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Savaitės 
įvykiai

AMERIKA TURI BŪTI STIPRI
JAV LB ATSTOVAI PENTAGONE

PO PREZIDENTINIŲ
KANDIDATŲ DEBATŲ

Kinijos komunistų partijos 
pirmininku oficialiai buvo pa
skirtas min. pirm, ir partijos ka
rinės komisijos pirm. Hua Kuo- 
Feng. Šis paskyrimas rodo, kad 
jis pasidarė teisėtu Mao Tse- 
Tung įpėdiniu.

Nors oficialiai ir neskelbiama, 
bet tikima, kad Mao Tse-Tungo 
našlė Chiang Ching, partijos 
pirm. pavaduotojas Wang 
Huang Wen ir kiti du žymūs 
kraštutinės frakcijos nariai buvo 
pašalinti iš turėtų postų ir areš
tuoti. Dėl šių įvykių ekstremistų 
duominuojamame Pekino uni
versitete įvyko studentų susirė
mimų, kuriem numalšinti turėjo 
įsikišti kariuomenė.

JAV vyriausybė, siekdama 
rinkimuose laimėti žydų balsų, 
sutiko perleisti Izraeliui neskel
biamų modernių ginklų ir prie
monių, kurių, korespondentų 
tvirtinimu, neturi net ir JAV ka
riuomenė.

Britanija pakvietė į Ženevoj 
įvyksiančią konferenciją Rode
zijos reikalam tvarkyti Rodezi
jos min. pirm. Ian D. Smith ir 3 
juodųjų vadus: partizanų vadą 
Robert Mugabe, afrikiečių taut. 
tarybos pirm. Jošua Nkomo ir šios 
tarybos vienos frakcijos vadą 
Abel Muzorewa, nors jie savo 
tarpe ir nesutaria.

Libane vėl nepavykus susi
tarti dėl paliaubų, Sirija pradėjo 
pulti palestiniečių pozicijas. Ji 
siekia užimti Saida uostą, per 
kurį palestiniečiam siunčiama 
karinė parama.

JAV delegatė prie JT viešai 
kaltino JT gen. sekr. Kurt Wald- 
heim, kad jis, pasiduodamas kitų 
įtakai, į JT sekretoriatą priima 
tam darbui menkai pasiruošu
sius žmones. Čia turėta galvoje 
Sov. S-ga ir kitos trečiojo pasau
lio valstybes.

Įvairios JAV agentūros per 
.antrąją š.m. pusę nespėjo leisti 
numatytu tempu jom paskirtų 
pinigų, ir dėlto krašto ūkinis 
atsigavimas yra sulėtėjęs.

Rumunijos vyriausybė pain
formavo vakarų ir neutralias vy
riausybes, kad ji, 30 m. praėjus, 
nori užmegzti glaudesniu ryšius 
su 4 mil. Sov. S-goj gyvenan
čių rumunų, bet nesiekia iš Sov. 
S-gos atsiimti Bukovinos ir Be
sarabijos, anksčiau priklausiusių 
Rumunijai. Karui pasibaigus, 
Sov. S-ga deportavo į Sibirą dau
giau kaip 1 mil. rumunų.

Ispanijoj tarp savęs besivar
žančių socialistų darbininkų ir 
liaudies socialistų partijų vadai 
tarėsi Portugalijoj dėl nuomo
nių skirtumo pašalinimo ir 
bendros sąjungos sudarymo. So
cialistai darbininkai yra nusista
tę prieš bendradarbiavimą su 
komunistais.

Egipto prez. Anwar el-Sadat 
pareiškė, kad, nepavykus taikin
gomis priemonėmis išspręsti 
konflikto su Izraeliu, Egiptas 
imsis karinių priemonių.

Pusė pasaulio gyventojų gy
vena tik 4 valstybėse: Kinijoj, 
Indijoj, Sov. S-goj ir JAV, o 
antroji pusė yra pasiskirsčiusi 
tarp 160 valstybių.

Mao Tse-Tungo atminimui į- 
amžinti jo kūnas bus įdėtas į 
kristalinį sarkofagą, kuriam lai
kyti Pekine bus pastatytas mau
zoliejus.

