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Savaitės 
įvykiai

TIKINČIŲJŲ LAIŠKAS LIETUVOS 
KOMUNISTŲ PARTIJOS C. KOMITETUI

Mao-tse-Tungas, komunisti
nės Kinijos diktatorius ir daug 
pasekėjų turinčios partinės 
doktrinos kūrėjas, mirė, sulau
kęs 82 m. amžiaus. Nesitikima, 
kad artimoj ateity Kinijos poli
tika žymiau pasikeistų, bet ma
noma, kad kurį laiką ten vyk
siančios tarpusavio grumtynės, 
kol paaiškėsią, kuri frakcija tap
sianti Mao-tse-Tungo skelbtos 
politikos paveldėtoja.

Teigiama, kad valst. sekr. Kis
singerio ir P. Afrikos min. pirm. 
Vorsterio pasitarimuose P. Afri
ka pritarė JAV ir Britanijos pla
nui perleisti Rodezijos valdžią 
juodųjų daugumai ir kom
pensuoti iš Rodezijos norinčius 
išvykti baltuosius už jų paliksi- 
mus turtus, tačiau šiam planui 
turi iš anksto pritarti dar ir pie
tų Afrikos valstybės. Jas šiam 
planui palenkti numatyta Kissin
gerio kelionė, o su Rodezijos 
min. pirm. Ianu D. Smithu tar
tis sutikęs Vorsteris.

Sovietų karo lakūnas ltn. Vik
toras I. Belenko moderniausiu 
sovietų karo lėktuvu MIG-25 
pabėgo į Japoniją ir gavo politi
nio pabėgėlio teises JAV. Tai 
yra greičiausias pasauly lėktu
vas, ir dėl jo JAV gynybos d- 
tas labai stengiasi dabartinius 
tolimo skridimo bombonešius 
pakeisti žymiai greitesniais B-l 
bombonešiais. Šis lėktuvas, kaip 
ir ankstyvesnis JAV U-2, ne
trukdomas galėjo žvalgyti Izrae
lį, Iraną ir V. Vokietiją.

Angolos, Zambijos, Botsvanos, 
Mozambiko ir Tanzanijos valsty
bių vadų konferencija sutarė dėl 
strategijos už gyventojų daugu
mos vyriausybių sudarymą Ro- 
dezijoj ir P. Afrikoj, bet nepa
jėgė sutaikyti tarp savęs besi
varžančių Rodezijos juodųjų 
grupių.

Jungtinė Vietnamo budistų 
bendrija paskelbė, kad lapkri
čio m. Mekongo deltos mieste
ly susidegino 12 budistų vyrų 
ir moterų vienuolių, protesta
vusių dėl religijų persekiojimo 
Vietname.

Aleksandras Solženicynas ir jo 
šeima, gyvendami Šveicarijoj, 
gaudavo daug grasinančių laiš
kų, bet federalinė policija jiem 
apsaugos nesuteikė, nors ir buvo 
prašyta. Dėl to jie apsigyveno 
Kavendiše, Vt., ir gavo pasto
vaus JAV gyventojo vizą.

JT dekolonizacijos komitetas 
be balsavimo nusprendė Puerto 
Rico politinio statuso svarstymą 
atidėti dar vieneriem metam.

Arabų ir pagrindinių vakarų 
Europos valstybių vyriausybės 
numato sudaryti bendrą orga
ną Egipto ūkiui gerinti ir para
ginti Egiptą, kad jis padarytų 
reikalingų ūkio reformų. Egip
tas tam reikalui nori gauti per 
5 m. 12 bil. dol.

Vietnamas, norėdamas pa
lenkti JAV vyriausybę nesiprie
šinti jo priėmimui į JT, paskel
bė 12 Vietname žuvusių JAV ka
ro lakūnų pavardes. JAV tai lai
ko geru ženklu, bet reikalauja 
žinių ir apie kitus 795 be ži
nios dingusius karius.

Meksikos prez. Luiso Ečever- 
ria Alvarezo pastangos išsiva
duoti iš JAV politinės ir ūki
nės įtakos ir prisišlieti prie tre
čiojo pasaulio valstybių san
tykius tarp JAV ir Meksikos 
labai atšaldė, bet visi tiki, kad 
naujasis Meksikos prez. Jose 
Lopezas Portillo stengsis šiuos 
santykius dėl šalies ūkinių rei
kalavimų pagerinti.

Gallupo nuomonių tyrimo in
stituto duomenimis JAV gyven
tojai nepageidauja santykių su 
Sov. S-ga pagerinimo, bet siekia, 
kad JAV turėtų stiprią gynimosi 
jėgą.

lš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 22

(tąsa iš Darbininko nr. 36)

“Konvencija dėl kovos su dis
kriminacija švietimo srityje” 
(SNO, 1962) sako, kad nedera 
vaikams primesti tokių įsitikini
mų, kurie prieštarauja tėvų įsiti
kinimams. O pas mus kaip tik 
tikinčiųjų vaikai yra verčiami 
būti ateistais. “Visuotinėje žmo
gaus teisių deklaracijoje”, kurią 
pasirašė ir Tarybų Sąjungos va
dovai, sakoma, kad “tėvai turi 
pirmumo teisę, nustatant, kaip 
turi būti mokomi jų vaikai”, o 
J. Aničas savo aiškinimais tai pa
neigia. Čia yra didžiausias ne- 
humaniš kūmas. Docento J. 
Aničo dėstymas atspindi vergo
vinių laikų pažiūras, kada tė
vams iš viso nepripažinta jokios 
teisės į savo vaikus.

Šios konvencijos dvasią yra 
užtikrinę “Liaudies švietimo 
įstatymų pagrindai”, kuriuos 
1973 liepos 19 patvirtino TSRS 
Aukščiausioji Taryba. Ten 65 
straipsnyje sakoma: “Jeigu tarp
tautine sutartimi arba tarptauti
niu susitarimu, kuriame daly
vauja TSRS, nustatytos kitos 
taisyklės, negu tos, kurias nu
mato TSRS ir sąjunginių 
respublikų liaudies švietimo į- 
statymai, tai taikomos tarptau
tinės sutarties ar tarptautinio su
sitarimo taisyklės’”.

12. J. Aničas tvirtina, kad 
religijos galima mokytis priva
čiai.

Tai Lenino mintis. Pagal jį 
religija nebedėstoma valdiškoje 
mokykloje kaip privalomas daly
kas, bet galima jos mokytis savo 
iniciatyva už mokyklos ribų 
(taip daroma liaudies demokrati
nėse šalyse). Deja, šį Lenino 
mintis mūsuose yra iškraipyta — 
nesilaikoma 1918 sausio 23 dek
reto, kuris sako: “Mokyti ir mo
kytis religijos piliečiai gali pri
vačiai”. Dekretas skamba be jo
kių apribojimų, o mūsų 
“demokratiški” įstatymai ap
ribojo: tik patys tėvai gali, ir 
niekas kitas. Mūsų tėvai gali pa
siprašyti savo vaikui muzikos 
mokytoją, matematikos moky
toją, bet negali pasiprašyti reli
gijos mokytojo. Ir kitais atve
jais nesilaikoma Lenino min
ties. Pvz. Leninas reikalavo, kad 
niekur dokumentuose nebūtų 
vartojami apibūdinimai “tikin
tis”, “netikintis”, o šiandien pas 
mus moksleiviams, baigusiems 
mokyklą, įrašoma į charakteris
tiką, kad jis yra tikintis. Mūsų 
sąlygomis tai reiškia diskrimina
ciją —daromos kliūtys toliau 
mokytis.

13. Lygiai drastiškas yra drau
dimas nepilnamečiams aktyviai 
dalyvauti pamaldose (ten pat).

Apie tai nekalba jokie įstaty
mai. Vaikai nuo krikšto mo
mento jau priklauso tikinčiųjų 
bendruomenei. Bažnyčios kano
nai šiuo atžvilgiu tikinčiųjų ne
skirsto į pilnamečius ir nepil
namečius. Čia civilinė valdžia 
grubiai kišasi į tikinčiųjų vidaus 
gyvenimą ir pažeidžia tikinčiųjų 
teises dalyvauti kulto apeigose. 
Nepilnamečiai negali būti tik 
vykdomajame bendruomenės 
organe, bet jie nuo krikšto mo
mento yra katalikų Bažnyčios 
nariai: jie jau priima kai ku
riuos sakramentus, laidojami su 
religinėmis apeigomis.

14. J. Aničas rašo, kad tėvai, 
mokydami vaikus religijos, pikt
naudžiauja savo autoritetu, kad 
tai prieštarauja visuomenės in
teresams, kad įstatymai nėra su
teikę tokių teisių, kad šeimos li
nija turi derintis su mokyklos
linija ... ir kad valstybė nekliu
do tėvams mokyti savo vaikus 
religijos (ten pat).

Čia doc. J. Aničas pametė 
logiką: jei nekliudo, tai kam 
derintis ... Jei šalies Konstitu
cija deklaruoja laisvę religijai, 
tai kur čia tėvai piktnaudžiauja, 
kur prieštarauja visuomenės in
teresams? Jei tarybiniai įstaty
mai įpareigoja tėvus auklėjimą 
šeimoje derinti su ateistine mo
kykla, tai kas tada palieka iš 
Konstitucijos garantuotos sąži
nės ir religijos laisvės?

Čia ne tėvai piktnaudžiauja 
savo teisėmis, bet valdžia, kuri 
istoriškai yra vėlesnės formaci
jos negu šeima. Tėvai iš prigim
ties turi kai kurių neliečiamų 
teisių, kurių niekas negali pa
žeisti, nė valdžia — šiuo atveju 
ji jau būtų tironas. Panašių nu-

Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, 
pranciškonų vienuolyno 
provincijolas. Nuotr. V. Maželio

IŠRINKTA 
NAUJA 

LIETUVIŲ 
PRANCIŠKONŲ 

VADOVYBĖ
Lietuvių pranciškonų kapitu

la, susidedanti iš buv. provin
cijolo, viceprovincijolo, patarėjų, 
vienuolynų ir įstaigų viršininkų 
bei penkių rinktų atstovų, rugsė
jo pradžioj, po Darbo dienos sa
vaitgalio, posėdžiavo Kenne
bunkport, Maine. Svarstyti 
nauji planai ir sumanymai.

Naujon lietuvių pranciškonų 
vadovybėn išrinkti: provincijolu 
septintu kartu perrinktas Tėv. 
Jurgis Gailiušis, OFM. Vicepro- 
vincijolu naujai išrinktas Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, OFM. 
Patarėjais (alfabetine, ne balsų 
gavusių eile) išrinkti: Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM, Tėv. 
Paulius Baltakis, OFM, Tėv. 
Placidas Barius, OFM, Tėv. Au
gustinas Simanavičius, OFM. 

JAV LB aštuntosios tarybos prezidiumas iš k. dr. Edmundas Lenkauskas, inž. Raimundas 
Kudukis — prezidiumo pirmininkas Algirdas Širvaitis, Algis Bublys ir kun. Gediminas 
Kijauskas, SJ. Nuotr. Jono Urbono

sikaltimų istorija yra neseniai 
mačiusi: vokiškasis fašizmas 
prieš tėvų valią įtraukdavo vai
kus į hitlerjugendą ir auklė
davo ateistiškai ir šovinistiš- 
kai . . .

Paskutiniame tarptautiniame 
susitarime Helsinkyje taip pat 
įsipareigota gerbti religijos ir są
žinės laisvę, nedarant jokios dis
kriminacijos. Deja, kulto įstaty
mai mūsų šalyje, kaip juos aiš
kina J. Aničas, yra atvira tikin
čiųjų diskriminacija. Leninas 
kažkada rašė, kad caro laikais 
“bažnyčia buvo baudžiavinėje 
priklausomybėje nuo valstybės” 
(T.X, 1952, p. 65). kad buvo “gė
dingų įstatymų prieš kitus, ne 
pravoslavų tikybos žmones” (t. 
VI, p. 364). Panašiai ir dabar 
yra: Bažnyčia ne atskirta nuo 
valstybės, o jos pavergta; laisve 
naudojasi tik ateizmo išpažinė
jai; gėdingi potvarkiai įvairiai 
varžo tikinčiųjų religinį gyveni
mą.

Tai liūdna tiesa, kad istorijos 
mokslų kandidato docento J. 
Aničo rašiniai apie religijos ir 
sąžinės “laisvę” yra labai toli 
nuo tiesos. Todėl mes prašome 
Lietuvos KP CK taip patvarkyti, 
kad būtų panaikinti įvairūs nu
tarimai ir potvarkiai, prieštarau
jantys sąžinės ir religijos laisvei 
ir kad būtų užtikrinta Lietuvos 
katalikams teisė naudotis tomis 
teisėmis ir laisvėmis, kurias ga
rantuoja tarptautiniai susitari
mai ir Šalies Konstitucija.

Šio rašinio nuorašai yra pasiųs
ti: 1. Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybai, 2. Lietuvos TSR Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumui, 
3. Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos Prezidentūrai, 4. Lietuvos 
TSR Religijų Reikalų Tarybos Į- 
galiotiniui, 5. Vilniaus Arkivys
kupijos Kurijai.

1975.X.4
Vilniaus arkivyskupijos 

kunigai
Kun. B. Laurinavičius, kun. A. 

Simonaitis, kun. A. Petronis, 
kun. K. Garuckas, kun. V. Čer
niauskas, kun. K. Žemėnas, kun. 
J. Balčiūnas, kun. C. Taraškevi
čius, kun. J. Jardelis, kun. B. 
Jaura, kun. M. Petravičius, kun. 
D. Valiukonis, kun. D. Puidokas, 
kun. J. Kutka, kun. N. Norkūnas, 
kun. D. Valančiauskas, kun. J. 
Slėnys (?), kun. J. Baltušis, kun. 
A. Kanišauskas, kun. A. Merkys, 
kun. A. Ulickas, kun. K. Valei- 
kis, kun. S. Tunaitis, kun. J. Vai
tonis, kun. I. Jakutis, kun. A. 
Mačiulis, kun. P. Jankus, kun. A.
Keina, kun. J. Lauriūnas, kun. 

S. Valiukėnas, kun. K. Pukėnas.

IŠRINKTA NAUJA 
VADOVYBĖ

(tąsa iš pereito nr.)

Pradedant rinkimus, vėl buvo 
suskaičiuoti dalyvaują tarybos 
nariai. Salėj tuo metu buvo 55 
nariai.

Renkant šios tarybos prezi
diumą, buvo balsuojama už 5 
asmenis. Kandidatai gavo tiek 
balsų: R. Kudukis 46, dr. E. Len
kauskas 44, R. Bublys 43, kun. 
G. Kijauskas 41, A. Širvaitis 
31, A. Babickienė 27, dr. A. But- 
kus 16. Pirmieji penki išrinkti 
į prezidiumą, o du paskutinieji
liko kandidatais.

Renkant kontrolės komisiją, 
buvo balsuojama už 3 asmenis. 
Kandidatai gavo tiek balsų: dr. 
R. Šomkaitė 36, Tėv. dr. K. 
Bučmys 34, V. Alksninis 32, K. 
Miklas 27, J. Augius 20, dr. V. 
Šernas 8. Pirmieji trys išrinkti 
į kontrolės komisiją, o kiti liko 
kandidatais.

Į krašto valdybos pirmininkus 
buvo pasiūlyti tik du kandida
tai. Algimantas Gečys išrinktas 
39 balsais. Aleksandras Vakselis 
surinko 16 balsų. Prieš renkant 
krašto valdybos pirmininką, abu 
kandidatai turėjo progos kalbėti 
po 10 minučių ir nusakyti savo 
programą, supažindinti rinkėjus 
su savo asmeniu ir darbais.

Garbės teismą renkant paste
bėta, kad trys teisėjai — dr. J. 
Genys, A. Vakselis ir E. Kor- 

zonas — dar lieka trejų metų 
kadencijai, o reikia išrinkti du 
naujus teisėjus ir tris kandida-

Vilnius. 1976 vasario 3-6 Vil
niuje buvo susirinkę visų rajo
nų Propagandos ir agitacijos 
skyrių atstovai ir dalis mokyto
jų. Seminaro metu buvo kalba
ma apie propagandinį darbą, 
skaitomos ateistinės paskaitos 
(skaitė Aničas ir kiti). Jų metu 
buvo pasakyta, kad “LKB Kro
niką” redaguoja Žagarėje gyve
nantis vyskupas J. Steponavi
čius, kad kai kurie leidinio nu
meriai nėra reakcingi, kad 
“LKB Kronikos” Lietuvoje lei
džiama nedidelis kiekis, per
siunčiama į Lenkiją, kur ji dau
ginama ir išsiuntinėjama į kitus 
kraštus.

Dauguma kunigų esą lojalūs. 
Kauno kunigų seminarijoje 
mokosi 50 klierikų; kasmet į- 
šventinama po 5, o miršta per 
metus apie 17 kunigų. Netoli
moje ateityje kunigams reikės 
aptarnauti po dvi parapijas.

Lietuvoje yra apie 1500 vie
nuolių. Vienuolės daugiausia 
dirba medicinos seserimis ir pa
deda ligonius aprūpinti sakra
mentais. Kaime vienuolių nėra. 
Vienuolės taip pat moko vaikus 
poterių ir katekizmo. Jeigu ma
žą vaiką paklaustum, kas jį mokė 
katekizmo, ir jis atsakytų, kad 
“seselė”, tai žinok, kad vienuo
lė.

Jei po karo medikai buvo 
daugiausia ateistai, tai dabar yra 
tikinčių gydytojų.

-o-
Šaukotas. 1975 gruodžio iš 2 

į 3 naktį buvo apiplėšta Šauko
to bažnyčia. Buvo pranešta mili
cijai, bet ji visai nereagavo.

JAV LB

tus. Balsuojant už 2, balsai taip 
paskirstyti: V. Kamantas 33, J. 
Ardys 19, dr. T. Remeikis 18, V.; 
Kleiza 14, V. Germanas 6, J, ; > 
Vaznelis 6, V. Šoliūnas 4. Pir- 
mieji du išrinkti į garbės teismą.
Dėl trečio kandidato dar kar<^ 

tą balsuojant, J. Vaznelis siirih- ' 
ko 33, o V. Germanas 13 balsų. 
Kandidatais į garbės teismą liko 
dr. T. Remeikis, V. Kleiza ir J. 
Vaznelis.

Po pietų pertraukos tarybos 
nariai, pasiskirstę į atskiras ko
misijas, posėdžiavo skirtingose 
patalpose.

Švietimo reikalų komisija pir
mininku išrinko Vytautą Kaman
tų, o sekretorium Vytautą Šoliū- 
ną. Kiti nariai: Danutė Bindo- 
kienė, kun. Jonas Borevičius, 
SJ, Bronius Juodelis, kun. Ge
diminas Kijauskas, S J, Antanas 
Masionis, Emilija Pakštaitė, dr. 
Valentinas Šernas, Jaunius Gil- 
vydis.

Ekonominių — finansinių rei
kalų komisija pirmininku išrin
ko Donatą Jančauską, sekretore 
— Eleną Vasyliūnienę. Kiti na
riai: Danutė Bruškytė, Henrikas 
Čepas, kun. Viktoras Dabušis, 
Alfonsas Dzikas, Jurgis Mikaila, 
Irena Šventickaitė.

Jaunimo reikalų komisijos na
riai: Rimantas Genčius, Daina 
Kojelytė, Robertas Selenis, Al
gis Sidrys, Rasa Šoliūnaitė, Dai
va Vaitkevičiūtė, Vytautas Vo- • 
lertas, Steponas Zabulis, Aldona 
Zailskaitė.

