme
nybes surengti imasi Rocheste- 
rio S.K. “Sakalas”. Jos įvyks lap
kričio m. Š ALFAS S apygardom 
derėtų iki tol surengti apygar
dinęs šachmatų pirmenybes.

Pasitraukęs iš Sov. S-gos dm
Viktoras Korčnojus gavo teisę 6 
mėn. pasilikti Olandijoj. Korč
nojus laimėjo Amsterdame šach
matų turnyrą draug su Anglijos’ 
busimuoju dm Anthony Milės ir 
nutarė nebegrįžti į Sov. S-gą, 
nors ten liko jo žmona Belą ir 
17-mėtis sūnus. Korčnojus kaip, 
ir Fischeris yra įkelti į kitų metų 
pasaulio pretendentų varžybas 
draug su įsikvalifikavusiais iš 
tarpzoninių Maniloj ir Bielėj.

Brazilijos jaunas dm Mecking, 
laimėdamas tarpzonines var
žybas Maniloj, įveikė Argenti
nos dm Quinteros. Čia toji parti
ja:

Meilutė Eitmanaitė-Žiaug- 
rienė rugpiūčio 12 atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Nuo septynerių 
metų amžiaus ji studijavo smui
ką. Buvo įstojusi į Kauno kon
servatoriją; ją baigė tais pačiais 
metais, kada ji buvo uždaryta. 
Po to Kauno radiofone grojo 
smuiku; toj vietoj išbuvo iki 
pasitraukimo iš Lietuvos. Vokie
tijoj buvo priimta į Breslau ra
diofoną, bet dėl Breslau bom
bardavimo jai tos vietos neteko 
užimti. Gyveno Kemptene, 
Stuttgarte ir Muenchene, kur, 
progai pasitaikius, grojo smuiku. 
Dar Lietuvoj susipažino su ta
da inžineriją studijavusiu Vytau
tu Žiaugra; už jo ir ištekėjo.

LAISVĖS VARPAS 
Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402 
Telef. 586-7209

Steponas ir Valentina Minkai, 
seniausios lietuviškos radijo 
programos Naujojoj Anglijoj ve
dėjai, po sėkmingos gegužinės, 
įvykusios rugpiūčio 8, 
nuoširdžiai dėkoja visiem daly-1 
viam, svečiam ir pagelbininkam, 
kontestų rinkėjų komisijom, bi
lietų pirkėjam ir pardavėjam, 
prekybininkam už paaukotas 
dovanas, už piniginę paramą, 
šeimininkėm už maisto pristaty
mą, laikraščiam už garsinimą ii 
aprašymą, visiem, kuo nors pri- 
sidėjusiem. Loterijoj laimėjo: 
Juozo Kairio, Fitzmaurice Moto! 
Sales, Brocktone dovanotą auto
mobilį — Julie Aukštuolis iš 
East Walpole, 100 dol. depozi
tą So. Boston Savings Banke — 
Helen Nevulis iš So. Bostono, 
Galaxie Tours bei Birutės ir Al
gio Mitkų dovanotą kelionę 
dviem į šokių šventę Chicagoj— 
Eddie Skabeikis iš Randolph, 
kongr. John J. Moakley dovano
tą kelionę lėktuvu į New Yorką 
ir atgal — Joseph Sakalauskas iš 
Dorchesterio, Fortūna Fuel Co. 
iš Quincy 100 gal. aliejaus degi
nimui — Jim Harvey iš So. Bos
tono, pusmetinę Rose’s grožio 
salione So. Bostone — Irene 
Caldwell iš Dorchesterio, pietus 
dviem asmenim Milton Hill res
torane, Milton — Alan Jay iš 
Dorchesterio. Įžangos dovanas 
laimėjo: Montello Package Store 
maisto krepšį — nr. 076865, 
Broadvvay Linoleum krautuvės 
dovanotus tris kilimėlius — nr. 
076905, Perkins Supply Co. 
dangtį — nr. 077064, po 5 dol. 
pinigais — nr. 077082 ir nr. 
077058. Iškiliąja Naujosios 
Anglijos lietuvaite šiemet iš
rinkta Lynn Jonaitis iš No. 
Quincy, antroji kandidatė — Ja
ne Volkavičius iš Dorchesterio. 
Šokių konkursus laimėjo: “ma- 
mės ir papės” polką — Sonja ir 
Jonas Strazdai, jaunimo polką 
— Marytė Bizinkauskaitė ir Juo
zas Dapšys, valsą — Maiji Mord 
ir Mare Oberly, tango — June 
ir Raimo Ahti, twistą — Janet 
Strazdas ir Tom Schelf.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay, South Boston Massachusetts
”Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHLBAL.D, President

Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regulai* a/c— 5%% • 1 year Term Deposit — 5%%
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

-------- All Accounts Compounded Daily ---------
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Mecking
1 P-K4
2 N-KB3
3 P-Q4
4 NxP

NEW YORK — Laisvės Žiburys, 
sekm. 9-10 vai. ryto WHB1105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., 
Bayside, N.Y. 11364. Tel. 212 
229-9134.
BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30.
S. Minkus, 502 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.
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8 DIENOS LIETUVOJ
4 D. VARŠUVOJ, 3 D. KROKUVOJ,

8 D. LIETUVOJ

Rugsėjo 5 $1 036
Rugsėjo 19

Į kainą įsiskaito:

1.

A.A. 
MEILUTEI ŽIAUGRIENEI

mirus, jos vyrą Vytautą Žiaugrą, sūnų Gytį, Marių su 
žmona ir jos seserį Laimutę Eitmanaitę. nuoširdžiai už
jaučiame —

Šeštokai J

SUSITIKIMAS RUGSĖJO 18 PRIE 
VVASHINGTONO PAMINKLO, 

WASHINGTON, D.C.
KVIEČIAMI VISI PAVERGTŲ TAUTŲ ŽMONĖS

Dalyvaukite su savo vėliavomis, plakatais ir tautiniais drabu
žiais. Speciali vieta pavergtų tautų žmonėm. Kelionė iš New 
Yorko į Festivalį ir atgal, įskaitant pikniko stiliaus priešpie
čius ir pietus — tik 7 dol. Dėl platesnių informacijų ir rezervacijų 
skambinti (212) 221-1555 arba rašyti God Bless America Com- 
mittee, 4 West 43rd St., New York, N.Y. 10036.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kelionė lėktuvais į visus miestus (išskyrus Druski
ninkus) PAN AM ir LOAT (lenkų) oro linijomis 

Įdomiųjų vietų lankymas
Pervežimai iš aerodromų į viešbučius ir atgal 
Bagažų pernešimai
Kelionės palydovai kiekvienam mieste
Visas maistas
Visi patarnavimo mokesčiai 
Pirmos klasės viešbučiai

VYTIS INTERNATIONALTRAVEL SERVICE 
2129 Knapp Street 

Brooklyn, N.Y. 11229
(212) 769-3300



8 • DARBININKAS • 1976 rugpiūčio 27, nr. 35 ‘

DARBININKAS
r. ..ujluuu

NEW
Redakcija ....... (212)
Administr........(212)
Spaustuvė ...... (212)
Vienuolynas .. (212)
K. Ž. salė ...... 212)

'YORKEF

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Į tautinių šokių šventę yra 
gauta papildomų vietų pigiem 
skridimam į Chicagą rugsėjo 3. 
Suinteresuoti prašomi skam
binti Vyties agentūrai: 769-3300.

Šeštadieninės mokyklos
mokslo metų pradžios pamaldos 
ir jaunimo šv. mišios Kultūros 
Židiny bus rugsėjo 12, sek- 
madieną, 12 vai. Pamaldomis rū
pinasi Kultūros Židinio jaunimo 
reikalų sekcija, o vaišėmis — 
mokyklos tėvų komitetas. Visas 
jaunimas maloniai kviečiamas 
dalyvauti.