Švedijos min. pirm. Thorbjorn 
Falldin sudarė ministerių kabi
netą, kuriame yra net 5 moterys, 
kurių viena Karin Soder yra užs. 
reik. min.

Buvęs gen. Franco ministeris 
Manuel Fraga Iribarue sudarė iš 
buv. Franco šalininkų, Opus 
Dei org-jos ir kitų centrinių par
tijų liekanų naują partiją — po
puliarų susivienijimą.

JAV gynybos departamentas, 
siekdamas krašto apsaugos klau
simais informuoti viešąją opini
ją formuojančias etnines — tau
tines organizacijas, spalio 4 į 
Pentagoną sukvietė 12 tautybių 
vadovus keturių valandų konfe
rencijai. Lietuviam atstovauti 
buvo pakviesti JAV LB krašto 
valdybos pirmininkas Algiman
tas Gečys ir vicepirmininkė 
Aušra Mačiulaitytė-Zerr. Lat
viam atstovavo O. Pavlovskis, 
Amerikos latvių sąjungos vice
pirmininkas. Estai nebuvo atsto
vaujami. Konferencijoj dalyvavo 
24 asmenys.

Šios konferencijos svarbą ir 
JAV gynybos departamento jai 
skirtą dėmesį tiksliausiai nu
šviečia pranešimus padariusiųjų 
einamos pareigos: gynybos 
dept. sekretorius D.H. Rums- 
feld, jo pavaduotojas E.V. Mc 
Auliffe, JAV karinio štabo virši
ninkas gen. G.S. Brown, armijos 
sekretorius M.R. Hoffmann, lai
vyno sekretorius J.W. Midden- 
dorf, aviacijos štabo viršininko 
pavaduotojas gen. W.V. Mc 
Bride ir konferenciją organiza
vęs J.R. VVest, gynybos sekreto
riaus asistentas. Visi suminėtie
ji asmenys padarė 10-15 min. 
trukusius pranešimus, tokį pat 
laiko kiekį skirdami klausimam. 
Gynybos dept. sekretorius 
Rumsfeld kalbėjo kiek ilgiau ir 
net 45 minutes skyrė atsakymam 
į klausimus.

Rengėjam konferencijos daly
vius prašant pranešėjų necituoti 
ir pareikštų minčių nepriskirti 
tiesiogiai pranešėjam, tenka ten
kintis tik suglaustu liestųjų te
mų atpasakojimu, straipsnio pa
baigoj kiek nusižengiant sekr. 
Rumsfeld atžvilgiu.

-o-
JAV dabartiniu metu yra pa

jėgios vesti tiek atominį, tiek 
konvencinį karą. Aiškų prana
šumą JAV turinčios oro pajėgo
se (bombonešiuose ir lėktuv
nešiuose), techniškai geriau pa
ruoštuose ginkluose ir, Vietna
mo karo dėka, mūšiuose užgrū
dintuose karininkuose. Bran
duoliniuose ginkluose JAV turė
tas neabejotinas pranašumas yra 
sumažėjęs, ir šiandieną Sov. Są
junga šios rūšies ginklais prilygs
tanti Amerikai, kai kuriuose spe
cifiniuose atvejuose net gal 
esanti ir pranašesnė. Tačiau vi
sumoj, kiek tai liečia branduo
linius ginklus, JAV esančios 
strategiškai geresnė padėty savo 

Pittsburghe demokratų kandidatas į Amerikos prezidentus Jimmy Carter spalio 2 priėmė 
Lietuvių Bendruomenės delegaciją. Iš kairės: LB tarybos prezidiumo vicepirm. A. Šir
vaitis, LB tarybos narys ir Darbininko redaktorius Tėv. dr. K. Bučmys, V. Vakarų apygardos 
pirm. M. Jakaitis, LB Visuomeninių reikalų tarybos narys ir Liet. Katalikų Tarnybos 
pirm. kun. K. Pugevičius. buv. k.v. vicepirm. A. Zerr-Mačiulaitytė, LB Tarybos pre
zidiumo vicepirm. kun. G. Kijauskas, Jimmy Carter, buv. k.v. vicepirm. R. Česonis, 
Jaunimo Sąjungos atstovė Rūta Sušinskienė-Nainytė, LB politinės komisijos pirm. dr. 
P. Vileišis ir buv. k.v. pirm. J. Gaila.

karinių bazių dėka. Nei JAV, nei 
Sov. Sąjunga tačiau neturinčios 
branduolinio karo atveju milti
nio smūgio pajėgumo.