Kultūrinių reikalų komisija 
pirmininku išrinko Viktorą Vait
kų, o sekretore — Snieguolę 
Liaukutę. Kiti komisijos nariai: 
Tadas Alinskas, Vytautas Alksni
nis, Vytautas Germanas, Rimvy
das Mulokas, dr. Antanas Raz
ma, Petras Sandanavičius, Julius 
Špakevičius, Jonas Vaznelis.

Organizacinių — administra
cinių reikalų komisija pirminin
ku išrinko Aleksandrą Vakselį, 
sekretorium — Jurgį Augių. Kiti 
komisijos nariai: Juozas Ardys, 
Aušra Babickienė, dr. Antanas- 
Butkus, dr. Jonas Genys, Mo
destas Jakaitis, dr. Petras Kišie- 
liūs, Algis Rugienius, Jonas Vir
balis, Gintas Žemaitaitis.

Politinių-informacinių rei
kalų komisija pirmininku išrin
ko dr. Petrą Vileišį, sekreto- . 
rium — Kazį Jankūną. Kiti koiiii- 
sijos nariai: Bronius Aušrotas,; 
Romualdas Bublys, Tėv. dr. Kor
nelijus Bučmys, OFM, Rimas 
Česonis, Algimantas Gečys, Ka
zys Gimžauskas, Linas Kojelis, 
Raimundas Kudukis, Vytautas 
Kutkus, dr. Edmundas Lenkaus
kas, Danutė Liutermozienė, 
Kęstutis Miklas, Jūratė Pažėrai
tė, Algirdas Širvaitis, dr. Roza
lija Šomkaitė, Zigmas Strazdas, 
Vytautas Vidugiris, Povilas
Žumbakis.

Leidus pasisakyti įvairiais _•
klausimais atskiriem nariam, bu
vo išklausyta naujojo krašto vai- • 
dybos pirmininko Algimanto 
Gečio ir naujojo tarybos prezi
diumo pirmininkomRaimundo 
Kudukio pasisakymų.

Aštuntosios JAV LB tarybos 
pirmoji sesija baigta Tėv. dr. 
Kornelijaus Bučmio, OFM, su
kalbėta malda ir visų giedamu 
Lietuvos himnu, (kbč)

BRAŽINSKAI 
VENECUELOJ
Balfo centro valdyba praneša, 

kad Pranas ir Algirdas Bražins
kai jau apsigyveno Venecueloj. 
Į Turkiją buvo nuvykusi ir Bal
fo centro valdybos pirm. M. Ru
dienė. Bražinskų reikalas buvo 
susietas su penkių kraštų vyriau
sybėmis. Tik po ilgų, uoliai ve
damų derybų pavyko tą laimėji
mą pasiekti.

Apgyvendinti Bražinskus Ve
necueloj nepaprastai daug Bal- 
fui padėjo Caracas gyvenąs lie
tuvių bičiulis dr. Felix Zubr. 
Jo pastangomis Bražinskam, pra
slinkus 30 dienų nuo atvykimo 
į Venecuelą, buvo suteiktos pil
nateisio svetimšalio teisės. Ve
necueloj Bražinskus globoja lie
tuviai: Jūratė Rosales-Statkutė, 
Juozas Mankeliūnas ir Henri
kas Gavorskis.
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Savaitės 
įvykiai

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
(tąsa iŠ pereito nr.)

Izraelis, negalėdamas remti 
žemės ūkio produktų kainų, nu
mato, žydų šventėm praėjus, jų 
kainas pakelti iki 40 pro c.

P. Afrikoj juodųjų demonstra
cijos iš Soveto persimetė ir į 
kitus miestus.

Kinija viešai paskelbė, kad 
per buvusius žemės drebėjimus 
klasės priešai trukdę atstatymo 
darbus ir plėšę.

Pirmuoju Sov. S-gos min. 
pirm. Aleksejaus Kosygino pava
duotoju paskirtas Brežnevo pati
kėtinis Nikalojus A. Tichonovas.

Valst. sekr. Kissingeris pa
žadėjo JAV finansinę pagalbą 
tarptautinei žinybai jūros dugno 
turtų eksploatacijai vykdyti, bet 
reikalavo, kad ir privačiom kor
poracijom būtų leidžiama šiuos 
turtus eksploatuoti.

JAV vadovaujama JT ginkluotų 
pajėgų vadovybė Korėjoj susita- 

'rė su Š. Korėja padalyti prie 
Panmunjomo esančią neutralią 
zoną pusiau. Ginkluotas karinis 
personalas galės veikti tik savo 
pusėj, o turintieji specialius lei
dimus neginkluoti civiliai — 
abejose pusėse.

Argentinos vyriausybė, kovo
dama su šalį paraližuojančiais 
streikais, paskelbė dekretą, pa
gal kurį streikų organizatoriai 
galės būti baudžiami kalėjimo 
bausmėmis iki 10 m.

Izraelio karo laivai du kartu 
sutrukdė Amerikos korporacijos 
aliejaus ieškojimo laivo darbus 
Suezo įlankoj. JAV vyriausybė 
yra tuo nepatenkinta, nes ji 
Suezo įlankos suverenitetą pri
pažįsta Egiptui.

Sverdlovsko, Sov. S-goj, 253 
gyventojai apeliavo į pasaulio 
bažnyčių tarybą padėti jiem nu
sikratyti savo vyskupu Klimentu, 
kuris aumažinęs mieste kunigų 
skaičių ir religines apeigas, o 
pats labai retai jas atliekąs. Prie 
Maskvos patriarcho jie negali 
prieiti, o į jų laiškus patriarchas 
neatsako.

P. Afrikos min. pirm. J. Vors- 
teris pareiškė, kad jis niekad 
nesutiks dalytis valdžia su juo
daisiais.

Argentinos vyriausybė už
draudė Jehovos liudininkų sek
tai praktikuoti savo religiją, 
šaukti susirinkimus ir spausdinti 
literatūrą.

Pasaulio lietuvių dovana 
Amerikai jos 200 metų nepri
klausomybės minėjimo proga — 
tautinių šokių šventė — pradė
ta oficialią dalimi, kuri tęsėsi 
valandą su trupučiu. Po jos JAV 
prezidento žmona B. Ford su 
garbės svečiais žygiavo per visą 
salę specialios tribūnos link. 
2000 lietuviško jaunimo-šokėjai, 
pasipuošę tautiniais drabužiais 
— gaubė praeinančią prezi
dentienę. Keliom dešimtim šo
kėjų teko proga su ja ir pasi
sveikinti.

Tautinius šokius palydėjo ar 
tai specialus šventės orkestras, 
ar lietuvių liaudies instrumentų 
orkestras, ar choras su kuriuo 
nors orkestru. Šventės orkestrui 
pasikeisdami dirigavo muz. 
Aloyzas Jurgutis ir muz. Algis 
Modestas. Liaudies instru
mentų ansambliui dirigavo muz. 
Alfonsas Mikulskis. Šį ansamblį 
sudarė Lietuvių tautinio meno 
Čiurlionio ansamblio kanklių 
orkestras, St. Butkaus šaulių 
kuopos kanklininkės iš Detroit, 
Mich., Chicagos Lietuvių 
liaudies instrumentų ansamblis, 
Stepo Kairio muzikinis vienetas 
iš Toronto.

Jungtiniame chore dalyvavo 
Meno ansamblis Dainava, Lie
tuvių evangelikų — liuteronų 
Tėviškės parapijos choras, Chi- 
gos lietuvių choras Pirmyn, Chi
cagos lietuvių operos choras, 
Chicagos vyčių choras. Chorą 
paruošė muz. Aloyzas Jurgutis.

Negalėjo atvykti Brazilijos šo
kėjų grupė. Dalyvavo Vaivo
rykštės grupė iš Venecuelos, 
grupė iš Londono (Anglijos), 
5 grupės iš Kanados ir 41 grupė 
iš JAV. Su Chicaga kas gali kon
kuruoti — iš jos vienos daly
vavo keletas grupių. Iš atvyku
sių gausiausios grupės buvo Los 
Angeles jaunimo ansamblis, 
vadovaujamas Onos Razutienės 
ir Danguolės Razutytės, ir New 
Yorko ansamblis Tryptinis, va
dovaujamas Jadvygos Matu
laitienės.

Televizijos mechanikam iš
montuojant savo aparatus ir 
specialią tribūną, muz. A. Mi
kulskis šalia programos publikai 
suteikė “Subatėlę”, kurią gra
žiai atliko liaudies instrumentų 
ansamblis.

Šventės eigą pasikeisdamos

pranešinėjo Julija Cijūnelienė ir 
Jolita Kriaučeliūnaitė. Pirmoj 
daly pasikeisdamos šoko jauni
mo ir jaunių grupės, o antroj 
daly, po pertraukos, vaikų, jau
nimo ir veteranų grupės.

Pirmoj daly buvo atlikti šie 
šokiai: landytinis, aušrelė,
žėkelis, šustas, Prienų suktutė, 
audėjėlė (tik mergaitės), mikita 
(tik berniukai), prezidentienės 
garbei blezdingėlė (tik mergai
tės), Virginia reel.

Šventės choras, pritariant or
kestrui, sudainavo dainą “Ame- 
rica the Beautiful”. Prezidento 
žmona, gausiai plojusi ir su 
džiaugsmingu veidu sekusi šo
kėjus, Salėj praleidusi lygiai dvi 
valandas, su kai kuriais garbės 
svečiais išvyko.

Po pertraukos įžygiavo vaikų 
grupių paradas. Jie pirmiausia ir 
šoko tris šokius: aguonėlę, pie
menėlį ir žvejų polką. Jiem iš
ėjus, jaunimas pašoko vėdarą, o 
veteranai pašoko rugelius, lė- 
tūną ir ketvirtainį. Jaunimo gru
pės mergaitėm pašokus abrūsė- 
lį, bendrai dar šoko du šokius: 
berneliai apgavikai ir ūsau- 
ninkas.

Buvęs JAV LB krašto valdy
bos pirmininkas Juozas Gaila 
angliškai ir lietuviškai tarė pa
dėkos ir uždarymo žodį. Taip 
5:30 vai. po pietų buvo išneštos 
vėliavos ir išžygiavo šokėjų gru
pės drausmingame parade.

Žiūrovai, pilni gražiausių 
įspūdžių, keliavo iš erdvios sa
lės, nešini gražiu leidiniu, su
redaguotu Danutės Bindokie- 
nės.

Tą patį vakarą McCormick rū
mų keliose salėse pustrečio 
tūkstančio svečių susirinko į 
banketą. Vyresniųjų salėj ban
ketą pradėjo rengimo komiteto 
pirm. Marija Rėmienė. In- 
vokaciją sukalbėjo vysk. A. 
Deksnys. Po vakarienės progra
mai vadovavusi J. Cijūnelienė 
pristatė garbės svečius. Šios tau
tinių šokių šventės komiteto 
pirm. B. Juodelis ir vicepirm. 
S. Džiugienė įteikė visų šokėjų 
grupių vadovam specialius 
pažymėjimus.

Naujai išrinktas JAV LB pirm. 
A. Gečys pasveikino šokėjus 
ir mokytojus. Vicepirm. R. Če- 
sonis ir Kultūros tarybos pirm. 
A. Kairys įteikė plaketes šokių 
švenčių rengėjam: B. Shotui, 
Br. Nainiui, dr. L. Kriaučeliū- 
nui, Br. Juodeliui, S. Džiugie- 
nei, tautinių šokių instituto va
dovei J. Matulaitienei bei kitiem 
nusipelniusiem šios srities 
darbuotojam.

Jaunimo bankete, kuris vyko 
kitoj to paties pastato salėj, in- 
vokaciją sukalbėjo stud. Petras 
Kisielius Jr. Programai vado
vavo Jolita Kriaučeliūnaitė.

Tą pačią dieną ir vakarą Chi
cagoj šokių šventė buvo prista
tyta 2, 5, 7 ir 9 televizijos 
kanaluose. Šventę rodė ir Lietu
viai televizijoj programa. Dau
gelis radijo programų pakartoti
nai priminė šį lietuvišką įvykį. 
Pirmadienio laikraščiai iš
spausdino straipsnių ir nuo
traukų iš šventės eigos. Vienas 
reporteris pastebėjo, kad re
spublikono prezidento žmona 
labai sėkmingai priešrinkiminę 
prapagandą pradėjo su gausia 
lietuvių minia, (kbč)

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.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atidaryta šeš
tadieniais nuo 10 v. iki 4 v. popiet. Kitomis dienomis 
pagal susitarimą. Telef. 441-4712 arba (914) 297-0261. 
94-08 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421.

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soalvotus ir Daorastus. 
pilnas patarnavimas įdedant naujas daiis. Aptarnaujam 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
rni*, 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

JAV civilinės tarnybos komisi
ja įsakė nereikalauti iš civ. tar
nybos kandidatų pareiškimų 
apie priklausymą bet kuriai par
tijai, jų tarpe ir komunistų ar 
net ir tokiai, kuri propaguoja 
prievartą vyriausybei nuversti.

Sov. S-ga pakeitė savo politi
ką Libano atžvilgiu ir kritikavo 
kraštutinius kairiuosius, nesu- žuvo, 
tinkančius ieškoti bet kokio 
kompromiso su Libano dešiniai
siais.

Indijos vyriausybė įsakė val
džios tarnautojam nuo 1977 rug
sėjo apriboti savo šeimų dydį 
iki 3 vaikų.

JAV Vikingo 2 raketa nuleido į 
Marsą antrą laboratoriją.

JAV suteikė politinio pabėgė
lio teises Indijos advokatų tary
bos pirmininkui ir min. pirm. 
Indiros Gandhi kritikui Ramui 
Jathmalani.

Venecuelos keleivinis lėktu
vas sų 68 universiteto choristais, 
vykstančiais koncertuoti į Is
paniją, dėl audros nukrito Azorų 
salose. Visi keleiviai ir įgula

JAV kongresas priėmė įstaty
mą, pagal kurį apie 50 federali- 
nių agentūrų turės vykdyti savo 
posėdžius viešai, dalyvaujant ir 
visuomenės atstovam.

Urugvajaus naujasis prez. Apa- 
ricio Mendezas atėmė politines 
teises visų ten 
partijų vadam.

egzistuojančių

BALFO DIREKTORIŲ TARYBOS 
SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT

Balfo direktorių tarybos su
važiavimas įvyksta spalio 2 Phi- 
ladelphijoj, 2715 E. Allegheny 
Avė., Lietuvių Namuose.

Suvažiavimo pagrindinis tiks
las bus nuveiktų darbų apžvel- 
girnas, iškilusių klausimų bei 
problemų apsvarstymas, spren
dimų suradimas, ateities veiklos 
palietimas.

Balfas, kaip senų lietuviškų 
šalpos ir pagalbos tradicijų tę
sėjas, yra plačios apimties ir at
lieka svarbią funkciją lietuvių 
šalpos ir socialiniame gyveni
me. Jis efektyviai reaguoja į 
iškilusias problemas, susidariu- 
sius materialinius sunkumus ir 
ateina su reikiama pagalba, ne
žiūrint, kuriame krašte lietuvis 
būtų bėdos paliestas.

Praėjusiame Balfo direktorių 
tarybos suvažiavime Chicagoj 
buvo padaryta svarbių nutarimų. 
Buvo įsteigtos finansų ir spaudos 
komisijos, kurių uždaviniai ne
abejotinai yra svarbūs Balfo or
ganizacijai. Be to, buvo svarsto
mas Balfo veiklos planavimo 
komisijos įsteigimas. Šios komi
sijos įsteigimas buvo atidėtas 
šiam suvažiavimui. Reikia tikė
tis, kad šiame suvažiavime jis 
bus įgyvendintas.

Šiandieną mes matom, jog vi
sos didesnės ekonominės, ūki
nės ar visuomeninės organizaci
jos plačiai naudoja planavimo,

rinkos studijavimo, organizaci
jos struktūros ir kitas discipli
nas, kad užsitikrintų sau egzis
tavimą ir plėstus bei augtų. 
Balfo organizacijoj ypač atkreip
tinas dėmesys į skyrių plėtimą 
ir jų stiprinimą, į naujų, ypač 
jaunesnių, jėgų įtraukimą. Tai 
sunkus uždavinys, bet visur yra 
būdai ir keliai, jei jų rimtai 
ieškoma.

Balfui švenčiant 30 metų ju
biliejų, buvo linkėjimų, jog jam 
netektų švęsti kito jubiliejaus, 
taigi — kad šalpos darbas būtų 
pasibaigęs. Į tai galima pasakyti, 
jog šalpos ir socialinės pagalbos 
reikalingų tautiečių buvo pra
eity, yra dabar, bus ir ateity.

Šiandieną esą Sibire ir grįžę 
iš Sibiro paliegę lietuviai ypa
tingai reikalingi pagalbos. Atei
ty, Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, išvargusiem, visko ne- 
tekusiem tautiečiam bus reika
linga nemažesnė pagalba. Ta
čiau su vieningu darbu ir pasi
šventimu ir didesni darbai leng
viau atliekami.

F. Andriūnas

PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖS SEZONAS 

BAIGTAS DALIOS 
SAKAITĖS KONCERTU

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina 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.

MOVEI) TO LARGER ŲŲARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New 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!
■■ ...... .. ..... — ....... — ■ - — ... i , >*»
DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEi, sav., “Friendly Spiritą VV.ines & 
Liquors”, 146 E. Main St., New 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 sėv.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

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.

Vaizdas iš penktosios tautinių šokių šventės. Nuotr. Z. Degučio
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Pranciškonų vasarvietės sezo
nas užsibaigė su Darbo švente 
— rugsėjo 6. Tą savaitgalį 
svečių dar buvo 100 su viršum. 
Jų pusę sudarė T. Petro Baniū- 
no ir Marytės Šalinskienės rū
pesčiu suorganizuoto autobuso 
keleiviai iš New Yorko apy
linkės.

Sezoną užbaigiant, didžiojoj 
salėj įvyko Dalios Sakaitės 
piano koncertas. Pianistė, ką tik 
baigusi studijas Cincinnati kon
servatorijoj, pasirodė esanti 
brandi ir jautri menininkė. 
Anksčiau porą metų mokėsi 
Hamburgo konservatorijoj, Vo
kietijoj. Dabar tobulinsis dar 
New Yorke privačiai pas piano 
specialistus. Šiame koncerte ji 
puikiai skambino Mozarto, 
Beethoveno ir kitų klasikų kū
rinius. Susilaukę dar vienos pia
no muzikos specialistės, klausy
tojai ją nuoširdžiai priėmė ir su 
didžiu dėmesiu išklausė.

Šis pranciškonų vasarvietės 
sezonas buvo gana gausus sve
čiais ir turtingas kultūriniais 
renginiais. Daug svečių išvyk
dami užsiregistravo atostogauti 
čia ir ateinančią vasarą.

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 irvėsinamos koplyčios. Jau trečia 
Gaszvos šeimos generacija yra New York Statė laidotuvių 
direktoriai ir baizamuotojai. 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:

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

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

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

Miestas, valstija, Zip ..................................................................
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Po šokių šventės
Jau po penktosios tautinių šo

kių šventės. Jau visi grįžo į 
savo miestus. Visas jaunimas jau 
mokyklose.

Šventė paliko visiem gražius 
įspūdžius — šventės dalyviam, 
žiūrovam, svečiam. Visi išsi
skirstė pakilioj nuotaikoj, di
džiuodamiesi, kad jie lietuviai, 
kad jie priklauso tai tautinei 
bendruomenei, kuri surengė 
tokį festivalį.

Tokios šokių šventės bene 
didžiausios reikšmės turi jauni
mui. Kaip tai jį imponuoja, kad 
štai į šokių aikštę išeina šimtai 
ir tūkstančiai lietuviško jau
nimo. Visi priklauso tai pačiai 
tautinei bendruomenei. Ir jauni
mą stebi dešimtis tūkstančių 
žiūrovų su viršum. Jie karštai į- 
vertina jų pasirodymus, jų dar
bus.