Kat. Moterų S-gos 24 kuopos 
narės Brooklyne, pagal maldos 
kalendoriuj numatytą tvarką, 
rugpiūčio 31, antradienį, 8:30 
v. Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioj meldžiasi už Lietuvos 
laisvę ir persekiojamą Bažnyčią 
Lietuvoj. Narės prašomos šiose 
pamaldose dalyvauti.

Per Lietuvos atsiminimų radi
ją rugpiūčio 28 ir rugsėjo 4 bus 
pasikalbėjimas su Australijos 
lietuviu Antanu Laukaičiu, kuris 
keliauja per pasaulį ir stebėjo 
olimpinius žaidimus Montrealy.

Elzbieta Vastūnienė mirė rug
piūčio 21. Palaidota rugpiūčio 
25 iš Apreiškimo parapijos baž
nyčios Šv. Jono kapinėse. Liko 
vyras Juozas Vastūnas, kuris 
gyvena 78 St., Woodhavene.

Atlanto rajono skautų stovykla, 
kuri vyko rugpiūčio 15-22, Dar
bininko redakcijai atsiuntė ko
lektyvinį sveikinimą. Sveiki
nime rašo: “Čia gyvuoja skautiš
ka dvasia ir skamba lietuviškos 
dainos”. Sveikinimą pasirašė 30 
vadovų ir skautų, skaučių.

Maironio lituanistinės mokyk
los mokytojų tarybos posėdis 
bus rugsėjo 9, ketvirtadienį, 
7:30 v.v. Kultūros Židiny.

Aušra ir Jonas Jurašai išvyko 
atostogauti į Kennebunkport, 
Maine, tėvų pranciškonų vasar
vietėm

Aleksandras Vakselis su 
žmona dviejų savaičių atostogas 
praleido Kennebunkporte, pran
ciškonų vasarvietėj.

Kotryna Grigaitytė — Grau- 
dienė, kai siautė uraganas Belle, 
grįžo su sūnumi iš atostogų, 
iš Kennebunkporto. Pasiekus 
New Yorko valstybę, labai smar
kiai lijo. Mašina paslydo ir atsi
trenkė į medį. Sūnus nesusižei- 
dė, jai sulaužyti keli šonkauliai, 
sužalota ranka.

Šv. Pranciškaus 750 metų su
kaktį Brooklyno pranciškonai 
rengiasi minėti spalio 10. Tą 
dieną Kultūros Židinio didžiojoj 
salėj bus iškilmingos, daugelio 
kunigų koncelebruojamos mi
šios. Po mišių — užkandžiai 
apatinėj salėj. Po jų akademija 
— minėjimas su paskaita, kon
certu ir literatūrine dalimi. Pa
skaitą — Šv. Pranciškus ir Lie
tuva skaitys prof. Simas Su
žiedėlis, savo kūrybą skaitys 
Leonardas Andriekus, OFM, 
koncertinę dalį atliks muz. Al
girdo Kačanausko tai progai su
organizuotas vyrų choras. Į 
minėjimą pakviestas Brooklyno 
vysk. Pranciškus Mugavero ir 
vysk. Vincentas Brizgys.

DALYVAUKI M 
ŠILUVOS KOPLYČIOS 
10 METŲ MINĖJIME

Rugsėjo 12, sekmadienį, 
vai. p.p. prie Šiluvos Marijos 

Na-

Mokslo metai Maironio litua
nistinėj mokykloj prasideda rug
sėjo 11, šeštadieną, 9 v. ryto 
Holy Child parapinės mokyklos 
patalpose, 111 St. ir 86 Avė. 
Richmond Hill, N.Y.

Kun. Bronius Liubinas iš Vo
kietijos rugpiūčio 11 atvyko į 
Ameriką, kur pabus ilgesnį lai
ką. Jis buvo nuvykęs ir į Ken- 
nebunkportą pas tėvus pranciš
konus.

Kat. Mokslo Akademijos de
šimtasis suvažiavimas įvyks lap
kričio 24-28 Detroite. Tam su
važiavimui organizuoti Detroite 
sudarytas platus komitetas. Ko
miteto koordinatoriumi yra prof. 
dr. Justinas Pikūnas.

Maironio Lituanistinė mo
kykla kviečia lietuviškai nekal
bančius vaikus įstoti pagelbinėn 
klasėn. Gabi, sumani, jauna mo
kytoja Rita Oniūnienė jau kele
tas metų labai sėkmingai dirba 
su lietuvių kalbos nevartojan
čiais vaikais. Ji juos tiek paruo
šia lietuvių kalboj, kad vėliau jie 
jau gali įstoti į pagrindines kla
ses.

Mirus a.a. Antosei Giečiaus- 
kienei, Manchester, Conn., J.R. 
Ceiliai ir A.R. Ilgučiai, VVoodha
ven, N.Y., reikšdami nuoširdžią 
užuojautą velionės vyrui ir sū
nui, užprašė dvejas mišias ir pa
liko auką pranciškonų vienuoly
nui Brooklyne. Nuoširdus ačiū.

LB New Jersey apygardos val
dyba ir šiais metais gruodžio 31 
rengia lietuvių visuomenei Nau
jųjų Metų sutikimą Lithuanian 
Liberty Hali salėj, Elizabeth, 
N.j.

Ekskursija į Kennebunkportą, 
Maine, išvyksta rugsėjo 4, 7E7- 
tadienį, 9 vai. ryto. Autobusas 
jau pripildytas. Nauji keleiviai 
priimami tik tuo atveju, jei iš už
siregistravusių kas atsisakytų.

Lietuvos Atsiminimų radijas, 
užbaigiant 35 metų sukaktuvinį 
minėjimą, Didžiojo New Yorko 
lietuviam ruošia didžiulį “rugia- 
piūtės vakarą” lapkričio 13, šeš
tadienį, 7 vai. vak. Kultūros Ži
dinio didžiojoj salėj. Washingto- 
no-Baltimorės lietuvių studentų 
sambūris “Malūnas” pastatys 
trijų veiksmų muzikinę pjesę. 
Dalyvauja 21 šokėjų pora, solis
tai ir menininkai. Po programos 
bus šokiai, grojant Baltimorės 
lietuvių jaunimo orkestrui. Ru- 
giapiūtės vakaras savo turiniu 
pristato lietuviško kaimo buitį 
su darbymečio papročiais, šo
kiais, dainomis ir tradicijomis.

Dail. Reginos Ingelevičienės 
tapybos darbų paroda Kultūros 
Židiny rengiama rugsėjo 18-19.

3 
koplyčios VVashingtone, 
tional Shrine of the Immaculate 
Conception bazilikoj, lietuviai 
paminės tos koplyčios dešimties 
metų sukaktį.

Mišias aukos ir pamokslą pa
sakys kun. Kazimieras Pugevi- 
čius. Prieš mišias, 2 vai., bus 
proga su vadovo paaiškinimais 
apžiūrėti visą baziliką.

Per mišias, kurios bus aukoja
mos 3 vai., bus giedamos lietu
viškos giesmės.

4 vai. bus antra proga tiem, 
kurie dar nematė pačių naujau
sių šios šventovės įrengimų, su 
vadovu juos apžiūrėti.

Taip pat numatoma šia proga 
netoli šventovės pasivaišinti.

Washingtone paruošiamuo
sius darbus atlieka komitetas, 
sudarytas iš Lietuvos vyčių ir 
ateitininkų sendraugių. Komite
tui vadovauja vyčių veikėja 
Eva Migonis ir ateitininkų sen
draugių vicepirmininkas Jonas 
Vaitkus.

Parapijos 
nuoširdžiai 
minėjime 
vauti.

bei organizacijos 
kviečiamos šiame 

organizuotai daly-

Pirmoji nepriklausomos 
Lietuvos vyriausia skauti- 
ninkė v.s. dr. Ksavera Žilins
kaitė rugpiūčio 28 VVater- 
bury, Conn., bus artimųjų 
pagerba, sulaukusi 80 metų.