Tai savaime auklėja jaunimo 
lietuvišką nusiteikimą, stiprina 
jo lietuvybę. Kiekvienas tos 
šventės dalyvis iš šventės grįžo 
daug didesnis lietuvis. Jis pa-> 
augo, sustiprėjo.

Ir dar daugiau. Per šokį jau- 
nitnas turėjo progos pažinti ir 
lietuvių tautos estetiką, jos dva
sinius polinkius. Pažino ir tau
tos drabužius. Tie spalvingi kos
tiumai, priejuostės, kaspinai, 
juostos sudaro vieną ištisą lietu
višką pasaulį — kiek ten pa
prastumo, grožio, minčių ir jaus
mų. Ir jaunas žmogus štai už
sivelka tuos drabužius. Savaime 
jis jaučiasi pakilesnis, lyg kokiu 
liturginiu drabužiu apsivilkęs. 
Tai kelia jaunuolį, ugdo jo este
tinius nusiteikimus ir drauge jį 
įprasmina. Čia jaunuolis jaučiasi 
tikrai esąs reikalingas, tikrai pa
daręs gera savo tautos žmonėm.

-o-
Žiūrovai buvo sužavėti — tiek 

daug šokėjų. 2000! Gražiai suri
kiuoti išeina į šokių aikštę. Su
kasi, daro ratelius, tiesias lini
jas. Lyg koks lietuviškas au
dinys — gyvas, sodrus ir spal
vingas. Tai Lietuva, pulsuojanti 
tuo pačiu širdies plakimu, tuo 
pačiu tėvynės pasiilgimu.

Kaip tai įspūdinga ir kaip tai 
gražu. Džiugino ir jaudino žiū
rovą, kad per šokį sutelkta tiek 
daug gražaus jaunimo. Įsijun
gė net trečios ir ketvirtos kartos 
jaunuoliai. Ir jie visi sutelpa, su
siderina į vieną tą patį šokį, 
kuris ateina iš gilios senovės, 
nešdamas šventos ugnies prisi
minimus, darbo pabaigtuves, 
šventes ir vestuves.

-o-
Šventėj buvo nemaža svečių. 

Jų didžiausi — Jungtinių Ame
rikos Valstybių prezidento žmo
na Mrs. Betty Ford, Illinois 
gubernatorius, senatorius Percy 
ir kiti.

Jie suteikė šventei daug oru
mo, daug garbės. Drauge jie tu
rėjo progos pamatyti, kas yra lie
tuviai — kokia organizuota ir 
kūrybinga bendruomenė, koks 
jos jaunimas. Tai lietuviškoji 
jėga.

-o-
Reikia pasidžiaugti ir visa 

šventės organizacija. Viskas bu
vo suplanuota, surikiuota. Taip 
atvyko net didžiulės grupės, 
ansambliai, nugalėdami di
džiausius tolius, pvz. iš Los An
geles, New Yorko, Kanados, Ve- 
necuelos, Anglijos.

-o-
Padėka priklauso visiem ren

gėjam, kurie suorganizavo šį 
didžiulį šokių festivalį. Padėka 
priklauso visiem mokytojam, 
kurie nesigailėjo nei laiko, nei 
lėšų, kad tik geriau parengtų sa
vo grupes, ansamblius.

Padėka priklauso šokėjam, ku
rie savo jaunatvę skyrė tauti
niam šokiui. Padėka priklauso ir 
tėvam, kurie su didele meile 
vaikus vežiojo į repeticijas, juos 
išrengė į šventę.

Besidalydami gražiais įspū
džiais, plėskime savo tautinių 
šokių grupes. Entuziazmas di
delis. Tegu ateina kuo daugiau 
jaunimo į tokius šokių vienetus. 
Tai ugdys ir lavins jaunimą, 
išlaikys jį lietuviškoj dvasioj. Jau 
dabar pradėkime rengtis šeštai 
tautinių šokių šventei.

Į Dainavos stovyklavietę rug- JIEM RŪPI LIETUVIŠKAS ŠVIETIMAS
piūčio 8 rinkosi jauni ir vyres
ni, iš arti ir iš toli — iš Det
roito ir Chicagos, iš Clevelando 
ir New Yorko, iš Omahos ir Los 
Angeles, iš Toronto ir Sao Paulo. 
Kas tie įvairaus amžiaus stovyk
lautojai, kurių lagaminus svėrė 
ne tiek sporto reikmenys, kiek 
knygos, sąsiuviniai, pieštukai? 
Tai X-osios mokytojų ir jaunimo 
studijų savaitės dalyviai: litua
nistinių mokyklų mokytojai ir 
savo lituanistines žinias pagilin
ti pageidaująs jaunimas.

Vadovai bei pareigūnai
Visus su šypsena ir tvarkinga 

registracijos kartoteka sutiko iž
dininkas ir kambarių skirstytojas 
Linas Rimkus su savo padėjėju 
Algiu Lieponiu, kuris taip pat 
ruošėsi vadovauti paauglių spor
to programai. Greit pasirodė ir 
kiti pareigūnai: PLB vicepirmi
ninkas švietimo reikalam Jonas 
Kavaliūnas, JAV LB švietimo ta
rybos pirm. Stasys Rudys, Kana
dos LB švietimo komisijos pir
mininkė S. Leparskienė, studijų 
savaitės vadovas Juozas Masilio- 
nis, jo pavaduotojas ir ūkio rei
kalų vadovas Jonas Andrulis, ka
pelionas kun. Juozas Vaišnys, 
S.J., mergaičių komendante Ra
mutė Birgelytė, berniukų ko
mendantas Bronius Krokys, me
no vadovas Stasys Sližys, lietu
vių kalbos kursų vadovai Stasys 
Barzdukas ir Vida Augulytė, 
tautinių šokių kursų vadovės 
Jadvyga Matulaitienė ir Galina 
Gobienė, vaikų darželio vedėja 
Rūta Juškienė, vakarinių progra
mų vadovė Ingrida Bublienė,

Mokytojų ir jaunimo savaitės pamaldos prie naujai pasta
tytų ir pašventintų kryžių Dainavoj. Nuotr. V. Augulytės

V. AUGULYTĖ

gailestingoji sesuo Kazė Vaiče- 
liūnienė, akordeonistas Ri
mantas Kasputis, sekretorius 
Aloyzas Pakalniškis ir stovyklos 
laikraštėlio redaktorius Leonar
das Eimantas.

Paskaitos jaunimui ir 
mokytojams

Po popietinių pamaldų ir va
karienės įvyko atidaromasis po
sėdis ir kun. Povilo Dilio pa
skaita “JAV nepriklausomybės 
sukaktis ir Lietuvos kelias į 
laisvę”, kurioje jis išryškino lie
tuvių ir amerikiečių, vyresnių
jų ir jaunimo skirtingas laisvės 
sampratas.

Kitomis dienomis buvo po tris 
ar net keturias paskaitas, kurių 
pirmoji būdavo skirta ir moky
tojams, ir jaunimui, o kitos — tik 
mokytojams.

Dr. Jonas Puzinas skaitė dvi 
kruopščiai paruoštas ir skaidrė
mis iliustruotas paskaitas: “Se
nosios Lietuvos sostinės beieš
kant” ir “Kaip rėdėsi ir puošė
si senovės lietuviai”.

Pranas Turūta aptarė “pagrin
dinius metodus, vedant dainavi
mo pamoką”, čia pat pavaiz
duodamas, kaip yra mokoma 
dainuoti vienu balsu ir dviem 
balsais.

Juozas Plačas aiškino, kokius 
metodus, priemones bei prati
mus jis naudoja gramatikos ir ra
šybos taisyklių kartojimui ir mo
kinių žodyno plėtimui.

Elena Bradūnaitė pabrėžė 

tautosakos svarbą tautos kultū
rai, apibūdino lietuvių tautosaką 
ir jos kaitą už tėvynės ribų, 
mokytojus supažindino su vaikų 
tautosaka ir būdais jaunimui su
dominti lietuvių tautosaka, įskai
tant ir paties jaunimo paska
tinimą ją rinkti. Savo paskaitą 
ji papildė kun. Kezio pagamin
tu garsiniu filmu apie Pennsyl- 
vanijos lietuvių liaudies dainas.

Bronius Krokys aiškino, kaip 
jis veda pamokas, kai vienoje 
klasėje tenka mokyti du ar tris 
skyrius.

Gailutė Valiulienė apibūdino 
mažų vaikų kūrybingumą ir pa
rodė, kaip tą kūrybingumą gali
ma panaudoti lituanistinės mo
kyklos pamokose.

D r. Viktorija Skrupskelytė ap
tarė poezijos pobūdžio staigų 
pasikeitimą II-ojo pasaulinio 
karo ir pokario metais ir pa
žvelgė į kelis pavergtoje tėvy
nėje kuriančius poetus.

Stasys Barzdukas paskaitė iš
traukų iš 1948 m. Vokietijoje iš
leistų lietuvių kalbos ir literatū
ros programoms komentarų, teig
damas, kad jie ir dabar nėra pa
senę.

Pranas Razminas aptarė kai 
kurias jaunųjų mokytojų silpny
bes ir jiems patarė pasimokyti 
iš vyresniųjų.

Pranas Zaranka aiškino, ką 
reikia atsiminti ir ko išvengti, 
ruošiant mokyklinius vaidini
mus. Paskaita buvo iliustruota 
butaforijos ir kitokių pagalbinių 
priemonių pavyzdžiais, o pats 
paskaitininkas pasirodė esąs ne
blogas aktorius.

Dr. Jonas Boguta parodė du 
video filmus: “Pennsylvanijos 
Lietuvą” ir pasikalbėjimą su 
poetu A. Gustaičiu.

Vida Augulytė stengėsi at
sakyti į klausimą “Kodėl mūsų 
mokiniams Lietuva tolimesnė 
už mėnulį?” ir mokytojus bei va
dovėlių autorius skatino dau
giau dėmesio kreipti į eilinių 
žmonių kasdieninį gyvenimą 
nepriklausomoje ir pavergtoje 
Lietuvoje.’

Dr. Algis Norvilas vienoje pa
skaitoje aptarė besikeičiančią 
Amerikos psichologų ir pedago
gų pažiūrą į dvikalbiškumą (jie 
pagaliau pripažino, kad antros 
kalbos mokėjimas vaikui neken
kia, o padeda, mokantis anglų 
kalbos), o kitoje — apibūdino 
dvikalbiškumą skatinančią 
atmosferą.

Rašytojas Jurgis Jankus klau
sė, ar mokinys literatūrą turėtų 
skaityti paviršutiniškai, bet su 
dideliu malonumu, “kaip tarnai
tė skaito”, ar smulkmeniškai 
nagrinėdamas jos struktūrą, bet

Juozas Plačas ir Stasys Ru
dys mokytojų ir jaunimo sa
vaitėj Dainavoj. Nuotr. V. 
Augulytės

nepajusdamas jos sielos. Paskui 
jis aptarė kai kuriuos savo kūry
bos aspektus ir perskaitė kelias 
dar neišleistos knygos ištraukas.

Savo paskaitoje “O kaip tu 
pasielgtum šiuo atveju?” Juozas 
Masilionis pristatė keliolika kla
sėje iškylančių keblių padėčių. 
Ši paskaita būtų buvusi puikus 
įvadas kelių valandų diskusi
joms. Deja, ji buvo skaitoma 
paskutinę dieną, ir laiko disku
sijoms visai neliko. Gal šią pa
skaitą reikėtų pakartoti atei
nančiais metais, jai ir jos sukel
tiems pokalbiams skiriant visą 
dieną?

Nijolė Jankutė-Užubalienė 
aptarė tėvų, vaikų ir mokytojų 
santykius, o iškilusių gyvų dis
kusijų dalyviai jos “trikampį” 
pavertė keturkampiu, į lietuviš
ko švietimo darbą įjungdami ir 
visuomenę.

(nukelta į 4 psl.)

Pranas Zaranka ir rašytojas 
Jurgis Jankus Dainavoj.
Nuotr. V. Augulytės

EVOLIUCINIO 
MADINGUMO 

ĮVAIROVĖS

dr'. TOMAS ŽIŪRAITIS, O.P.

Evoliucijos pro
cesas esąs vienos krypties, ro
dančios kelią vis pirmyn, o ne 
atgal; ne atžangos, bet nuolati
nės ir laipsniškai vykstančios 
pažangos link, kad tokiu būdu 
tas (neapgręžiamas) procesas pa
gimdytų aukštesnio ir, aišku, to
bulesnio lygio organizaciją, bū
dingą visiems visatos sekto
riams. Todėl, anot evoliucionis- 
tų avangardo, tas procesas nuo
latos ir laipsniškai turėtų pagim
dyti vis daugiau ypač chromo
somų, apie kurių gyvybinę svar
bą esame jau kalbėję. Juo aukš
tesnio lygio organizmas, juo 
daugiau chromosomų jam pri
klauso. Dar daugiau! Jeigu evo
liucijos (o ne vadinamosios evo
liucijos) procesas visur veikia ir 
viską gimdo, tai jis turėtų pagim
dyti ne tik daugiau ląstelių, bet 
ir daugiau chromosomų kiek
vienai ląstelei. Čia turėtų būti 
viso ko daugiau, o ne mažiau, 
gimdant patį aukščiausią orga
nizmą — žmogų. Šis turėtų bū
ti išvystytas taip, kaip reikalau
ja žmogiškasis sektorius, po ku

rio eina visi kiti sektoriai. Tie
sa, naujagimiui nepagailėta apie 
200 milijonų ląstelių, bet jam, 
kaip ir kiekvienam žmogui, su
teikta tik 46 chromosomos, ku
riomis turi pasitenkinti kiekvie
na jo somatinė ląstelė. Bent 
aukščiausias organizmas turėtų 
pasižymėti ir ląstelių skaičiumi, 
ir chromosomų skaičiumi.

Toks pasižymėjimas net ir 
žmogui nėra įmanomas, kadangi 
visus organizmus su ląstelėmis 
ir chromosomomis apsprendė 
pats Kūrėjas, o ne evoliucijos 
procesas, kurį mes ir pavadino
me vadinamosios evoliucijos 
procesu. Nesant tokio proceso, 
kaip ir pačios evoliucijos, tenka 
studijuoti pirmiausia žmogų kla
siškos kreacionistinės doktrinos 
požiūriu. Šiuo požiūriu žmogų 
studijuojant, lengva suprasti, 
kodėl kiekvienas žmogus — 
žmogiškasis asmuo — savo kil
me, prigimtimi ir pašaukimu yra 
aukščiausias ir tobuliausias kūri
nys visoje šio pasaulio sanku- 
roje (Šv. Tomas Akvinietis).

Kiekvienas žmogus yra ne tik 

kūrinys, bet ir kūrėjas aukščiau 
minėta prasme, kuri glūdi ne 
ląstelių, chromosomų ir panašių 
dalykų sandaroje, bet jo asmens 
ir asmenybės prigimtinėje bei 
antprigimtinėje tikrovėje. Toks 
yra kiekvienas žmogus, nors jis 
turi 46 chromosomas, o aulakan- 
ta 1600 chromosomų somatinėje 
ląstelėje (20). Kodėl yra tokių 
žmonių, kurie yra “baisesni už 
žvėrį”? Čia jau būtų atskira te
ma, irgi nemaišytina nei su ląs
telėmis, nei su chromosomis, 
nors vienos ir kitos yra būtinos 
žmogui kaip organizmui, kuris 
“evoliucijos” procese turėtų už
imti vietą tarp šimpanzės ir triu
šio arba tarp tokių augalų ir 
gyvulių, kurių vieni turi 48 
chromosomas, o kiti — 44 chro
mosomas. Tuo ir baigiame svars
tyti pirmąjį kriterijų, priminusį 
mums, kodėl aukštesnieji orga
nizmai negalėjo ir negali išsi
vystyti iš jų žemesniųjų formų. 
Didesnis ar mažesnis chromo
somų skaičiaus tas normalus rin
kinys nebūtinai turi reikšti aukš
tesnio ar žemesnio lygio orga
nizmą.

Antrasis kriterijus — tai, kaip 
jau žinome, deoksiribonuklei- 
ninės rūkšties kiekis haploi- 
dinėje chromosomoje. Tas kie
kis rašomas taip: DNA 12 gramo. 
Šio kiekio būdingi pavyzdžiai: 
amfiuma (amfibijoms priklau
santi) — 84; protopteras (dvi- 
kvapė Afrikos žuvis) — 50; varlė 
— 7,5; rupūžė — 3,7; žmogus— 
3,2; karvė, raguočiai — 2,8; ža

liasis vėžlys — 2,6; karpis — 
1,6; viščiukas — 1,3; sraigė — 
0,67; bakterija (“Colonbacteria”) 
— 0,004,7; bakteriofagas T2 
(bakteriofagas — bakterijų para
zitas) — 0,000,2; bakteriofagas 
/XI74 — 0,000,003,6.

Toks yra antrojo kriterijaus 
būdingas, visuotinai galiojantis 
pavyzdys, nebūtinai reiškiantis 
aukštesniuosius ir žemesniuo
sius organizmus, jokiu atveju 
hesietinus su vienas iš kito iš
sivystymu, būtinu evoliuciniam 
transformizmui.

Evoliucinis transformizmas — 
madinga vadinamosios evoliuci
jos teorija — nė vieno fakto 
nesulaukė savo “tiesai” pagrįsti 
net iš tarptautinio kongreso, įvy
kusio 1959 Chicagoje, minint 
Darwino knygos “Apie rūšių kil
mę” (1859) šimtmetinę sukaktį. 
Tame kongrese dalyvavo moks
lininkai ir šiaip daugiau ar ma
žiau žinomi mokslo žmonės dar
vinistai ir jų priešai, evoliucio- 
nistai ir neevoliucionistai, vie
niems ar kitiems pritariantieji.

Į tą kongresą suvažiavo ne 
2500, bet apie 2500 aukščiau mi
nėtų kvalifikacijų asmenų. Iš tų 
maždaug 2500 apie 11 pasisakė 
už evoliucijos teoriją kaip gam
tamokslinį faktą. Patys sau prieš
taraudami, jie pasisakė už tokią 
teoriją kaip faktą. Iš vienos pu
sės toji teorija jiems reiškia teo
riją, o jau iš kitos pusės ji 
reiškia jiems mokslinį faktą.

Iš viso mokslinis faktas nėra 
teorija, o pastaroji nėra faktas. 

Mokslinis faktas — tai neprama
nytas, tikras dalykas, būtinas pa
grindas pagrįstai išvadai padary
ti. Mokslinis faktas reiškiasi 
moksliniu dėsniu — pastoviu ir 
būtinu tam tikru ryšiu tarp reiš
kinių ar įvykių atitinkamai tie
sai atskleisti, jai ryškinti ir tobu
linti.

Kiekvienas mokslinis (o ne tik 
gamtamokslinis) dėsnis — tai 
trumpas, tikslus ir teisingas 
mokslinės tiesos išdėstymas, 
prakalbinantis faktą ar faktus. 
Tik prakalbinti “faktai patys kal
ba už save”. Šiaip jie yra akli 
ir nebyliai. Todėl toks Louis 
(Liudvikas) Agassizas ir sako: 
“Facts are stupid things until 
brought into connection with 
some general law” (Lane 
Cooper:L. Agassiz as a Teacher, 
1917, p. 48). Geriausi faktų pra- 
kalbintojai — tai gamtamokslis, 
gamtos filosofija, metafizika ir 
teologija.

Štai žemė ir saulė. Aiškiausi 
faktai. Kas čia apie ką sukasi? 
Tokius faktus turėdami, net pa
tys astronomai nesulaukė jų atsi
liepiant maždaug per 1700 metų. 
Pagaliau tie du faktai buvo pra
kalbinti gamtamoksline tiesa 
kaip tam tikru dėsniu, ir jie at
siliepė, t.y. jie, sakytume, tie
siog “pirštu” parodė, kad ne 
saulė sukasi aplink žemę, bet 
žemė aplink saulę. Įsitikinta, 
kad žemė sukasi ne tik aplink 
saulę, bet ir aplink savo ašį. 
Tuo ir pasibaigė teorija to suki
mosi klausimais.