Antano Vaičiulaičio knyga 
“Vakaras sargo namelyje” gauta 
Darbininko spaudos kioske. Tai 
yra viena iš pirmųjų Vaičiulai
čio knygų. Ši yra trečioji laida, 
papildyta naujais pasakojimais 
jaunimui. Išleido Jonas Karve
lis, spaudos darbus atliko My
kolo Morkūno spaustuvė Chica
goje, iliustravo dail. Ada Sutku
vienė. 165 psl. Kaina

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Vyrai dainuoja, ką tik išėjo 
N.Y. vyrų dainos vieneto “VY
TIS” nauja plokštelė. Įdainuota 
17 liaudies dainų: Žygio mar
šas, Aras, Mylėjau mergelę, 
Vilniaus kalneliai, Augo sode 
klevelis, Kur lygūs laukai, Gale 
lauko toli, Kas bernelio su- 
mislyta, Ulonai, Leiskit į Tė
vynę, Ant kalno karklai, Kur tas 
kelelis, Šėriau žirgelį, Lietuva 
brangi, Mes žengiam su daina, 
Ant kalno mūrai ir Eisim, brole
liai, namo. Stereo 6 dol.

Šokime, Tėvynės Prisimini
mų radijo programos jubiliejinio 
minėjimo plokštelė. Įgrota 13 
lengvos muzikos kūrinių: Dar 
kartą apie meilę, Lauksiu tavęs, 
Pakalbėkim dar apie meilę, 
Gražiausia mergina, Meilės isto
rija, Krantų gėlė, Meilės va
sara, Oi, gimtinė mylima, Mėly
na daina, Sulaukti negalėsiu, 
Čigonų berniukas, Vynas ir gi
tara, Valsas. Atlieka solistai ir 
simfoninis orkestras. Stereo. 
Kaina 6 dol. Persiuntimui pride
dama 50 c. Gaunama Dar
bininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Kove galingas, ką tik išleista 
New Yorko vyrų choro Perkūnas 
trečioji plokštelė. Įdainuota 13 
kūrinių — liaudies dainos ir iš
traukos iš operų. Stereo 6 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c. 

Platintojai ir pavieniai pirkėjai 
kreipiasi į Darbininko administ
raciją adresu: Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatoma kaladėle (base) 

1.50 dol., JAV 200 m. nepri
klausomybės (Bicentennial) vė
liavėlė su kaladėle 1.50 dol. 
Lietuviška ir JAV Bicentennial 
arba paprastai vartojama vėlia
vėle su kaladėle — 2 dol. Užsi
sakant daugiau, duodama nuo
laida. Kreiptis; Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

. NAUJOS KNYGOS
Įsigykite naujai išleistas 

knygas
J. Kralikausko premijuotas ro

manas — Mažvydas Vilniuje— 
6 dol., dr. V. Sruogienės — 
Steigiamasis Lietuvos seimas —
6.50 dol., A. Vaičiulaičio pasako
jimai jaunimui — Vakaras sargo 
namelyje — 4 dol., R. Spalio 
romanas — Mergaitė iš geto — 
5 dol., L. An driek aus poezijos 
knyga — Už vasaros vartų— 
3 dol., A. Pakalniškio prisimini
mai — Metai praeityje — 5 dol., 
A. Pakalniškio dienoraštis—Mes 
grįžtame — 5 dol., Mūsų šo
kiai — antroji laida — 4 dol., 
dr. J. Girniaus — Pranas Dovy
daitis — 15 dol., dr. Ą. Macei
nos — Religijos filosofija — 5 
dol., A. Sandargienės — Tolimų 
kraštų miražai — 8.50 dol., K. 
Barėno — Devintoji pradalgė —
8.50 dol., V. Augulytės ir J. Pla- 
čo — Šimtas žaidimų dideliems 
ir mažiems — 2 dol., Br. J. 
Kazio — The Baltic Nations — 
12 dol.

Persiuntimui pridedama 50 et.
Šios bei kitos knygos ir plokš

telės gaunamos: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai iškylauja. Užkan
džiauja III skyriaus mokiniai Edvardas Kezys ir Algirdas 
Bivainis. Nuotr. P.B.

Kultūriniai 
renginiai 
Kennebunkporte

Kai vasarą kultūrinė veikla ki
tur sumažėja, taip Kennebunk
porte, pranciškonų vasarvietėj, 
ta veikla suklesti. Per du mė
nesius čia vyksta koncertai, lite
ratūros vakarai, parodos, pasi
linksminimo vakarai su šokiais. 
Šią savaitę ten baigiamas vasaro
jimo sezonas. Kokių ypatingų 
renginių jau nenumatyta.

Parodos
Šiemet visą laiką vyko trys pa

rodos. Viršutinėj salėj, kavinėj, 
buvo išstatyta dail. Kazimiero 
Žoromskio kūryba. Buvo iška
binta patys jo naujausi kūriniai 
ir jo impresionistiniai peisažai.

Televizijos kambaryj (skaityk
loj) vyko dail. Antano Petrikonio 
kūrinių paroda. Ją suorganizavo 
ir atvežė Viktoras Vaitkus iš Wa- 
terburio, Conn.

Dail. Vidos Krištolaitytės pa
roda vyko dviejuose valgomuo
siuose. Buvo išstatyta jos pajū
rio peisažai, gėlės. Pati dailinin
kė čia praleido visą vasarą. Taip 
pat visą vasarą praleido ir dail. 
K. Žoromskis.

Lietuvių diena
Sezono pradžioj, liepos 4, bu

vo surengta lietuvių diena, drau
ge paminėta ir Amerikos 200 
metų sukaktis. Giedojo 
Brocktono lietuvių parapijos 
choras, diriguojamas Juliaus 
Gaidelio. Tautinius šokius šoko 
Onos Ivaškienės vadovauja
ma grupė iš Bostono.

Studijų savaitės — stovyklos
Šį sezoną buvo dvi kultūrinės 

savaitės — stovyklos. Liepos 4 
prasidėjo šaulių kultūrinė savai
tė su savo paskaitomis, užsiėmi
mais. Rugpiūčio 15-22 vyko atei
tininkų sendraugių stovykla, 
kuri turėjo savo paskaitas kiek
vieną vakarą.

Koncertai
Šiemet vasarvietėj buvo net 

šeši koncertai. Liepos 18 — 
vargonų virtuozo Vytenio Vasy-

liūno koncertas. Programoj buvo 
Bacho kūriniai.

Izidorius Vasyliūnas iš vasaro
tojų sudarė chorą, kuris koncer
tavo liepos 21.

Liepos 24 buvo smuikininko 
Izidoriaus Vasyliūno koncertas. 
Akomponavo Vytenis Vasyliū
nas.

Rugpiūčio 1, ryšium su tarp
tautiniu Eucharistiniu kong
resu, kuris prasidėjo tuo laiku 
Philadelphijoj, čia buvo sureng
tas religinės, muzikos koncer
tas. Programoj dalyvavo solistė 
Stasė Daugėlienė ir Vytenis Va
syliūnas grojo vargonais. Smui
ku grojo Izidorius Vasyliūnas.

Rugpiūčio 8 buvo barokinės 
jnuzikos koncertas. Smuiku gro
jo Izidorius Vasyliūnas, pianu 
Vytenis Vasyliūnas, fleita Be- 
verly Paterson.

Rugpiūčio 15 solistės Ginos 
Čapkauskienės koncertas.
Akomponavo Saulius Cibas. So
listė Gina Čapkauskienė du kar
tu pamaldų metų giedojo kop
lyčioj.

Literatūros vakarai
Literatūros vakarai buvo trys. 

Liepos 27 literatūros vakare sa
vo kūrybą skaitė: Nelė Mazalai- 
tė, Kotryna Grigaitytė, Leonar
das Andriekus.

Rugpiūčio 6 vakare dalyvavo: 
Nelė Mazalaitė, Kotryna Grigai
tytė, Algirdas Landsbergis, Pau
lius Jurkus, Leonardo And- 
riekaus eilių paskaitė Beatričė 
Vasaris.