Jeigu vadinamosios evoliuci
jos teorija būtų mokslinis faktas, 
tai joks sveikai galvojantis žmo
gus jos nevadintų teorija. Evo- 
liucionistai čia elgiasi kaip tik 
priešingai. Todėl jie irtebeskel- 
bia žemiau kritikos prieštaravi
mus, iš vienos pusės laikydami 
tą savo teoriją faktu, o iš kitos 
pusės — teorija arba atvirkščiai. 
Tokių prieštaravimų “dėsnis” — 
evoliucinis madingumas sa
votiška religija”, arba vie
no ir kito sąjauka, kurios ne
išvengė ir tie 11 evoliucionistų 
mokslininkų.

(Bus daugiau)

(20) Nenormalus chromosomų 
skaičiaus rinkinys žmogaus or
ganizmo somatinėje ląstelėje yra 
labai įvairus> pvz., Downo sin
dromo liga sergantieji tame rin
kinyje turi 47 chromosomas; ne
normalaus žmogaus-poliploido 
tas rinkinys turi 69 chromo
somas, o vėžinėje ląstelėje tas 
kiekis siekia nuo 80 iki 130 
chromosomų, neminint čia kai 
kurių variantų to kiekio atžvil
giu.

Tik 1956 buvo galutinai nusta
tyta, kad normalus chromosomų 
skaičiaus tas rinkinys turi 46, 
o ne 48 chromosomas (pastarasis 
skaičius tebėra nepataisytas ir 
mūsų enciklopedijoje: VII, p. 
131, 132). Sindromas (gr. “syn- 
drome” — subėgimas) — tai 
simptomų, požymių “subėgi
mas’’, junginys būdingas ku
riai nors ligai.
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APIE VASARĄ, ŽAIBUS, ČIOBRELIUS
ATOSTOGOS KENNEBUNKPORTE

— PAULIUS JURKUS-----------------------------------------------------------------2 —

Pro Šv. Antano šventovę, kur 
dega daug votyvinių žvakių, iš
eini į lauką. Pirmiausia matai 
baltas gėles. Jų galvos didelės, 
o stiebeliai plonučiai ir trapūs. 
Jei tik vėjas smarkiau supurto, 
jos neatlaiko, bejėgiškai nulen
kia galvas ir lūžta.

Patrauklus tas jų baltumas. 
Vienodumas. Tai seserys prie 
vienuolyno durų prie šv. Antano 
statulos. Tas šv. Antanas nulie
tas iš bronzos, kad laikas ne
paliestų jo šventumo. Jis ten 
vaizduojamas su knyga, su Kū
dikėliu ant rankų. Tamsiai ru- 
dos-žalios spalvos jis iškyla iš 
baltų gėlių, lyg iš putų, ir toks 
ramus žiūri į didelę aikštę. Ant 
to šventojo kartais • nutupia 
paukštukai'. Tikriausiai ir jie 
džiaugiasi tuo gražiu reginiu.

Pirmiausia suku į dešinę. Pro 
vienuolyno kampą, terasą. Čia 
keturios gražios kėdės, kurios 
primena Romos senovę. Anapus 
tujos. Jos susiglaudusios, viena 
prie kitos, kad neliktų tarpo. 
Tai sargybiniai, sustoję prie 
laiptų į parką. Tokios tujos buvo 
madingos prieš pirmąjį pasauli
nį karą. Visų ištaigių vilų laip
tus ir takus saugojo nuo žvilgs
nių ir nuo vėjų.

Čia pat yra labai šakota, išsi- 
skėtusi pušis. Ir kaip tokios gali 
užaugti? Toje pusėje, kur auga 
pušis, yra daug didelių akmenų. 
Jie iš žemės kiša savo plikus 
pakaušius. Samonos nori juos 
pridengti. Į tarpelius spraudžia
si gėlės. Ir kiek jų daug! Vi
sokių rūšių.

Šis takas eina pro vienuo
lyno koplyčią, kur žydi raudo
nos vešlios gėlės. Atrodo lyg 
jos būtų padarytos iš aksomo 
ir padėtos ant žemės, kad žmo
gus pasigėrėtų spalvos gilumu.

Čia pat yra ir šoninis koply
čios užsukimas. Čia įspūdin
giausias tai kabantis varpas, ku
ris niekada neskamba. Tarp tų 
miškelių, įlankų, namų, name
lių jis čia stovi kaip koks sim
bolis garsios, garsiai skambėju

Jiem rūpi 
lietuviškas 
švietimas
(atkelta iš 3 psl.)

JAV LB švietimo tarybos pir
mininkas St. Rudys pristatė 
švietimo tarybos šiemet išleistas 
knygas: Vinco Liulevičiaus re

daguotą “Lietuvių tautos ir vals
tybės istorijos” III-ąją dalį, Van
dos Frankienės-Vaitkevičienės 
premijuotą apyskaitą “Du drau
gai” ir Vidos Augulytės ir Juozo 
Plačo “Šimtą žaidimų dideliems 
ir mažiems”.

Mokyklų vedėjai bei jų atsto
vai padarė trumpus praneši
mus apie mokyklų veiklą ir pa
tirtus sunkumus.

Parodėlės ir pamokos
Pertraukų metu žiūrovų dė

mesį traukė net kelios paskaitų 
salės gale įrengtos parodėlės: 
Lino Kojelio politinės karikatū
ros, mokyklų metraščių ir moky
mo priemonių pavyzdžiai, senų 
ir naujų lietuviškų vadovėlių 
rinkinys.

Jaunimas taip pat neturėjo lai
ko nuobodžiauti. Jis kasdien iš
klausydavo vieną paskaitą ir lan
kydavo penkias pamokas: muz. 
Sližio vedamą muzikos pamoką, 
dvi lietuvių kalbos pamokas (St. 
Barzdukas mokė rašybos pagrin
dus, o V. Augulytė — lietuvių 
kalbos Svarinimą nuo angliciz- 
mų) ir dvi tautinių šokių pamo
kas, kurias pravedė G. Gobienė 
ir J. Matulaitienė.

Kad tėveliai galėtų be rū
pesčių klausyti paskaitų, vaikus 
tuo laiku mokė ir su jais žai
dė bei sportavo R. Juškienė ir A. 
Lieponis.

Laisvalaikis ir vakarinės 
programos

Nors daug buvo dirbta, užte- 

sios praeities. Žiūri ir negali 
suprasti. Tik darosi graudu. Ko
dėl jis taip kaba ir neskamba. 
Ar tai nėra panašu į žmogaus 
likimą? Kiek tokių žmonių yra 
aukštai iškilę, o neskamba: yra 
nebylūs sau ir kitiem.

Varpe, mielasis varpe, tu imk 
ir skambėk. Juk kiekviena šake
lė, kiekvienas krūmas, kiekvie
nas' skynimėlis ir net kiekvienas 
akmuo laukia tavo balso. Čia nie
kada niekas negirdėjo vario var
po balso, vienuolyno varpę balso. 
To ramaus vakarinio balso. Ir ko 
tu tyli? Tu esi pavydus, tu pats 
visa surinkai. Tu surinkai visų 
žuvėdrų klykavimus, visų žiogų 
čirpimus, paukštelių čirškėji
mus. Surinkai ir vėjų gūsius ir 
visą paslėpei savo taurėje, kad 
būtum išdidus ir šaltas. Tu ap
kurtęs mum. O mes tavęs lau
kiam, tave prašom.

Vėjas pralėkė ir užgavo jo 
briauną, ir varpas aiktelėjo prisi
minimais, bet ne savo širdimi, 
tik savo karšta briauna.

-o-
Einu į laivų namelį per mišką. 

Pažįstu čia beržus, jų baltumą, 
pažįstu paparčius, jų vešlumą, 
pušis ir jų egzotišką kreivumą. 
Čia krūmuose gyvena kiškiai. 
Tikri pasakų kiškiai. Kartais jie 
pasirodo ant tako ir paskui 
dingsta. Jie saugūs: krūmai tokie 
tankūs, kad įlisti negali. Kiškiai 
ten ir mauna.

Žvyruotas takelis lenkiasi ir 
atidengia laivų namelį. Kadaise 
jis buvo gražus, su stiklais, duri
mis. Dabar ir čia praėjo van
dalai, ir beliko tik pastogė nuo 
lietaus.

Čia labai malonu stovėti ir 
sekti pajūrį. Priešais pilkas vieš
butis. Toks ramus, ramus, lyg 
koks vasaros pokaitis. Žemiau, 
prie uosto kanalo, baltas ma
žas švyturys. Patraukia jo ma
žumas. Paprastai šių pakrančių 
švyturiai yra didoki ir šiek tiek 
atšiaurūs, net rūstūs. Šis gi prie
šingai — mažas ir jaukus. Ka
daise jis sergėjo laivus, grįžtan
čius iš jūros, net pasilenkdamas

Nijolė Užubalienė ir Vida 
Augulytė mokytojų ir jau
nimo savaitėj Dainavoj.
Nuotr. Užubalio

ko laiko ir atsikvėpti. Kasdien 
po pietų — beveik trys valandos 
laisvalaikio maudymuisi, žaidi
mams, poilsiui. Bet darbštieji 
mokytojai ir paežerėje neiškęs
davo be darbo: žiūrėk, čia varto
mi ruošiamų knygų rankraščiai, 
ten tikrinami jaunimo rašomieji 
darbai, dar kitur tariamasi apie 
naujus vadovėlius, demonstruo
jami tautinių šokių žingsniai.

O saulei nusileidus, visi rink
davosi I. Bublienės paruoštoms 
vakarinėms programoms. Baltų
jų rūmų salėje šokome ir daina
vome, džiaugėmės savų talentų 
pasirodymu, gėrėjomės filmais 
(J. Masilionis rodė praėjusių 
dviejų mokytojų studijų savaičių 
filmus, o Vitalius Matulaitis 
parodė filmą iš nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo, lietuviškų 

jiem švietė, kad rastų taką, kur 
giliau.

Nuo švyturio į dešinę yra ki
tas pilkas namas. Tai žvejų prie
plauka. Pilkas didelis namas, 
pakeltas ant polių. Jis taip stovi 
visada, metų metais. Kaip ir pa
tys žvejai — pilki ir pastovūs.

Dešiniau — jachtų klubas. 
Kažkodėl šis namas visada ilge
singas. Jo anga turi lenktą 
skliautą, paskui visokius iškyšu
lius. Ten sustoja jachtos ir iš
krauna atostogaujančius, malo
niai laiką beleidžiančius.

Dar dešiniau — susigrūdę 
nameliai, krautuvės. Ten vėžių 
prekyba, bent kelios galerijos, 
viešbučiai. Viršum medžių vai
nikų savo bokštą kelią Colony 
viešbutis.

Čia visada ramu ir miela. Sto
vi, žvalgais, stebi, kaip atsi
spindi vandeny namai, viešbu
čiai, laivai. Kanale pilna susto
jusių laivų, jachtų. Su vienu, su 
dviem stiebais. Burės susuktos, 
apmautos brezentu. Ant inkaro. 
Laivai nusisukę pagal jūros 
srovę.

KUNIGŲ VIENYBĖS 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Kunigų Vienybės 
metinis suvažiavimas įvyks spa
lio 6, 7 ir 8, trečiadienį, ket
virtadienį ir penktadienį, Chica
gos Bismarck viešbutyje, 171 
Fandolph, tel. (313) 236-0123.

Trečiadienį bus Kunigų Vie
nybės suvažiavimas. Registra
cija 10 vai. Pirmoji sesija — 
10:30 v. Koncelebruotos mišios 
— 11:30 vai. Pietūs — 12 vai. 
Trečiadienį bus aptariami visi 
Kunigų Vienybės reikalai, ren
kama nauja valdyba. Trečiadienį 
ir baigsis šis lietuvių kunigų 
suvažiavimas. Kitas dvi dienas 
kunigai dalyvaus jau bendrinėje 
amerikiečių konferencijoje.

1974 buvo įkurta “Catholic 
Conference for Ethnic and 
Neighborhood Affairs”. Įkūrime 

tautinių drabužių filmą ir daug 
Lietuvos vaizdų skaidrių). Dai
navome ir vaidinome prie laužo 
miško aikštelėje. Laisvės kovo
tojų vakare visi dalyvavome ei
senoje su žvakėmis, apeigose 
prie kryžių, pamaldose. Progra
moms pasibaigus, tie, kurių akys 
dar nesimerkė, vaikščiodavo 
Dainavos takeliais po žvaigž
dėtu dangumi, besigėrėdami 
pušimis kvepiančiu oru ir tūks
tančio svirplių griežiama rug
piūčio simfonija.

Atsisveikinant
Bematant atėjo ir studijų sa

vaitės pabaiga. Šeštadienį, po 
paskutinės paskaitos, visi susi
rinko į naująjį Dainavos kryžių 
kalną, kur kun. Vaišnys pašven
tino du naujus kryžius. (Vieną 
pastatydino mokytojai, o kitą, 
dedikuotą jaunimui, p.p. Abro
maičiai.) Prieš pat vakarienę — 
uždaromasis posėdis, jaunimui 
pažymėjimų įteikimas, pareigū
nų apdovanojimas knygomis. 
Paskutinis vėliavų nuleidimas. 
Ir štai jau atsisveikinimo vaka
ras, kurio programoje dalyva
vo vaikų darželio auklėtiniai, ak
torius Kazimieras Gricius, 
solistė Danutė Petronienė ir stu
dijų savaitės jaunimo choras bei 
tautinių šokių grupė. Po progra
mos — vaišės, šokiai ir dainos.

Sekmadienio rytą nuotaika 
melancholiška, nes jau reikia at
sisveikinti. O kaip sunku atsi
sveikinti su vienminčiais, su 
bendro likimo draugais! Ne tik 
su senais pažįstamais, bet ir su 
tais, kurie per kelias dienas 
pasidarė artimi. Būrys jaunimo, 
pritrūkęs žodžių savo jausmams 
išreikšti, užtraukia seną lietuvių 
liaudies dainą. O išlydėjus či- 
kagiškių autobusą, viena mo
kytoja liūdnai atsidūsta: dar 357 
dienos iki kitos mokytojų studi
jų savaitės!

Tik vieni paukščiai čia labai 
judrūs. Jau artinasi vakaras, ir 
jiem rūpi vakarienė. Nėra jiem 
restoranų, nei tarnų. Reikia pa
tiem susirasti. Dabar pasitraukė 
jūra. Atoslūgis. Iš kanalo išbėgo 
vanduo ir atidengė daug plotų, 
kur pilna dumblo. Dumble liko 
visokio gyvio. Ten ir vaikšto 
žuvėdros, stebi, kur kas sujudės.

Bėginėja maži paukštukai, to
kie maži, kaip nykštys. Bėga la
bai greitai. Ir jie susirenka va
karieniauti, kai pasitraukia jū
ra. Skuba ir skuba. Kiekvienas 
skuba, nes ateis vakaras, ir kas 
bus tada, jei nebūsi pavalgęs.

Čia tiek daug prisiminimų. 
Čia skaičiau knygą. Net prisi
menu, kokią knygą. Prisimenu 
draugus, kurie čia buvo. Daili
ninkas piešė paveikslą, ir 
mane gundė šio peisažo kontū
rai.

Mielas ir .net graudus pasi
sveikinimas su šia vieta, tokia 
brangia, jaukia. Būkite pa
sveikinti jūs, laivai, senieji žve
jų namai, prieplaukos, tos bal
tos ir tingios žuvėdros ir tie 
mažieji paukštukai. Jūs visi 
esate man reikalingi. Jūs visi 
mano draugai ir gyvenate 
drauge su manimi tuose bran
giuose prisiminimuose! (p.j.) 

(Bus daugiau) 

dalyvavo ir lietuvių kunigų at
stovai. Praeitais metais tos drau
gijos suvažiavime New Yorke 
drauge vyko ir lietuvių Kunigų 
Vienybės seimas. Lietuviai ku
nigai turėjo progos dalyvauti ir 
šioje amerikiečių konferencijo
je. Ir visi buvo patenkinti.

Taip ir šiemet lietuviai kuni
gai dalyvaus bendrinėse sesi
jose, atskiruose rateliuose. Bus 
iškelti tautinių parapijų reikalai, 
vienuolijų rūpesčiai. Bus pasisa
koma ir pastoraciniais klausi
mais. Kviečiami dalyvauti ir pa
sauliečiai.

-o-
Lietuviai kunigai, kurie pla

nuoja dalyvauti, prašomi pranešti 
Kunigų Vienybės sekretoriui 
kun. V. Pikturnai, St. Mary of 
the Angels Church, 213 S. 4th
St. Brookiyn, N.Y. 11211. Tel. 
(212) 782-2086. Jei kas nori užsi
sakyti kambarį viešbutyje, pra
šom suminėti “Catholic Confer
ence for Ethnic and Neighbor
hood Affairs”.

PHILADELPHIJOS 
ATEITININKŲ 

ŠVENTĖ
Philadelphijos lietuviai, ypač 

jaunimas, pereitais metais 
džiaugėsi, kad tiek daug žmo
nių, ateitininkų ir neateitininkų, 
atvyko jų aplankyti per ateiti
ninkų šventę. Šiais metais tiki
mės dar daugiau jų atvyksiant, 
nes esam suplanavę gerą prog
ramą.

Philadelphijos ateitininkų 
metinė šventė įvyks rugsėjo 25- 
26. Pirmiausia šeštadienio pro
gramoj bus pokalbis su mokslei
viais ateitininkais; jį praves Ele- 
nutė ir Rimas Juzaičiai. Popie
čio programa vyks pas Gečius, 
9660 Pine Rd., 2 valandą. Tą 
vakarą, 7 valandą, Lietuvių Na
muose, 2715 E. Allegheny Avė., 
bus meninė programa. Roches
terio jaunimo teatras, kuriam va
dovauja Kristina Sabalytė, su
vaidins Antano Škėmos “Žvaki
dę”. Po vaidinimo bus šokiai, 
baras ir bufetas.

Sekmadienį, po lietuviškų mi
šių (10:30, Šv. Andriejaus baž- 
čioj, 19-oji ir Wallace gatvės) 
bus iškilmingas posėdis, kurio 
metu bus įžodžiai. Paskaitą skai
tys iš Kalifornijos atvykęs Linas 
Kojelis, veiklus studentas ateiti
ninkas.

Visos kuopos prašomos atsi
vežti savo vėliavas.

Norintieji gauti daugiau in
formacijų prašomi skambinti 
Gintarei Gečytei (215 677-1684), 
Vytui Maciūnui (215 DA 4-29 
47) ar Virgui Volertui (609 461- 
9488).

Iki pasimatymo Philadel
phijoj!

Gintarė Gečytė

Pranciškonų vienuolyno koplyčios detalė Kennebunkporte.
Šoninė atrama ir varpas, kuris niekada neskamba. Nuotr.
V. Maželio

Kas negali dalyvauti visas tris 
dienas, kviečiamas dalyvauti 
tiek, kiek gali.

Iš New Yorko organizuojamas 
grupinis skridimas. Jei atsiras 

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

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

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

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

Tel. (212) 758-1150-1

SKYRIAI:
Apple-Valley, Min. 55124- 770.7 147St.
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St.
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road 
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Avė. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hartford, Conn. 06106 518 Park St.
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Passaic, N.J. — 176 Market Street
Paterson, N.J. 07505 — 60 Braodvvay 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St. 
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St. 
Waterbury, Conn. — 905 Bank Street 
Fort Wayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd. 
Woodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Avė. 
VVorcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstovm, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street 
Trenton, N.J. 08620 — 4 Quay Court

bent 10 keleivių, bus duodama 
didelė nuolaida. Visais šios pa
pigintos kelionės reikalais pra
šoma kreiptis taip pat į Kunigų 
Vienybės sekretorių kun. V. Pik
turną.