Rugpiūčio 21 literatūros vaka
re dalyvavo: Aušra Jurašienė, 
Jonas Jurašas, Pranas Naujokai
tis, Leonardas Andriekus, 
Aleksandras Radžius, Algirdas 
Landsbergis, Paulius Jurkus. Su 
šiuo vakaru buvo baigta ateiti
ninkų sendraugių stovykla.

Rugpiūčio 13 buvo surengtas 
Pauliaus Jurkaus “Juodvarnių” 
vakaras.

Paskaitos
Liepos 30 Tėv. dr. Tomas Žiū

raitis kalbėjo apie evoliucijos 
problemas. Rugpiūčio 3 buvo 
dr. J. Vydo paskaita apie šių die
nų medicinos aktualijas.

Visos programos vykdavo 
didžiojoj salėj. Religinis koncer
tas buvo vienuolyno koplyčioj, 
(p-j-)

VVoodhavene išnuomojamas 
5-kių kambarių butas. Skambin
ti 846-0510.

Parduodamas dviejų šeimų 
namas. Butai po 4 kambarius, 
langai į saulės pusę. Cypress 
Hills sekcija. Arti mokykla, baž
nyčia, geras susisiekimas. Tei
rautis tel. 516 221-6692.

Woodhavene prie parko par
duodamas 4 šeimų namas. Kaina 
56,000.00. Tel. 296-2527.

Richmond Hill, likviduojant 
palikimą, parduodamas namas 
'(frame house), atidaras porčius, 
8 kambariai, netoli bažnyčia, 
mokykla, traukinio ir autobuso 
stotys, krautuvės. Tik grynais. 
Apžiūrėti tik susitarus iš anksto. 
Skambinti VI 9-2366 ar 516 
732-9897.

Geromis sąlygomis parduo
damas duonos išvežiojimo biz
nis. Dėl informacijų skambinti 
po 7 vai. vak. tel. 846-0567.

I
Penktadienio popiečių 
talkininkai;
Sėdi:

A. Minsavičienė, D. Birutie- 
nė, A. Stramaitienė, V. Sut- 
kienė, S. Barakauskienė, G. 
Kulpienė, F. Chiorella, dr. 

A. Svalbonienė, H. Rupei
kienė, O. Kreivėnienė, S. 
Nutautas, M. Karechkienė, 
dr. S. Bobelienė, V. Simo-

naitienė, dr. B. Radzivanie- 
nė.
Stovi:
T.P. Baltakis, OFM, P. Iva- 
šauskienė, R. Strazdienė, 
G. Urbonienė, dr. M. Kregž- 
dienė, B. Radzivanienė, B. 
Labutienė, J. Tutinas, L. 
Ulrich, E. Liobienė, V. Pad- 
varietis.
Trūksta:
T. Pijaus Šarpnicko, OFM,

E. Urbelienės, J. Kregždie- 
nės, A. Reventa, R. Alins- 
kienės, K. Botyriaus, E. 
Mickeliūnienės, E. Salo- 
monienės, R. Gudaitienės, 
V. Rajeckienės, J. Lukoševi
čiaus, T. Skobeikienės, J. 
Klivečkos, R. Kondratienės, 
Ž. Jurienės, E. Rastenienės, 
J. Vilpišausko.

Nuotr. L. Tamošaičio

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA 

ruošia 
rugsėjo 26, sekmadienį, 6 vai. vak.

Kultūros Židiny 
IŠKILMINGĄ 

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMĄ

TA PROGA ĮVYKS DIDYSIS

KONCERTAS
Koncerto programą atliks trys mūsų dainos 

didžiūnai:
Danutė Stankaitytė — sopranas 
Stasys Baras — tenoras 
Jonas Vaznelis — bosas 

Solistam akomponuos muz. Alvydas Vasaitis

Kviečiame visus šiame minėjime ir koncerte 
gausiai dalyvauti

Po koncerto mažojoj salėj vaišės su kava

N.Y.L.B. APYGARDOS VALDYBA
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