Tel.: 612-432-7083
AL 4-5456

CH 3-2583 
268-0068

TL 6-2674
BR 8-6966

WA 5-2737 
884-1738

ES 2-4685
374-6446

GL 8-2256 
246-9473

FO 3-8569
AN 1-2994
LO 2-1446

373-8783
GR 2-6387 

345-2028
PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750
FI 6-1571
PL 6-6766

432-5402
441-4712

SW 8-2868
RI 3-0440

609-585-4867
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IR PALŪŽO DZŪKIJOS ĄŽUOLAS
ROCHESTER, N.Y.

Šv. Onos senelių namuose 
rugpiūčio 26 mirė kun. Jonas 
Bakšys, sulaukęs 84 metų ir 6 
mėnesių amžiaus. Palaidotas 
rugpiūčio 30 Holy Sepulcher 
kapinėse, kunigų skyriuje.

Šeštadienio vakarą kun. Jono 
Bakšio palaikus atvežus iš laido
tuvių namų į Šv. Jurgio lietuvių 
katalikų parapijos bažnyčią, 
vysk. D.W. Hickey už jo vėlę 
aukojo mišias. Jautrų pamokslą 
pasakė tėv. Justinas Vaškys, 
OFM, iškeldamas kun. J. Bak
šio nuopelnus savo parapijai ir 
lietuvių tautai. Tai buvęs vienas 
ryškiausių JAV ankstesniosios 
kartos lietuvių kunigų.

Pirmadienio, rugpiūčio 30, 
rytą Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioj mišias aukojo ir laidotu
vių pamaldas atliko vysk. Joseph 
Hogan, asistuojamas būrio kuni
gų ir vienuolių. Atsisveikinimo 
pamokslus pasakė: anglų kalba 
kalba— kun. Dom. Mockevi
čius, lietuvių kalba — kun. A. 
Petrauskas. Kun. D. Mockevi
čius, gimęs ir augęs Rochestery, 
čia baigęs ir kunigų seminariją, 
su nuoširdumu prisiminė kun. J. 
Bakšį ir kaip savo buvusį kle
boną, ir kaip didelį lietuviškų 
darbų vykdytoją.

Pamaldų metu giedojo vietos 
Lietuvių Bendruomenės choras, 
vadovaujamas dirigento Jono 
Adomaičio. Vargonais grojo R. 
Obalis. Laidotuvių pamaldos 
baigtos kun. J. Bakšio mėgta 
giesme “Apsaugok, Aukščiau
sias, tą mylimą šalį”.

Kapinėse laidotuvių maldas 
sukalbėjo tėv. J. Vaškys, pa
kviesdamas gausiai susirinku
sius parapiečius jas baigti gies
me Marija, Marija ir Lietuvos 
himnu, nes toks buvęs velionio 
paskutinis pageidavimas.

-o-
Kun. Jonas Bakšys buvo gi

męs 1892 kovo 8 prie žaviųjų 
Merkio krantų, Salovartos kai
me, Perlojos parapijoj, 5 vaikų 
ūkininko šeimoj. Baigęs Vilniuj 
keturklasę, Maskvoj išlaikė eg
zaminus į karo kadetų mokyklą, 
bet dėl artėjančio pirmojo pa
saulinio karo grėsmės mokyklon 
nestojo; tų pačių (1913) metų 
rudenį išvyko į JAV.

Merkio krantuose ir šlaituose 
praleista jaunystė ir dzūko pri

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Alfonso mokykla pradėjo 

mokslo metus trečiadienį, rug
sėjo 8. Vaikučiai dalyvavo mi
šiose 8 vai. ryto. Jas aukojo kun. 
A. Dranginis. Po mišių vaiku
čiai įėjo į jiem paskirtus kam
barius, kur gavo naujas knygas ir 
susipažino su savo mokytojais. 
Dėl ypatingų priešgaisrinės ap
saugos reikalavimų klasės kam
bariai nukelti į pirmą aukštą. 
Pirmą dieną buvo mokykloj iki 
pietų. Šiemet mokinių skaičius 
padidėjo iki 130. Turime pripa
žinti faktą, kad kitataučiai dau
giau įvertina Šv. Alfonso mokyk
lą ir seselių auklėjimą, negu lie
tuviai.

Lietuvių posto 154 Amerikos 
legionierių organizacijos na
riai ir jų padėjėjos rugsėjo 19, 
sekmadienį, ruošia susipažini
mo iškilmes Lietuvių svetainės 
didžiojoj salėj. Programa prasi
dės 2 v. popiet su Amerikos bei 
Lietuvos himnais ir invokacija. 
Iškilmėse dalyvaus Marylando 
valstybės ir Baltimorės miesto 
Amerikos legijono viršininkai ir 
lietuvių posto nariai ir padėjė
jos. Po iškilmių bus vaišės.

Iškilmingi pagerbimo pietūs 
įvyks Baltimorės Hilton viešbu
tyje rugsėjo 26, sekmadienį, 2 
vai. p.p. Bus pagerbtas vienas iš 
žymiausių lietuvių veikėjų, prel. 
Liudvikas Mendelis, kuris 47 
metus dirbo Baltimorės lietuvių 
tarpe. Prelatas, kaip susipratęs 
lietuvis, per tuos ilgus metus vi
sokiais būdais dirbo tėvynės la
bui, ragindamas savo tautiečius 
lietuvius išlaikyti lietuviškus 
papročius ir kalbą Baltimorėje. 
Kaip geras kunigas, jis skatino 
visus būti gerais katalikais. Vi
si dalyvaukime mišiose 11:30 
Šv. Alfonso bažnyčioje ir pietuo

gimtis kun. J. Bakšio sieloj iš
ugdė gilų jautrumą žmogui, jo 
aplinkai ir nepalaužiamą ryžtą 
siekti geresnių dienų.

1920 Rochestery baigė Šv. 
Bernardo kunigų seminariją. 
Kurį laiką vikaravo Hartfordo, 
Conn., ir Waterburio, Mass., lie
tuvių parapijose, o 1930, mirus 
kun. J. Kas akai čiui, grįžo Ro- 
chesterin Šv. Jurgio parapijos 
klebono pareigom. Čia visa 
energija įsijungė į parapijos kū
rimą ir lietuvišką darbą. Pačiu 
sunkiausiu depresijos metu pa
statė mūro bažnyčią, o buvusį 
pustrečio aukšto mūro namą pa
vertė salėmis pobūviam ir įkur
dino 8 skyrių pradžios mokyk
lą.

Tai buvo energingas, suma
nus ir veiklus ankstesniosios 
kartos lietuvis kunigas. Po antro
jo pasaulinio karo vienas iš pir
mųjų, nežiūrėdamas į jokias 
apkalbas ir raudonųjų melagin
gą propagandą, įsijungė į karo 
pabėgėlių visokeriopą paramos 
darbą. Apie penkiem šimtam as
menų sudarė atvykimo į JAV do
kumentus. Kartais atvykusią 
New Yorko uostan ir neturin
čią kur prisiglausti šeimą kun. 
J. Bakšys pakviesdavo Roches- 
terin. Atvykusiem padėdavo su
sirasti darbą ir butą. Daug veikė 
vietos ir JAV lietuvių organiza
cijose, visada pirmoj vietoj staty
damas lietuvybės ir savo gimto
jo krašto laisvės reikalus.

Kun. J. Bakšys buvo stambaus

se. Tokiu būdu parodysim pre
latui, kad esame dėkingi jam už 
jo nuveiktus darbus mūsų ir tė
vynės naudai. Visi maloniai 
kviečiami.

Juozas Kaluška, ankstesnės 
kartos lietuvis, sulaukęs 81 
metų, mirė rugpiūčio 29 savo 
namuose. Juozas buvo susipra
tęs lietuvis. Kol sveikata leido, 
ne tiktai dalyvavo, bet ir dirbo 
lietuviškuose parengimuose. 
Mišios už jo sielą buvo auko
jamos rugsėjo 11 Šv. Alfonso 
bažnyčioj. Palaidotas Holy 
Redeemer kapinėse. Nuliūdime 
liko žmona Ona, duktė Amelija 
ir anūkai.

Tautinių šokių grupė daly
vavo šokių šventėj Chicagoj rug
sėjo 5. Organizacijos ir pavie
niai asmenys telkė lėšas šokėjų 
kelionės išlaidom padengti.

Daina, vyrų choras, pradės re
petuoti rugsėjo 16. Bus susipa
žįstama su nauju dirigentu Rai
mondu Obaliu.

Maldos kelionė į Mount St. 
Mary’s kolegijos Liurdo koply
čią ir Šv. Elžbietos Ann Seton 
šventovę įvyks spalio 3. Vado
vaus kun. Antanas Dranginis. 
Maldininkai autobusais nuo Šv. 
Alfonso bažnyčios išvažiuos 9 
vai. ryto.

Rapolas Dūda, naujos kartos 
lietuvis, nuo širdies smūgio 
staiga mirė rugsėjo 7 savo na
muose. Rapolas mėgo muziką, 
dalyvaudavo koncertuose ir 
lietuviškuose parengimuose. 
Gedulingos mišios už jo sielą 
aukotos rugsėjo 10 Šv. Alfonso 
bažnyčioj. Palaidotas Loudon 
Park kapinėse. Nuliūdime liko 
žmona Marė, dukra Gražina ir 
anūkai.

Jonas Obelinis

Jaunimo pamaldos rugsėjo 12 Kultūros Židiny. Pamaldos buvo ryšium su Maironio 
lituanistinės mokyklos mokslo metų pradžia. Nuotr. L. Tamošaičio

ūgio, aukštas, drąsaus žvilgsnio 
vyras. Turėjo gražų baritono bal
są, visada mėgdavo dainuoti. Iki 
paskutinės jo gyvenimo dienos 
jam rūpėjo buvusios jo para
pijos raikalai, nors iš klebono 
pareigų dėl susilpnėjusios svei
katos ir buvo pasitraukęs 
prieš 20 metų. Buvo pasta
bus vietos lietuvių radijo progra
mos klausytojas, dažnai skam
bindavo pažįstamiem, dary
damas pastabas, kas jam pa
tiko, kas nepatiko ir kokia lietu
vių radijo programa turėtų bū
ti; vienus pagirdavo, kitus kiek 
papeikdavo. Pasiliko jo jautru
mas iki paskutinės gyvenimo va
landos ir lietuvių liaudies dai
nom. Vis prašydavo vienos ar ki
tos dainos žodžių, nes pietų ar 
vakarienės metu turįs padainuo
ti susirinkusiem seneliam, ku
rie jo dainų mielai klausą, nors 

SYDNĖJAUS LIETUVIAI 
NETEKO NUOSTABAUS TAUTIEČIO

Daugiau kaip ketvirtį šimtme
čio Sydnėjaus lietuvių visuome
nė džiaugėsi turėdama savo 
tarpe žmogų, kuris nepaprastais 
savo gabumais buvo neatskiria
mai įsijungęs į visokią organi
zacinę, kultūrinę, meninę veik
lą. Tai Algis Plūkas — visų 
bičiulis, visų bendradarbis. 
Daug dirbo su skautišku jau
nimu, rašė jam dainas, kompo
navo melodijas, mokė dainuoti, 
mokė šokti tautinius šokius ir 
jiem akordeonu pritarė. Skautų 
stovyklose, kai jaunimas pa
ilsęs ilsėdavosi, jis virė pietus 
— ir gerai pagamindavo! Už 
nuopelnus skautam buvo apdo
vanotas Tėvynės sūnaus žyme
niu, ir Žymeniu už nuopelnus. 
Perėmęs vos susiorganizavusį 
Dainos chorą į savo rankas 
(1954), jis per kelerius metus iš
vedė jį į sceną, davė platoką 
repertuarą, vadovavo daugely 
pasirodymų. Repertuare buvo ir 
jo paties sukomponuotų dainų. 
Vėliau, atsiradus nuolatiniam 
Dainos dirigentam, Algis suor
ganizavo vyrų, moterų kvarte
tus, akomponavo akordeonu tau
tinių šokių šokėjam. Akom- 
ponuodavo pianinu solistam, 
taip pat choro solo partijom

Algis — vaidintojas. Atžalos 
teatrinei trupei parengė dekora
cijas, vaidinant S. Čiurlionienės 
“Aušros sūnus”, ir savaitgalio 
mokyklai, vaidinant “Batuotą 
katiną”. Jis vadovavo muzikinei 
daliai, statant “Pabaigtuves”. Į- 
vairiuose baliuose, minėji- i 
muose, šventėse parengdavo 
puikias dekoracijas, nupiešdavo 
reikiamus portretus. Ir tai atlik

davo puikiai, kaip neabejotinas 
menininkas. Kur reikėdavo, jis į- 
jungdavo tiesiog nežabotą savo 
vaizduotę, savo meninį nujau
timą. Žiūrovai stebėdavosi ir 
jausdavo tikrą pasigėrėjimą.

Algis grodavo vargonais ir, 
reikalui esant, atlikdavo vargo
nininko pareigas bažnyčioj. Bu
vo laikraščių iliustratorius, dro
žinėtojas sudėtingų medžio dir
binių; auksakalys, metalo

NEW 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 
89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stu
kas, 1467 Force Dr., Mountain- 
side, N.J. 07092. Tel. (201) 
232-5565.

ir nesuprantą žodžių. O anais 
laikais, dar būdamas jaunas klie
rikas, seminarijos koridoriuose 
užtraukdavęs liūdna gaida “Kai 
aš turėjau kaime mergelę”; 
už tai kelis kartus rektoriaus 
buvęs įspėtas, kad taip jautriai 
ir garsiai nepoteriautų ... Jo 
tvirtas ir aiškus balsas liko iki 
paskutinių jo gyvenimo dienų. 
Dažnai, atsilankius pas jį į sene
lių namus, po pašnekesio kvies
davo padėti uždainuoti kurią 
nors lietuvišką dainą.

Taip, palūžo Dzūkijos Merkio 
pakrančių ąžuolas, priklausęs 
lietuvių kunigų ankstesniajai 
kartai, kuri čia sukūrė lietuviš
kas parapijas, mokyklas ir daug 
dirbo Dievo garbei ir tėvynės 
gerovei. Jos eilės retėja. Ar bus 
kas jas pakeičia?

A. Sabalis

darbų specialistas — pagamin
davo projektus ir atliedavo iš 
metalo įvairius ženklelius, sta
tulėles. Scenos apšvietėjas, gar
sų reguliuotojas, elektros sceni
nis instaliatorius.

Pats atlikdavo ir pačius juo
džiausius darbus — buvo kūrė
jas ir darbininkas. Bet visada 
linksmas, patenkintas, įdedąs į 
darbą savo širdį ir jausmus.

Algis gyveno kitiems, vi
suomenei, o savo privataus gy
venimo beveik neturėjo. Jis nie
kada neprašė ir siūlant neėmė 
už savo darbą atlyginimo, nie
kada savo darbais nesiekė asme
ninės naudos ar garbės —jo dar
bai beveik visada be parašo, jo
kių autorystės teisių jis nesiekė. 

3 KELIONĖS
Į LIETUVĄ

SPALIO 20, KAINA — $755.00
grįžta spalio 28. Šešios dienos 
Lietuvoje.

LAPKRIČIO 24, $680.00
grįžta gruodžio 2. Šešios dienos 
Lietuvoje.

GRUODŽIO 19, $880.00
grįžta sausio 2. Šešios dienos 
Lietuvoje ir 7 Rygoje. 
Kalėdos bus Rygoje. Nauji Metai sutinkami 
Vilniuje.

į tas kainas įeina: visų sudarymas, viešbučiai, trys valgiai 
per dieną, bagažo pervežimas ir visi patarnavimai.

Keliones rengia

DOVANA
84-14 Jamaica Avė. 

Woodhaven, N.Y. 11421 
Tel. (212) 296-5250 

Namų tel. (212) 296-5359

Savininkė — Irena Velonskienė

Keliaudami per DOVANĄ, gausite svarbių papildomų 
informacijų.

DOVANA taip pat siunčia siuntinius į Lietuvą, sudaro 
dokumentus norintiem atvykti iš Lietuvos, turi įvairių prekių 
pasirinkimą žemomis kainomis. Ypač didelis medžiagų pasi
rinkimas. i

Jau daromos registracijos 1977 vasaros kelionėm, l 
kurios prasidės gegužės mėn. L

Savo pragyvenimui užsidirbda
vo meninių darbų firmoj, kuri 
ne vieną jo suprojektuotą dar
bą panaudodavo viešuose pasta
tuose, fontanuose ar namų 
dekoracijose.

Paskutiniais savo gyvenimo 
metais jis daug dirbdavo ir Lie
tuvių klube — buvo lyg sudė
tinė klubo dalis rengiant paren
gimus, atliekant viešas progra
mas. Gyveno kukliai, vienišas. 
Gyvenimo aplinkybės neleido 
jam džiaugtis namų židinio ši
lima. Ir net iš šio pasaulio jam 
teko iškeliauti niekam nežinant 
— jo kūnas buvo rastas bute š.m. 
birželio 11, kaip spėjama, jau 
apie porą dienų po mirties.

Algio Pluko laidotuvėsna susi
rinko nepaprastai daug tautie
čių; karstas skendėjo vainikuose 
ir gėlėse. Kun. Petras Butkus pa
sakė jautrų atsisveikinimo pa
mokslą. Iš liūdnų laidotuvių da
lyvių veidų tarsi buvo galima at
spėti ir jų mintis: “Tik dabar 
įvertinsim, ko netekom”.

Charakteringas velionio Algio 
būdo savumas — nemėgimas 
girtis, didžiuotis. Jis net nemėg
davo ką nors apie savo gyveni
mą pasakoti. “Gimiau apie Ku
piškį 1922 m.” Ir viskas.

: - u

Nėra žinių, kad Algis būtų 
turėjęs kokioj nors meno šakoj 
formalų išsilavinimą. Įgimti 
gabumai, meilė pamėgtam dar
bui ir jam atsidavimas, jautru
mas lietuviškos bendruome
nės pareigom — tai jo dvasios 
apraiškos. Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenėj jis atliko didelį 
darbą, o tuo pačiu jo įnašas lie
tuvybės labui yra taip pat ryš
kus.

J. Slavėnas

.....

iš VISUR
— Žurnalistas S. Pranckūnas, 

pereitą savaitę miręs Toronte, 
Kanadoj, prieš pat mirtį atnauji
no Darbininko prenumeratą ir 
prisiuntė tokio turinio praneši
mą: “Atidaryti semaforai Vilniu
je” — “Rūtos” leidyklos leidžia
mas S. Pranckūno romanas turės 
250 psl., kainuos 6 dol. Užsisa
kiusių pavardės bus įrašytos 
knygoj. Užsakymus siųsti: Rūta, 
373 Charlton Avė., W. Hamil
ton, Ont., arba autoriui: 105 Tal- 
bot Rd., Willowdale, Ont., Ca
nada.

— “Laisvosios Lietuvos” laik
raščio 30 metų sukakties minė
jimas įvyks spalio 2, šeštadienį, 
7 vai. vak. Šaulių namuose, 
2417 W. 43rd St., Chicagoj.

— Emilija Pakštaitė, muzikos 
mokslus baigusi nauja muzikė, 
nuo šio sezono pradžios bus 
nauja “Audros” choro vadovė. 
Choro repeticijos vyks Jaunimo 
Centre, Chicagoj.

— “Aušra”, Kanados lietuvai
čių kvartetas, nuo rugpiūčio 4 
iki rugsėjo 4 koncertavo Angli
joj. Kvartetas taip pat užbaigė į- 
dainuoti į juostą kūrinius būsi
mai plokštelei. Šiai plokštelei 
akompanimentą paruošė ir jį su 
savo orkestru atliko detroitietis 
Vytas Petrauskas.

— “Lietuvių Dienų” žurnalo 
gegužinė įvyks rugsėjo 19 Mc 
Cambridge Parke, Burbank, 
Calif.

— Balfo direktorių tarybos su
važiavimas bus spalio 2 Lietuvių 
namuose, 2715 East Allegheny 
Avė., Philadelphijoje. Suvažia
vimo pradžia 10 v.r. Suvažiavi
mą globoja Philadelphijos Bal
fo skyrius.

— Tėv. Jurgio Ambroziejaus 
Pabrėžos (1771-1849), Kretingos 
pranciškono, žymaus Žemaičių 
augmenijos tyrinėtojo, liaudies 
gydytojo, poeto, garsaus pa? 
mokslininko, sumanaus dvasios 
vado, švento gyvenimo vie
nuoliu, ir plačiai išgarsėjusio po 
mirties teikiamomis malonėmis, 
plačią ir dokumentuotą biogra

fiją rašo istorikas dr. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM. Studija išeis 
Liet. Kat. Mokslo Akademijos 
knygų serijoj. Jos išleidimą fi- 
finansuoja prel. Juozas Karalius, 
Shenandoah, Pa., Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos'klebonas emeri
tas.
— Grandinėlė, Clevelando tau

tinių šokių ansamblis, rugsėjo 
26 atliks programą Hamiltone, 
Ont., Kanadoj. Kviečia Aido cho
ro rėmėjų komitetas, besirūpinąs 
sutelkti lėšas šio choro gastrolių 
kęlionei į Pietų Ameriką.

— JAV Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos leidi
nių “Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lith
uania” pilnu rinkiniu papildytas 
Yale universiteto bibliotekos 
Rytų Europos skyrius.

— Kun. J. Staškevičius pa
skirtas Londono, Ont., Šiluvos ir 
Delhi, Ont., Šv. Kazimiero para
pijų klebonu. Pareigas pradės 
eiti rugpiūčio pabaigoj. Iki šiol 
kun. J. Staškevičius dirbo pasto
racijos darbą tarp Toronto lietu
vių.

— Aktoriaus H. Kačinsko ir 
pianisto A. Kuprevičiaus rečita
lis Clevelande įvyks spalio 17. 
Fengia Skautininkų Draugovė.

— Solistės Ginos Čapkauskie- 
nės koncertas Clevelande, Nau
josios parapijos salėj, įvyks lap
kričio 6.

— Rašytojo Jurgio Gliaudos 
novelė “Tamsus vakaro švytėji
mas” buvo atspausdinta latvių 
savaitrašty “Latvija”, kuris lei
džiamas Londone. Novelę į lat
vių kalbą išvertė rašytojas An- 
šlavas Eglitis.

— Rašytojo J. Grušo tragi
komediją “Meilė, džiazas ir 
velnias” pastatė scenoj Latvijos 
universiteto Dramos ansamblis. 
Veikalo artistai buvo studentai, 
režisierius — A. Geikinas.

— “Ateities” žurnalo vakaras 
ruošiamas spalio 16 Chicagoj. 
Koncertinę programos dalį atliks 
iš Clevelando atvykstąs studen
čių ateitininkių choras Nerija. 
Vakaras skiriamas “Ateities” 65 
metų sukakčiai paminėti.
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SPORTAS
LAK LAIMI CHICAGOJ 

1:0 (0:0)
Po gražiai pavykusios ir didin

gos tautinių šokių šventės Chi
cagos lietuviai ir svečiai sporto 
mėgėjai turėjo progą pirmadie
nį, rugsėjo 6, pasigėrėti lietuvių 
futbolo rungtynėmis. Čia susiti
ko, pagal Marąuette Parko skel
bimus, “seni priešai” — Chica
gos Lituanica ir New Yorko 
Lietuvių Atletų Klubas. Atrodė, 
kad Chicaga šiam įvykiui buvo 
gerai pasiruošus, nes 69 gatvėj 
visą savaitgalį kabojo didžiulis, 
spalvingas plakatas: “Chicago 
Liths Welcome New York 
Liths”, o pirmadienį futbolo 
aikštėn jau vienuoliktą valandą 
sugužėjo apie 300 žiūrovų. Pir
mos rungtynės turėjo būti tarp 
Lituanicos ir New Yorko vetera
nų, bet, nesant aktyvių veteranų, 
newyorkiečiam atstovavo dau
gumoj jauna rezervinė LAK ko
manda, papildyta keliais jau la
bai seniai futbolą mačiusiais žai
dėjais ir iš Chicagos pasiskolin
tu vartininku. Štai New Yorko 
rezervinės sąstatas: R. Balkus, 
K. Beleckis, J. Galinis, O. Ku
lys, V. Kulpa, S. Labutis, V. Mi
kalauskas, K. McLinden (vart.), 
P. Šilbajoris, R. Šilbajoris ir A. 
Vasiliauskas. Atsarginiai: A. Bal
kus, R. Bobelis ir R. Ignaitis. 
Lituanicos veteranų komanda: 
D. Brandonesio, R. Jenigas, J. 
Kaunas, A. Glavinskas, A. Klei- 
naitis, M. McCluskey, R. Libus, 
dr. Hidvegi, dr. J. Voką, B. 
Pavichevich, A. Malinauskas, L. 
Knabenschuh, V. Bendikas, B. 
Žukauskas, A. Jurkšaitis, J. Čes
nauskas ir N. Kralz. Lituanicos 
veteranai, tvirtai laikydamiesi 
vietinėj lygoj, buvo stiprūs ir 
patyrę, ir galėjo LAK komandą 
į miltus sutrinti, bet ne visiš
kai tas pavyko. Chicaga laimėjo 
tik 4:0 (2:0), dėka newyorkiečių 
gero vartininko ir atkaklaus ko
mandos gynimo, Lituanicos į- 
varčius pelnė: dr. Hidvegi 2 
(pirmam puslaiky) ir J. Voką bei 
R. Libus po vieną. Chicagos ve
teranam vadovavo pats Lituani
cos klubo pirmininkas V. Micei- 
ka, o newyorkiečių komandą 
sulipdė ir jai vadovavo Osvaldas 
Kulys. Chicagiečiai LAK re

zervinę komandą už pastangas ir 
gerus norus apdovanojo gražia 
plakėte.

Puikus, saulėtas pirmadienio 
popietis antrom rungtynėm į 
Marąuette Parko futbolo aikštę 
sutraukė netoli tūkstančio žiū
rovų, kurie susirinko stebėti il
gai laukto lietuvių sporto įvykio 
— Lituanicos ir Nevv Yorko LAK 
pirmųjų komandų susitikimo. 
Netrukus per garsiakalbį buvo 
pristatytos abi komandos. Litua
nica: R. Bartašius (vart.), P. Cat- 
terson, R. Fields, B. Frame 
(kapt.), H. Jenigas jr., A. Kry- 
geris, Juan Luca, V. Pikšrys, dr. 
J. Ringus, Ed. Sinkus ir J. Žu
kauskas. Atsarginiai: R. Balčiū
nas, R. Burneikis, A. Dovydai
tis, R. Skirius, S. Tops, B. Trapi- 
kas ir H. Varaneckas. Koman
dos vadovas — Ged. Bielskus, 
Nevv Yorko LA Klubo komanda: 
A. Jombach, G. Klivečka, Ri
mas Labutis (vart.), J. O’Donnel, 
Rimas Rauba, Vytas Rauba, R. 
Sabaliauskas, Saulius Sabaliaus
kas, R. Šileikis (kapit.), Jonas 
Vainius ir Petras Vainius. At
sarginiai: V. Kulpa, O. Kulys 
ir S. Labutis. Vadovas — Gied
ris Klivečka.

Abu klubai žaidžia vietinėse 
organizuoto futbolo lygose, to
dėl nenuostabu, kad komandų 
eilėse matėsi kitataučių pavar
dės, bet kartu ir gaila, kad ne- 
besurandama savų žaidėjų. Ypač 
Chicaga nustebino taip labai pa
sikeitusiu komandos sąstatu. Šis 
reiškinys tikrai pakenks ne tik 
klubam, bet ir pačių futbolinin
kų populiarumui savų tautiečių 
tarpe.

Kaip ten bebūtų, abi koman
dos išsirikiavo svarbiai kovai, ir 
žaidėjų veiduose matėsi ne tik 
pasiryžimas, bet ir pasitikėjimas 
savo jėgomis. Prasidėjus rungty
nėm, jautėsi lyg ir jėgų išbandy
mas, nes abi komandos vikriai 
vykdė derinius ir staigiais puoli
mais bandė pralaužti gynimo 
eiles. Žaidimas buvo gyvas ir 
veržlus, kas rodė abiejų pusių 
gerą pasiruošimą. Nevvyorkie- 
čiai buvo porą kartų sukūrę pa
vojingus prasiveržimus, bet Li
tuanicos vartininkas atlaikė 
spaudimą. Pirmas puslaikis bai
gėsi lygiomis, 0:0.

Po pertraukos komandos iš
bėgo į aikštę, pasiryžusios šią 
padėtį pakeisti. Ilgai laukti ne
reikėjo. Dešiniu kraštu prasiver-

Aldermanas J. Jakštys įteikia laimėtojam taurę. Nuotr. Z. Degučio

THE SMARTEST PLACE TO START 
A DIET

FREE MEETING.

I Bring this ad in and save the $3.00
' meeting fee when registering or re- 

registering.
• Under the Nutrltional Guidance of
• Dr. Hans Fisher, Chairman, Dept. of 
s Nutrition Rutgers Underthe psycholo- 
; gical guidance of George Morelli,

Kean College.

į CLASSES THROUGHOUT OUEENS, STATEN 
ISLAND, NEVV JERSEY, PENNA. AND FLORIDA

LEAN LINE reg.
MIND OVER MATTER

FOR CLASSES IN YOUR TOWN CALL COLLECT
(201) 757-7677

REGISTRATION FEE REOUIRED
CP LEAN LINE INC. 1976

žęs S. Sabaliauskas tiksliai pa
duoda kamuolį į centrą. Iš ten 
taiklus Rimo Raubos šūvis smin
ga į Lituanicos vartų tinklą! 
Staigus, netikėtas įvartis lyg 
ir pribloškia Lituanicos koman
dą. Chicagiečiai bando persior
ganizuoti, keičia žaidėjus, bet 
New Yorkas, nežiūrint karštos 
popiečio saulės, laikosi ir pasi
lieka su tuo pačiu sąstatu. Li
tuanicos puolimas atsimuša į 
ryžtingą LAK gynimą, o Labu
tis vartuose likviduoja pavojin
gus šūvius. Chicagiečiai, pajutę 
kad laikas dirba jų nenaudai, 
prieš galą rungtynių užkuria to
kią pirtį, kad prie Nevv Yorko 
vartų dulkių debesy sunku net 
įžiūrėti, kokia ten nuožmi kova 
vyksta. Įsikarščiavimo sūkury 

teisėjas staiga švilpia baudą. 
Vienuolikos metrų bauda! Kyla 
protestas. Be jokio perspėjimo 
nevvyorkietis Vytas Rauba gauna 
raudoną kortelę — išvaromas iš 
aikštės. Pasidaro suirutė. Litua
nicos žaidėjas Sinkus ruošiasi 
mušti baudą, bet nevvyorkiečiai 
nenori nusileisti, kol pagaliau, 
teisėjui pagrasinus atšaukti 
rungtynes, tvarka grįžta į aikštę. 
LAK lieka su dešimčia žaidėjų,

o vartininkas didžioj įtampoj 
laukia lemiamo baudos smūgio. 
Jis sulaikė nevieną pavojingą 
Lituanicos puolimą, bet dabar 
viskas jo rankose. Jis ir Sinkus — 
vienas prieš vieną dvikovoj. 
Vartai dideli ir platūs, at
stumas tik 11 metrų — visos 
sąlygos vartininko nenaudai. 
Kamuolys pozicijoj. Sinkus pasi
ruošia. Smūgis! Žemas, stiprus 
kamuolys trenkia tiesiai Labu
čiui į krūtinę! Sinkus kartoja — 
per viršų! Vartininkas laimi dvi
kovą. Nusivylimas chicagiečių 
veiduose, beribis džiaugsmas 
pas newyorkiečius. Dar kelios 
minutės, ir rungtynės pasibaigia. 
New Yorko atletai gauna už
pelnytą pergalę. Pasiekę le
miamą įvartį, jie atlaikė chica
giečių spaudimą ir apgynė titu
lą bei taurę, kuriuos prieš ket
verius metus Chicagoj tokia pat 
1:0 pasekme buvo išsikovoję. 
Gausi žiūrovų minia skirstėsi 
— vieni nusiminę, kiti patenkin
ti rungtynių pasekme, bet visi 
džiaugdamiesi geromis rungty
nėmis ir atgaivinta lietuvių fut
bolo tradicija Amerikos kon
tinente. Alg. Š.

Spalio 2 Kultūros Židiny į- 
vyks Lietuvių Atletų Klubo ru
dens balius. Šeimininkės rengia 
švedišką bufetą, programą atliks 
jaunimas, patarnaus irgi jauni
mas. Šokiam gros J. Kazio or
kestras, dainuos J. Nakas. LA 
Klubas dirba Kultūros Židinio 
išlaikymui ir jaunimo labui. Visi 
prašomi padėti klubui, atsi
lankant į šį pirmąjį rudens se
zono balių.

(nukelta į 7 psl.)

GENERAL CONTRACTOR
A. VVAITHE LIC. NO. 693886

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

CALL (212) 467-3259

i
i

FATHER FOX’S C.B. WORLD
l SUPER DISCOUNTS ALL C.B. TRANSCEIVERS 5 
] FULL LINE OF SERVICE ON ALL TRANSCEIVERS

60 PORTLAND AVĖ. BERGENFIELD, N.J. 07621 j 
VVILLIAM RELLINGER FATHER FOX Į

(201) 384-8484

WHEATLEY SERVICE STATION 
GENERAL AUTO REPAIRS

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

CARSON LONG
NEVV BLOOMFIELD PA-17068

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

that gives well rounded education, mentaDy, 
physically, spiritually to boys ages 12 to 18. 
The school prepares young men for college and/ 
or career — helps boys to live together, to en- 
Joy sports to develop latent abilities. Yearly fee 
$2600. PHONE 717-582-2121 or write for BuHetin

STATEN ISLAND
LUXURIOUS CO-OP APARTS. STUDIOS TO 3 

Į BDRMS. STARTING AT $19,500. MAINT. STARTS 
| AT $127.00. ADJACENT TO 200 ACRE PARKLAND. 
į INDOOR AND OUTDOOR SVVIMMING POOLS. 
į AGENT ON PREMISES. 10 AM —6 PM DAILY. 
* THE FOUNTAIN 1100 CLOVE RD., S.l. 720-7222; 
f 273-9717 INOUIRE ABOUT SVVEEPSTAKES

MISS JUDY’S DANCE STUDIO
BALLET TAP JAZZ TOE ACROBATIC 

PRE-SCHOOLER/ADULT BELLY DANCING 
REGISTRATION SEPT. 1, 2, 3, 516-334-3870 

516-775-1580 15 ELIZABETH ST., FLORAL PARK, 
NEVV YORK

BEGINNING AND ADVANCED 
COURSES

DAY—EVE—FULL/PART TINI E

INTERIOR DESIGN— Program accredited provisionally 
by Foundation for Interior Design Education and Research 
(F.I.D.E.R.). Leads to membership in American Society of 
Interior Designers (A.S.I.D.)
FASHION DESIGN — Dressmaking 
COMMERCIAL ART— Advertising Design & Layout

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anastasi, B. S 
77-01 JAMAICA AVCrtUB 

(Cor. 77th8treet) 
VVoodhaven, N.Y. 114gĮ

WE DKLTVER 
TELEF. 296-4130

J . .i

HAPPY HOLIDAY
WH0 STAYS HOME VVHILE YOU’RE AVVAY? 

we do!
FLASHGUARD —

LEAVE YOUR HOME PROTECTED CALL NOW 
FOR A FREE NO OBLIGATION DEMONSTRATION 

INTRALARM, INC. 914 358-6673
43 VILLAGE SOUAREW. NYACK. FOR COMPLETE 
HOME ŪSE CALL FOR OUICK DEPENDABLE 

SERVICE.

If you could give your son or daughter an ideal education, 
this is vvhat you'd provide: classes of 2-5 studentę, indivi- 
dually-planned programs, learner-paced classes and atten- 
tion to maturational needs. Add learning skills develop- 
iment, extra-curricular activities and college counseling, 
and you're describing The Searing School program. 
Entrance throughout year.

Director, Searing School
127 East 59th Street. Nevv York. N Y 10022 212-755-5626

ALSO

, Marlboro
a small 

liberal art s college 
i in Vermont

Unique Plan of Concentra- 

tion leis you sėt your own 

“goals for lifelong achieve- 

menf. Fine arts, sočiai sci- 

ences, human^ies, natūrai 

sciences.

For details wrife 
Director of Admissions, 

Marlboro College, 
Box 1C 

Marlboro, Vt. 05344

Just one weekend 
every 3rd week 300

And you can.earn an Assoęiate Degree in 2 years:
————— Become a weekender at Grahm. It’s a unique, excitfhg way to acquire 

an education that vvili enhance your lite and career opportunities. It’s 
also a convenient way of earning a degree that lets you live your lite, 
keep your job, and prepare for your future... at the šame time.
Associate Degree programs offered in AdminlstrativeAssistant, Busi* 
ness Management, TV Produclion.
Approved for veterans. Reglster nowl Classes startini In September.

632 Beacon St., Boston, Ma. 02215 536-2050' (Days) 536-2053 (Eves. & Sun.) 
Fully accredited by Nevv England Association of'Schools & Colleges

.Grahm 

Junior 
College

Graham Junior College admits students of any race, cotor, and national or ethnic origin.

Of course we’re co-ed!

RETAILING ACCOUNTING MARKETING 
DATA PROCESSING SECRETARIAL KEYPUNCH 

MEDICAL OFFICE ASSISTANT

FULL TIME PLACEMENT V.A. APPROVED 
OPENINGS AVAILABLE FOR SEPT. & JAN. nE rLMI

.Please send me information on The Weekend College 
I am interested in: □ Administrative Assistant
□ Business Management □ TV Production 
VVrite To:

Grahm Junior College, VVeenend College
632 Beacon Street, Boston, MA 02215

.Grahm 

Junior 
College

Name----------------------------- --------------------------
Add ress--------------------------------------------- — 
City___________ Statė________Žip----------------

Tel. No___________________________ _______ _

Call or Write

CHAMBERLAYNE Junior College
128 COMMONVVEALTH AVĖ. BOSTON MA 02116 — KE6-4500

THE SEEDS OF TRUTH 
ABOUT ALCOHOLISM. 

WEREAP 
THE CROP OF A LASTING 

SOBRIETY”
STATĖ ŪMO TO TREAT 

ALCOHOL OEPENDENT PERSONS 
OETOMFICATION & REHABIUTATIOH 
COVERED BY MOST GROUP 

INSURANCE PLANS

MASTER CHARGE & BARKAMERtCARD 
ACCEPTED

RECREATIONAL FACILITIES 
INCIUDE PAR 3 GOLF 

COURSE & SWIMMING POOL 

r'OR RESERVATtONS OR INFORMATION 
CALL CANAAN, C1 

203-824-5426

LAUREL MANOR FOR 
THE ELDERLY

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

356-4108

CARL JEWELERS 
4186 VVHITE PLAINS ROAD 

BRONX 
FINEST IN JEVVELRY 

WE ALSO REPAIR 
TELE. TU 1-4727

V & V RECYCLING
NOW BUYING BRASS & ALUMINUM COPPER 
BATTERIES & PAPER ALSO BUY & TOW SCRAP 
CARS & TRUCKS ROUTE 202, MONTVILLE, N.J.

CALL 201 334-0073 HIGHEST PRICES PAID

RETIRE TO SOUTHAMPTON
GOOD FOOD, NICE ROOM, LAUNDRY 

$80 A VVEEK. CATHOLIC CHURCH IN THE 
AREA. FRESH AIR IS FREE.

CALL (516) 283-8123

“WILL FORMS”
Make Your Own Will Easily! Ready to fili 
in. Maill $2.00 (2 for $3.50) To FORMS ’

P.O. Box 3609 Nevv Haven, Conn. 06525

TOUCH“ SMORGAS BORD DATES EVERY TUES. 
& WED. 6-8 PM WE SUPPLY FREE PARKING 

TOKEN

HUNAN GOURMET
99 MAIN STREET, HEMPSTEAD (516) 486-0288 
“FAST SERVICE VVITH THE PERSONALIZED

TRIPLE C CATERING SERVICES
BE YOUR 0WN GUEST TELEPHONE — 

(914) 937-2661 or 914 939—2318
Small or Large Parties, Banquets, Weddings & 
Receptions, Luncheons, Breakfasts, Gourmet 
Foods, Communlons & Confirmations. Catered & 
Supplied with Every Requisite. Waitresses & 
Bartenders Available. Moderato Prices.

KVECAS
JONAS

19 3 3 +197 6

l^asolino

MEM0RIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEENS 

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

AUDIO SYSTEM TV SERVICE 
COLOR BLACK AND VVHITE SALES & SERVICE 

303 G ROVĖ STREET JERSEY CITY, N.J.
PHONE 201 451-0505

10% DISCOUNT VVITH THIS COUPON

H & H. REPAIR SHOP
LAWN MOVVERS REPAIRS ALL MAKES 

AUTHORIZED FACTORY SERVICE ON BRIGGS 
TECUMSEN ENGINES SHARPENING SERVICE 

USED MOVVERS FOR SALE 115-96 LEFFERTS 
BLVD., RICH. HILL 641-8006

EXPERT PAINTING
REASONABLE RATES SPECIAL ON FIRE ESCAPE 

WORK THRU SEPTEMBER FREE ESTIMATES 
24 HOUR PHONE SERVICE 

(212) AS 4-5066
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LA KLUBO VEIKLA

Rugsėjo 12 prasidėjo naujas 
futbolo sezonas. Rezervinė ir 
pirmoji komanda pirmose rung
tynėse žaidė prieš Scandinavi- 
ans. Pirmoji pralaimėjo 0:3, o re
zervinė — 0:5. Kitos rungtynės 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 19, 
prieš Brooklyno SC, Brenner 
Field aikštėj. Rezervinė žais 10 
vai. ryto, pirmoji komanda — 
4 vai. po pietų.

-o-
Kultūros Židiny prasidėjo 

sporto treniruotės. Pirma
dieniais — krepšinis jaunučiam 
(11 m. ir jaunesni) ir mergaitėm. 
Pamainom bus vyrų tinklinis. 
Antradieniais — tinklinis mer
gaitėm. Trečiadieniais —krep
šinis jauniam ir vyram. Ketvirta
dieniais — krepšinis jauniam 
(15 metų ir jaunesni). Stalo teni
sas — pirmadieniais, antradie
niais ir ketvirtadieniais. Šach
matai — penktadieniais. Dėl tre
niruočių informacijos kreiptis į 
sporto vadovą Praną Gvildį, 356- 
7871.

-o-

Tomaqua, Pa., naujai atremontuota ir išdekoruota lietuvių 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Dekoravimo darbus atliko dail. V. 
K. Jonynas. Bažnyčios dedikacijos iškilmės bus rugsėjo 19. 
Nuotraukoje dail. V. K. Jonynas (d.) kalbasi su kleb. kun. Sta
siu Lukšiu (k.). Gilumoje dirba Rolandas Rasimas.

LITO EKSKURSIJA Į 
SAULĖTĄ PUERTO RICO SALĄ

Lapkričio 12-17
$300

— Skridimai su American Airlines
— Pervežimai tarp aerodromo ir viešbučio
— 6 dienos, 5 naktys gražiajame Americanos viešbutyje
— “Sightseeing” ekskursijos
— Kelios paskaitos ir seminarai ūkiškais klausimais
— Konferencijos užbaigimas — vakarienė

“Realus žvilgsnis į rytojaus ekonomiją”
Visi lietuviai nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šioje 

ekskursijoje! Kasdienos aplinkoje nepastebime šių dienų 
dramatiško ūkinio pasikeitimo. Mūsų finansinius planus 
reikia keisti kartu su besikeičiančiu pasauliu.

Nelaukime, kol šiuos planavimus reikės keisti iš 
desperacijos. Planuokime dabar gražiame Atlanto pajūry
je, apsupti jaukios Karibų salų vasaros (vietoj namuose 
žvarbaus rudens), nuoširdžių draugų ratelyje.

Kaip vasarą prailginsime nuvykę į saulėtą salą, taip 
savo ūkiškąjį potencialą galime padidinti tiksliais sprendi
mais. Viliamės, kad galėsite būti mūsų svečiais!

Prašau skambinti man asmeniškai dėl rezervacijų: 
212-441-6799

Vytautas Vebeliūnas
Lito pirmininkas

Lietuvių Atletų Klubas veikia 
ne tik sportinėj, bet ir kultūri
nėj dirvoj. Rugsėjo 18-19 klubas 
rengia V. Kasiulio ir B. Kasiu- 
lienės dailės parodą. Darbo die
nos savaitgalį Kasiulių paroda 
sėkmingai vyko Jaunimo Cent
re, Chicagoj. Pirmą kartą new- 
yorkiečiam proga pamatyti žy
maus lietuvių dailininko ir jo 
žmonos kūrinius.

-o-

LAUKO TENISO 
PIRMENYBĖS

Rytų apygardos lauko teniso 
pirmenybės bus spalio 9-10 All 
Weather Tennis Club aikštėse, 
Somerville, N.J., tel. 201 526- 
0600. Pirmenybės vyks vyrų, 
vyrų B , moterų, jaunių ir mer
gaičių klasėse. Vyrų klasėj ribo- 
jamasi su 16 žaidėjų. Vyrų B 
klasės kvalifikacijos bus nu
spręstos rengėjų. Mergaitėm ir 
jauniais laikomi tie, kuriem dar 
ne suėjo 19 metų.

Mergaitės ir jaunimas pradeda 
žaisti 9 v.r., vyrai — 1 vai., 
moterys — 2 vai.

Registruotis iki spalio 2 pas 
Tadą Jasaitį, 2 Hayden Avė., 
Great Neck, N.Y. 11024, tel. 
516 482-1399. Registracijos lai

kas nebus pratęstas. Nesiregist- 
ravę žaisti negalės. Dvejetų re
gistracija bus pravesta vietoj.

Vyrų ir moterų klasėse žai- 
džiančiųjų mokestis 7 dol., jau
nių ir mergaičių — 5 dol.

Plaukimo pirmenybės
1976 Š. Amerikos pabaltiečių 

plaukimo pirmenybės įvyks rug
sėjo 18 Toronte (Pape Recrea- 
tion Centre, 953 Gerrard St. 
E). Praveda Toronto estų sporto 
klubas Kalev. Pradžia 5 vai., re
gistracija nuo 4 vai. p.p. Rung
tyniaujama aŠtuoniose klasėse 
— nuo vyrų bei moterų iki pa
čių jauniausiųjų (10 metų am
žiaus ir žemiau). Dėl informaci
jų kreiptis į pirmenybių vadovę: 
Mai Kreem, 618 Davenport Rd., 
Toronto, tel. (416) 924-6028. 
(k)

Dolerių akrobatika
The Nevv York Times rugpiū

čio 30 buvo paskelbęs žinią apie 
moterų teniso turnyrą Harri- 
sone, N.Y. Penktąja įrašyta Beth 
Norton iš Fairfield, Conn., baig
mėj nugalėjo Rūtą Gerulaitytę 
1-6, 7-5, 6-3. Pažymima, kad 
Norton, 19 metų amžiaus, gavo 
1800 dolerių, o Gerulaitytė, 20 
metų amžiaus, laimėjo 1000 dol.

Chicagos Draugas rugsėjo 3 
sporto skyriuj rašo taip: “Rūta 
dalyvavo WTA turnyre Har
rison . . . Baigmėje žaidžia prieš 
B. Norton iš Fairfield. Lengvai 
laimėjusi pirmąjį setą 6-1, ji ve
da antrame 4-1 ir bereikia tik 
dviejų žaidimų titului ir 10,000 
dol. premijai. Tuo pati netikė
dama, ji sustingsta, lyg ir pasi
meta, atiduoda setą 7-5 ir trečia
me krenta 6-3. Turi pasitenkinti 
5,500 dolerių premija, kas yra 
jos didžiausias laimėjimas trum
poje profesionalinėje karjeroje.” 
(k)

Veda Kazys Merkis

— Bobby Fischerio mačas su 
pasaulio meisteriu Anatolijum 
Karpovu vis tik įvyks. Žiuri cho 
dienraštis išspausdino nuotrau
ką, kurioj matomas Bobby 
Fischeris su savo palydovu fili
piniečiu Campomanes atvykus į 
Madrido aerodromą, iš kur jie 
skubėjo į tarptautinį turnyrą 
Montille, kur lošė ir laimėjo A. 
Karpovas, kad pasimatytų su 
pastaruoju. Campomanes teigia, 
kad susitarimas jo akyse abiejų 
(Karpovo ir Fischerio) buvo pa
sirašytas Tokio mieste. Laimė
tojas gaus 3.5 mil. dolerių, ma
čas bus lošiamas Maniloj, šešių 
mėnesių bėgy. Tiksli data dar 
nenustatyta. Bostono “Herald 
American” IX.9 skelbia, kad 
Bobby Fischeris atvyko iš Ispa
nijos į Bangkok, Thailand, o iš 
ten vyks į Hong Kong ar Manilą, 
pasirengimui dėl mačo su Kar
povu. Sovietų spaudoj jau buvo 
anksčiau skelbta dėl paplitu
sių gandų pasaulio spaudoj apie 
Karpovo - Fischerio mačą. Kar
povas pasisakė, kad jis norėtų 
sulošti tokį mačą, nes jis gavęs 
titulą be kovos. Sovietų pažiū
ra gali būti teigiama, kai titulas 
neprarandamas, o į jų iždą į- 
plauks milijoninė suma dolerių.

— Filipinų meisteris Rosendo 
Balinas pateikė staigmeną, lai
mėdamas tarptautinį turnyrą So
vietų S-goj. Turnyras įvyko Ode
soj. Dalyvavo 16 vyrų iš 9 šalių. 
Balinas surinko 10 taškų ir vienu 
tašku viršijo didmeisterio nor
mą. 2-4 v. pasidalijo sovietų dm 
Savonas, Alburtas ir Lemeris, 
surinkę po 9 taškus. Po 8 taš
kus surinko penkiese: čekas Pla-

SUSITIKIMAS RUGSĖJO 18 PRIE 
WASHINGTONO PAMINKLO, 

VVASHINGTON, D.C.
KVIEČIAMI VISI PAVERGTŲ TAUTŲ ŽMONĖS

Dalyvaukite su savo vėliavomis, plakatais ir tautiniais drabu
žiais. Speciali vieta pavergtų tautų žmonėm. Kelionė iš Nevv 
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 VVest 43rd St., Nevv York, N.Y. 10036.

ELIZABETH, N.J.
Parapinėj mokykloj mokslo 

metai prasidėjo rugsėjo 9. Vasa
ros atostogų metu mokyklos pa
talpos buvo naujai išdekoruo- 
tos. Taip pat pagrindinai buvo 
atremontuota ir seselių mokyto
jų gyvenamam name esanti kop
lyčia. Šios atremontuotos pa
talpos buvo atviros viešam para
piečių apžiūrėjimui rugsėjo 12. 
Šiais metais parapinė mokykla 
yra perpildyta (virš dviejų šim
tų mokinių) ir ne visi norį į ją 
patekti buvo priimti.

Metinė parapijos loterija bus 
spalio 17 parapijos salėj. Laimė
jimam yra skirta daug vertingų 
daiktų. Parapiečiai, o taip pat ir 
svečiai kviečiami gausiai daly
vauti. Veiks gėrimų ir užkandžių 
baras.

Rudeninis Šv. Vardo ir Alto
riaus draugijų ruošiamas pikni
kas įvyks rugsėjo 19 parapijos 
aikštėse. Kaip paprastai, piknike 
bus įvairūs lošimai, veiks užkan
džių ir gėrimų baras ir bus me
ninė programa, kurioj dalyvaus 
B. Vaičiūnaitės vadovaujama 
tautinių šokių grupė Liepsna. 
Pradžia 2 v. popiet. Įėjimo au
ka 1 dol.

Bažnyčios vargonų remontas 
eina į galą. Lapkričio 28 yra nu
matomas vargonų muzikos kon- 
certas-rečitalis, kurį atliks jauna 
vargonininkė Malaškevičiūtė.
Parapijos klebonas kun. Pet

ras Žemeikis su grupe kunigų 
spalio 11 išvyksta dviem sa
vaitėm į Šventąją Žemę. Grupei 
vadovauja buvęs Newarko kuni
gų seminarijos profesorius Msgr. 
Koenig. Ta proga bus aplanky

ta Roma ir kitos vietovės.
Parapijos choras pirmai po- 

atostoginei repeticijai renkasi

chetka, amerikietis D. Taija- 
nas, Bulgarijos dm Tringovas, 
sovietų Ceitlinas ir R. Vokietijos 
Espig. Žymėtina, kad sovietų 
Tukmakovvas tesurinko 7 ir D. 
Bronšteinas 6 taškus.

— Studentų šachmatų olim
piadą laimėjo sovietų ekipa, pel
niusi 24 taškus iš 28. Antroj 
vietoj JAV 17 tš., trečioj — Ku
ba 15.5 tš. Amerikiečiai įveikė 
Venecuelą 3.5-0.5, Braziliją ir 
Lenkiją po 3-1, Šveicariją 2.5- 
1.5, su Izraeliu 2.2, pralaimėta 
sovietam ir Kubai po 1.5-2.5.

— Tarptautinį jaunių turnyrą 
Belgijoj — “Schilde-76” laimėjo 
16-metis amerikietis iš N. Jer
sey Michael Rohde su 7.5 taško 
iš 9, sovietų Taborovas 7, ang
las Benjamin 6, norvegas Gross, 
italas Mosca, danas Peterson ir 
skotas McNab po 5 tš.

— Vengrijos tm LASZLO Va
das ir sovietų dm Cholmovas, 
abu surinkę po 10.5 taško iš 
15 galimų, laimėjo Budapešto 
tarpt, turnyrą. Sekė dm D. Sax 
(Vng.) ir tm L. Fogt (R. Vok.) 
po 10 taškų. Jie visi įveikė 
dm normą (9 tš). Toliau sekė 
N.Y. latvis E. Mednis, vengras 
Pinter ir čekas Jansa po 7.5 
taško. Kitas amerikietis tm 
Weinsteinas baigė su4.5 taško.

— ICCF organas FERN- 
SCHACH Nr. 7/8/76 paskelbė 
Kazio Merkio laimėjimą pasau
lio korespondencinių pirmeny
bių pusfinaly prieš dr. Martinez, 
Argentina.

— Pabaltijo turnyre Klaipė
doj po 14 ratų, belikus 1 ratui, 
pirmavo gudas Juferovas ir 
latvis Šmitas, turėdami po 10 
tš., latvis Petkevičius 9.5, gudas 
Dedyška ir estas Veingoldas po
8.5 tš. K. Kaunas buvo vie
nuoliktas (5.5), P. Ragelis 4.5, 
A. Mikėnas 4 tš. ir R. Barsta- 
tis 3.5 tš. Komandomis pirmavo 
estai 28.5 tš., latviai 27.5, gu
dai 25 ir lietuviai 17.5 tš. 

rugsėjo 26 tuoj po 11-tos vai. 
mišių parapinės mokyklos patal
pose. Kviečiami ne tik/senieji, 
bet ir nauji choristai-ės, nes bus 
pradėta mokytis naujas bažnyti
nių giesmių repertuaras, o be to, 
yra numatytas surengti ir dainų 
koncertas.

APREIŠKIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS 
Tautos šventė Apreiškimo pa

rapijos rūpesčiu paminėta rug
sėjo 12. Koncelebracinės mišios 
Lietuvos ir lietuvių intencija bu
vo pirmoji minėjimo dalis. Ga
lingai giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas Algirdo Kača
nausko. Dalyvavo kelios organi
zacijos su vėliavo
mis ir 300 su viršum lietuvių. 
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, OFM, 
pamoksle iškėlė Vytauto Di
džiojo asmenybę ir nuopelnus 
tautai, valstybei ir katalikybei.

Akademija didžiojoj mokyklos 
salėj pradėta tuoj po pamaldų. 
Programą trumpu ir taikliu žo
džiu pradėjo Alfonsas Samušis, 
pakviesdamas Snieguolę Liau- 

kutę pranešėja. Visuomeni
ninkas Antanas Diržys savo kal
ba ryškino tautos šventės pras
mę.

Meninę programą pradėjo ta
lentingas jaunas pianistas Vy
tautas Puškorius iš Clevelando. 
Jis yra jau gastroliavęs P. Ameri
koj ir Kanadoj. Su įsijautimu 
atliko keletą M. K. Čiurlionio,
F. Chopino ir Beethoveno kūri
nių.

Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas Algirdo Kača
nausko, meniškai atliko giesmių 
ir naujai paruoštų lietuviškų dai
nų programą. Chorui puikiai 
akomponavo pianistė Dalia Sa
kaitė, neseniai sėkmingai kon
certavusi Kennebunkporto va
sarvietėj.

Kun. Pranas Raugalas, parapi
jos klebonas, visiem nuoširdžiai 
padėkojo. Jis pareiškė, kad Ap
reiškimo parapija ir toliau rengs 
tautos šventės minėjimus, kol 
tik bus jis ir lietuvių dalyvau
jančių šventėse. Rengėjam talki
no LB I apylinkės pirm. Vytau
tas Radzivanas ir kultūros vado
vas Petras Sandanavičius.

Vaišes po minėjimo surengė 
parapijos renginių komitetas, 
pirm. Marytei Shalins daugiau
sia dirbant. Jai talkino eilė mo
terų. Uoliom darbininkėm, 
ypač Marytėm jų vardo dienos 
proga, sugiedota Ilgiausių metų. 
— KR
NEVY 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.

Kent, Ohio valstybinio universiteto prof. J. Cadzow skaito 
paskaitą skautų suvažiavimo dalyviam Rock Creek, Ohio

Lietuviška
KELIONIŲ
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

2129 Knapp St., Brooklyn, N. Y. 11229 — Tel. 769-3300

e Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas 
e Kelionės į visus pasaulio kontinentus 
e Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių sietų 
lankymas
TRAUKINIAI

Kompozitorius Jeronimas Ka
činskas praeitą pavasarį buvo 
sunegalavęs. Dabar jis vėl kūry

bingas ir darbštus. Jau para
šė antrąjį saksofonų kvartetą, ku
ris buvo užsakytas Berklee 
muzikos mokyklos kolegijos an
samblio. Užsakę buvo praeitais 
metais. Kūrinį autorius įteikė 
ansamblio vadovui Joseph Vio
lai. Dabar kompozitorius rašo 
naujus kūrinius.

Kviečiami vyrai giedoti per 10 
vai. pamaldas Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Kviečia 
kleb. kun. A. Baltrušūnas. Jis 
prašo pratęsti šią tradiciją ir šiais 
metais. Pageidaujama, kad prisi
dėtų ir daugiau šios parapijos 
vyrų. Pirmoji repeticija bus rug
sėjo 19 po 10:15 vai. mišių. 
Dirigentu ' yra muzikas Jero
nimas Kačinskas, kuris profeso
riauja Berklee muzikos kolegijo
je.

Televizijos 5-tas kanalas rug
piūčio 29, sekmadienį, pakartojo 
pabaltiečių programą, kuri buvo 
skirta Amerikos 200 metų su
kakčiai. Programa buvo rodoma 
praeitais metais. Joje dalyvauja 
lietuviai, latviai ir estai.

Bostono lituanistinė mokykla 
naujus mokslo metus pradeda 
rugsėjo 18. Tą dieną 9 v. ryto 
bus pamaldos Šv. Petro bažny
čioje. Po pamaldų tuoj prasidės 
pamokos. Mokykla veikia tose 
pačiose patalpose, kaip ir per
nai, Dorchester St.

LB Bostono apygardos rengia
ma lietuvių diena bus rugsėjo 
19 Maironio parke Shrewsbury.

Tautos šventės minėjimas 
rengiamas rugsėjo 26 Liet, pi
liečių draugijos salėje. Drauge 
bus ir koncertas.

Laisvės Varpo koncertas bus 
spalio 10 Liet, piliečių draugi
jos salėje.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto banketas bus spalio 16.

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

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. 
S. Minkus, 502 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kunigų Vienybės seimas bus 
spalio 6, 7 ir 8 dienomis Bis- 
marcko viešbutyje Chicagoje. 
Jei iš Nevv Yorko susidarytų 
bent 10 asmenų grupė, kuri lėk
tuvais keliautų į seimą, tai gautų 
didelę nuolaidą. Registruotis 
pas kun. Vytautą Piktumą, 213 
South 4th Street, (212) 782-0286.

Vyr. skaučių židinio Vilijos 
sueiga bus rugsėjo 20, pirmadie
nį, 7:30 v.v. pas sesę Ireną Alks
ninienę, 45-44 167 ST. Flushing, 
N.Y.

Vinco Kudirkos lituanistinė 
mokykla savo mokslo metus pra
deda rugsėjo 18, šeštadienį, 9:30 
v.r. Pamokos tęsiasi iki 1:30 
v. popiet. Mokyklos patalpos yra 
Šv. Petro ir Povilo parapijos mo
kykloje, 211 Ripley Place, Eliza
beth, N.J. Prašome vaikus 
leisti į lituanistinę mokyklą. 
Ypač šaukiame vaikų į vaikų 
darželį.

Suaugusių lituanistiniai kur
sai pradedami ir šiais metais. 
Pažangiųjų klasė renkas rugsėjo 
13 K. Židinyje. Antroji klasė, 
pradedančiųjų, rugsėjo 18, šeš
tadienį, taip pat Kultūros Židi
nyje. Kursus organizuoja Bill 
Kumet. Jam ir reikia skambin
ti informacijos reikalais (516) 
538-8985.

Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis atidarys dail. V. Kasiulio 
parodą rugsėjo 18, šeštadienį
7 v.v. Kultūros Židiny.

Akademinis pabaltiečių ba
lius įvyks spalio 9, šeštadienį,
8 v.v., Armėnų salėj, Nevv Yorke 
(2nd Avė., 34-tos gatvės kam
pas). Balių rengia AABS Nevv 
Yorko skyrius, kuris šį pavasarį 
pravedė sėkmingą Pabaltijo stu
dijų konferenciją Columbijos 
universitete, sutraukusią apie 
400 mokslo žmonių iš įvairių 
pasaulio kraštų. Konferencijos 
metu buvo surengtas šaunus 
banketas, o pernai rudenį — 
akademinis balius, kaip tas, ku
ris rengiamas dabar. Taip pat 
numatoma įsteigti .pabaltiečių 
kultūros klubą, kuris ruoš bend
rus kultūrinius parengimus. Ti
kimasi, kad lietuviška visuome
nė gausiai dalyvaus.

Siūlomas gražioje bei ramioje 
vietoje neseniai atremontuotas 
trijų kambarių namelis su sodu 
ir visais patogumais (15 min. į 
šiaurę nuo G. Washingtono til
to); siūlomas už 3-4 vai. namų 
ruošos darbą per dieną ir už 
dviejų mokyklinio amžiaus mer
gaičių priežiūrą. Tinka jaunai 
šeimai su vienu vaiku, į pensi
ją išėjusiai pajėgiai porai ar vie
nišai moteriai. Namelis laisvas 
šių metų gale. Skambinti vaka
rais arba savaitgalio metu (914) 
359-3682.

Maironio lituanistinė mokykla 
kviečia visus tėvus savo vaikus 
leisti į šią mokyklą. Čia vaikai 
išmoks lietuvių kalbos, Lietuvos 
istorijos, Lietuvos geografijos, 
lietuviškų dainų ir tautinių šo
kių. Nors mokslo metai prasi
dėjo rugsėjo 11, bet dabar vai
kai priimami į visus skyrius ir į 
pagelbinę klasę, kur mokosi tie, 
kurie visai nekalba lietuviškai. 
Mokykla veikia Holy Child 
Jesus mokyklos patalpose, 111 
St. ir 86 Avė., Richmond Hill, 
N.Y. Įėjimas iš 111 St. Pamokos 
būna šeštadieniais nuo 9 v. iki 
1 vai. popiet.

LB Great Necko apylinkės 
rudens piknikas bus rugsėjo 19 
Kings Point parke Great Necke 
(įvažiuoti per Redbrook Road). 
Pradžia 1 vai. popiet. Piknike 
nebus parduodami nei maistas 
nei gėrimai. Visi patys turi tuo 
pasirūpinti.

Vyr. skaučių židinio Vilijos 
sueiga bus rugsėjo 20, pirmadie
nį, 7:30 v.v. pas sesę Ireną Alks
ninienę, 45-44 167 St. Flushing, 
N.Y. Židinio vadove dabar yra 
Alvitą Ruokis.

Dail. Vytautas Kasiulis yra su
stojęs pas savo giminaitį Vacį 
Steponį Woodhavene. Į Paryžių 
išvažiuoja po savo parodos, kuri 
bus šį savaitgalį Kultūros Židi
ny.

Dail. Česlovas Janušas kal
bės dail. V. Kasiulio parodos ati
daryme. Paroda atidaroma spa
lio 18, šeštadienį, 7 v.v.

Dievo diena, kurioje daly
vauja įvairios religijos, rengia
ma rugsėjo 18, 19. Sekmadienį 
bus didelis paradas, kuris prasi
dės 11:15 prieš piet 65 St. ir 
Lexington Avė. Manhattane. Pa
radas eis į rytų pusę. Masinis 
susirinkimas bus Julia Richman 
aukštesniosios mokyklos salėje, 
67 St. tarp 1 ir 2nd Avė. Masi
nis susirinkimas prasidės 12 vai.

— ST. PETERSBURG, FLO
RIDA ir apylinkėse perkant, 
parduodant ir nuo mojant nuosa
vybes kreipkitės į ANGELĘ 
KARNIENĘ, Broker-Realtor, 
6900-lOth Avė. North, St. Pe
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.

Parduodamas 11 akrų žemės 
sklypa's su pervežamu gražiu na
mu ir naujai pastatytu dideliu 
garažu. Gera vieta žuvavimui ir 
medžioklei. Vieta yra Catskill, 
netoli Conesville, N.Y. Teirautis 
pas savininką vakarais 516 475- 
5046.

VVoodhaveno šiaurinėj daly 
parduodamas vienos šeimos mo
derniškai įrengtas namas su 3 
miegamais, netoli Šv. Tomo baž
nyčios. Teirautis tel. 528-9587 
arba VI 6-0330.

MAIRONIO MOKYKLA 
PRADĖJO MOKSLO METUS

Lituanistinė Maironio vardo 
mokykla savo mokslo metus pra
dėjo rugsėjo 11, šeštadienį, 9 v.r. 
Holy Child Jesus parapinėj mo
kykloj Richmond Hill, N.Y.

Mokyklai šiemet vadovauja 
Gintarė Ivaškienė, atėjo moky
tojauti visa eilė naujų mokytojų. 
Pirmą dieną buvo registracija į 
vaikų darželį, į pirmą skyrių, į 
pagelbinę klasę, kur renkasi vai
kai, nemoką lietuviškai.

Mokyklos kapelionas Tėv. 
Paulius Baltakis, OFM, buvo iš
vykęs, tai nebuvo pamaldų. 9:45 
v.r. buvo surengtas specialus 
mokslo metų pradžios aktas, ku
riame dalyvavo visa mokykla, 
susirinko ir tėvų. Po akto mo

kiniai vėl grįžoį klases ir toliau 
dirbo iki pirmos valandos. Pla
tesnis akto aprašymas ir moky
tojų sąrašas bus paskelbtas 
kitam Darbininko nr.

Simpoziumas, rengtas korp. 
Neo Lithuanijos New Yorke, 
praėjo įdomiai ir tvarkingai. Da
lyvavo Vytautas Vaitiekūnas, Al
gimantas Gureckas ur Vytautas 
Meškauskas. Moderavo dr. Br. 
Nemickas. Atsilankė apie 70 
žmonių (plačiau kitam Darbi
ninko numery).

Albertas Čižauskas, kilęs iš 
nepasiturinčios šeimos, per savo 
darbą ir uolumą pasiekė labai 
aukštos vietos. Jis dabar dirba 
Pasaulio Banko įstaigose, Wash- 
ington, D.C., ir yra siunčiamas į 
įvairias pasaulio šalis ištirti tie
sioginę padėtį dėl pašalpos tei
kimo. Kaip JAV konsulas Al
bertas keletą metų taip pat gyve
no užsieniuose. Savo vaikystėj 
Albertas lankė Apreiškimo pra
džios mokyklą, vėliau baigė 
Bishop Loughlin aukštesniąją 
mokyklą. Po to gavo stipendiją 
Manhattan kolegijoj. Dar lankė 
Notre Dame ir Connecticut uni
versitetus. Dabar turi du M.A. 
laipsnius. Albertas 1949 vedė 
Genovaitę Ambraziejutę ir susi
laukė keturių sūnų ir vienos 
dukters. Vyriausias sūnus gimė 
Indonezijoj, antras — Italijoj, 
trečias — JAV, Virginijoj, dukra 
ir jauniausias sūnus —Vokieti
joj. Visi dabar gyvena Virgini
joj.

Išnuomojamas butas 2-am 
aukšte, 4-rių kambarių, Rich
mond Hill rajone. Skambinti tel. 
441-6176, po 4 vai.

Maironio lituanistinėj mokykloj rugsėjo 11 pradėti nauji mokslo metai. Vaikai susirin
kę į salę, kur buvo mokslo metų pradžios aktas. Nuotr. L. Tamošaičio

New Yorko ramovėnai susi
renka pirmam poatostoginiam 
susirinkimui rugsėjo 17, penkta
dienį, 7 vai. vak., Kultūros Ži
diny. Kviečiami dalyvauti visi 
ramovėnai ir birutietės.

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS BAŽNYČIOJE
Muzikas Albinas Prižgintas iš

vyko į Paryžių, kur dalyvauja 
tarptautinėse vargonų virtuozų 
varžybose. Jį pavaduoja muzikas 
Mykolas Cibas.

Rugsėjo 19, sekmadienį , 11 
v.r. choras giedos lotyniškas mi
šias. Mišias celebruos parapijos 
klebonas kun. A. Petrauskas.

Kurie yra pasiilgę seniai gir
dėtų lotyniškų mišių, kviečiami 
atsilankyti ir pasiklausyti gra
žios lotynų kalbos ir didžiųjų 
kompozitorių neužmirštamų 
kūrinių. (Venta)

DĖL KELIONĖS 
Į VVASHINGTONĄ

Keli skaitytojai skambino į re
dakciją ir klausė paaiškinti, kaip 
atsirado skelbimas, kur ren
giama kelionė į Washingtoną ir 
kas ją rengia. Kodėl taip pigiai, 
tik 7 dol.?

Skelbimą davė skelbimų 
agentūra. Ji renka visokius skel
bimus ir juos deda į įvairius 
laikraščius. Komitetas, kuris 
ruošia šią kelionę, yra Rev. 
Moon pasekėjų. Patirta, kad visi, 
kurie nori važiuoti už 7 dol., 
dar turės aukoti kelionės orga
nizatoriam.

Dail. V. Kasiulis Džiazas. Jo kūrinių paroda vyksta 
šį savaitgalį Kultūros Židiny.

V. IR B. KASIULIŲ 
PARODĄ PASITINKANT

Šių metų rudens dailės sezo
nas pradedamas dailininkų Vy
tauto ir Bronės Kasiulių paro
da. Ji nebuvo iš anksto planuo
ta. Dailininkai pastoviai gyvena 
Paryžiuje. Iš ten juos pakvietė 
surengti parodą Chicagoje. To
kia jų kūrinių paroda buvo rug
piūčio gale ir rugsėjo pradžioje 
Čiurlionio galerijoje Chicagoje. 
Grįždami atgal į Paryžių, jie su
stojo pas savo gimines — V. ir 
A. Steponius Woodhavene.

Dar jiems esant Chicagoje, ki
lo mintis jų taip nepraleisti pro 
šalį ir čia suorganizuoti jų kū
rinių parodą Kultūros Židinyje. 
Iniciatyvos ėmėsi pats Vacys 
Steponis, kurio žmona yra Bro
nės Kasiulienės sesuo. Jo rū
pesčių buvo patalkintas Lietu
vių Atletų Klubas, kuris ir yra 
šios parodos rengėjas bei globė
jas. Taip susidarė labai reta pro
ga pamatyti Paryžiaus lietuvių 
dailininkų kūrybą.

Paroda vyksta rugsėjo 18 ir 19 
Kultūros Židinio didžiojoje salė
je. Jos oficialus atidarymas bus 
7:30 vai. šeštadienio vakarą su 
atidarymo žodžiu, kavute. Bus 
atskiros vaišės dailininkams.

Į Paryžių abu dailininkai iš
vyksta po savo parodos.

-o-

Vytautas Kasiulis yra dzūkas 
iš Simno. Kauno meno mokyklą 
baigė 1941. Buvo tos mokyklos 
geriausias piešėjas. Baigęs tuoj 
buvo pakviestas dėstyti toje pa
čioje mokykloje. Tuo metu toji 
mokykla jau vadinosi Kauno 
Taikomosios Dailės Institutas. 
Kaune 1943 jis surengė pirmą 
savo individualinę parodą. 1944 
pasitraukė į Vokietiją. 1946-48 
dėstė Freiburgo meno mokyk
loje, kurią suorganizavo V.K. Jo
nynas. Paryžiuje gyvena nuo 
1948.

Būdamas geras piešėjas, jis 
susidomėjo žmogumi, žmogaus 
psichologiniais santykiais. Pir
mas jo kūrybos periodas buvo 
realistinis, psichologinis. Jis į 
žmogų žvelgė su lengvu humo
ru, lengva ironija. Jo koloritas 
buvo tamsus.

Nuo Freiburgo laikų Kasiulis 
ėmė keistis. Jo koloritas šviesė
jo, dingo perspektyva. Paveiks
lai ėmė plokštėti, atsirado dau
giau ornamentikos.

Čia jis surado visai naują sa
vo stilių, savitą braižą. Pirma jis 
drobę padengia tamsiom spal
vom. Pakraščiais įvedama švie
sesnių spalvų, atrodo kartais lyg 
koks audinys. Ant šio tamsaus 
fono jis dabar nupiešia figū
ras, nupiešia plokščias, be per
spektyvos. Figūrose pabrėžiama 
linija, kuri primena grafikos pie
šinį. Pro tas linijas matomas 
tamsus fonas. Kadangi jis yra ge
ras piešėjas, tai jo figūros atrodo 
grakščios, lengvos, pagaunan
čios. Ir dar daugiau. Jo žmonės 
pilni optimizmo, geros nuo
taikos. Pas jį viskas šypsosi; 
net ir vanduo šypsosi, kai arklys 
pasilenkia gerti.

Tapo jis gyvenimo scenas, so
dininkus, gėlių krautuves, par
davėjus, teatro klounus, žmo
nes gatvėse, visa, ką pagauna 
jo budri akis. Domėdamasis 
žmogumi, jis pačia gamta mažai 
domisi. Paveiksle dominuoja 
žmonės, o ne peisažai. Tokių 
gamtovaizdžių, kuriuos tapo kiti 
dailininkai, jis visai netapo. Jo 
gamta neužkalbina. Užkalbina 
žmonės, žmonių santykiai. Gam
ta ateina tik kaip natiurmortas, 
kaip gėlės, kaip kokie daiktai, 
kurie yra surikiuojami į jo kom
poziciją.

Tiek metų gyvendamas Pary
žiuje, jis ten pagarsėjo, turi savo 
galeriją. Jo daug darbų yra pate
kę į Skandinaviją, į Pietų Ame
riką. New Yorko mieste yra buvę 
bene dvi jo darbų parodos. Lie
tuviams skiriama paroda bene 
bus pirmoji, nors jo atskirų kūri
nių būdąvo bendrinėse paro
dose.

Šioje parodoje matysime dar 
ir naują aspektą — tai jo žmonos 
Bronės Kasiulienės darbus. Ji 
yra jo mokinė, pasisavinusi ir jo 
meno tradicijas. Koks jos kūry
bos pobūdis, pamatysime pa
rodoje. Pamatysime ir V. Kasiu
lio plačios apimties darbus, (p.j.)

VYTAUTO KASIULIO
IR

BRONĖS KASIULIENĖS
TAPYBOS KŪRINIŲ

I

PARODA
rengiama rugsėjo 18-19

Kultūros Židinio didžiojoje salėje

Parodos iškilmingas atidarymas 
rugsėjo 18, šeštadienį, 7 v.v.

Parodą rengia ir ją globoja

Lietuvių Atletų Klubas

ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 2, 
KULTŪROS ŽIDINYJE

RUDENS BALIUS

7 VAL. ATIDAROMAS BARAS
8 VAL. NAMIE GAMINTŲ ŠILTŲ IR ŠALTŲ

VALGIŲ ŠVEDIŠKAS BUFETAS, GĖRIMAI 
ANT STALŲ

9 VAL. TRUMPA JAUNIMO TALENTŲ PROGRAMA

ŠOKIAM GROS JUOZO KAZLO ORKESTRAS 
DAINOMIS PAĮVAIRINS JUOZAS NAKAS

ĮĖJIMO AUKA $25.00 PORAI, $12.50 VIENAM

Stalus ir pavienes vietas užsisakyti pas PRANĄ GVILDĮ, 
356-7871 ir pas IRENĄ JANKAUSKIENĘ, 641-4906.

Visus kviečia N.Y. LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

MINĖJIMĄ —

LŠST Simo Kudirkos kuopa Nevv Yorke 
rugsėjo 25, šeštadienį, 8 v.v. 
Kultūros Židinyje rengia kuopos 
įkūrimo penkmečio

BALIŲ
Koncertinę programą atliks:

• Solistė IRENA STANKŪNAITĖ-SILVA
• Akomponuoja ALICE MALICKEVIČIŪTĖ
• Poetas LEONARDAS ŽITKEVIČIUS skaito skaito

humoristines eiles

Valgius ruošia prityrusios šeimininkės
Šokiams gros J. Kazio orkestras . . u i

Auka — 12 dol.

Stalus 10 asmenų prašom užsisakyti iš anksto, iki rugsėjo 
20, pas kuopos iždininką Vladą Vasikauską — tel. 847-1286, 
pas sekretorių Albiną Sakalą — tel. 296-3383.

Visus maloniai kviečia

Kuopos valdyba
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