Konvencinių ginklų karo atve
ju Varšuvos pakto valstybės ga
linčios kovon pastatyti 90 divizi
jų, o NATO kraštai — 65. Pen
tagone tačiau vyrauja nuomonė, 
kad modernesni vakariečių 
ginklai, ideologinis pranašumas 
ir sovietų negalėjimas pasitikėti 
satelitinių valstybių daliniais, 
karui iškilus, atsveria turirfią ma
žesnį divizijų skaičių. Nei Sov. 
Sąjunga, nei JAV apsigynimo 
sistemų nuo raketomis atneša
mų branduolinių ginklų netu
rinčios.

Armijos perėjimas prie vien 
savanoriškos, samdomos kariuo
menės jos pajėgumo nesusilpni
no. Tai vykdant, rezerve esan
čios kariuomenės lygis buvo su
stiprintas. Daug padėjo Vietna
mo karo veteranai, sugebėję 
naujokus tinkamai paruošti. At
lyginimo atžvilgiu armijos atly
ginimas prilygsta komercinių 
firmų teikiamiem atlyginimam. 
Šiuo metu pasiektas norimas iš
silavinimo lygis: 68 procentai 
karių yra baigę gimnazijas. Rū
pestį kelią gresiąs kareivių orga
nizavimas į unijas; tai karinę tar
nybą padarytų 8 valandų darbu, 

o ne 24 valandų per parą 
budinčia krašto saugotoja. Šiuo 
metu tarp 13 ir 16 procentų 
kareivių yra juodosios rasės at
stovai. Karininkų tarpe jų pro
centas mažesnis — tarp 5 ir 7.

Didžiausią rūpestį laisvajam 
pasauliui teikia faktas, kad so
vietai šiuo metu turi 2.5 karto 
daugiau povandeninių laivų 
negu JAV. Jaučiama sovietinio 
laivyno strategija karo atveju 
povandeninių laikų pagalba at
skirti JAV nuo sąjungininkų. J V 
laivynas tėra pusė to, kas turėta 
prieš šešerius metus. Yra būtina 
jį skubiai stiprinti.

Po gana ilgo metų tarpo šiais 
metais gynybos dept. reikalam 
skirtas biudžetas laikytinas pa
tenkinamu. Apgailestaujama, 
kad, įsivėlus į Vietnamo karą, 
biudžete numatytos sumos nu
ėjo karo vedimui, o ne ginklų 
tobulinimui, karinių bazių stip
rinimui. Karui pasibaigus, de- 
tentės atmosfera paveikė žmo
nes, o per juos ir kongreso na
rius, mažinti dėmesį krašto ap
saugai. Laimė, kad NATO sąjun
gininkai nesnaudė ir tuo metu 

savo karinius biudžetus didino. 
Šiuo metu tenka dėti pastangas 
atlikti tai, kas buvo prarasta. Yra 
būtina biudžetą didinti. Šioj 
srity Amerikos tautinės grupės, 
pasižyminčios ypač dideliu lo
jalumu JAV-ėm, gali pasitar
nauti, sumažindamos kai kurių 
kongreso narių norą pagrindinį 
dėmesį skirti socialinių proble
mų išsprendimui. Amerika pri
valo būti stipri, kad išvengtų 
sovietinio šantažo. Juk visi karai 
buvo iššaukti pajutimo, kad kita 
pusė yra silpnesnė. Amerika 
ypač turi susirūpinti gyventojų 
apsauga nuo branduolinių gink
lų. Sov. Sąjunga šioj srity žy
miai pažengusi —ji gali apsau
goti net trečdalį savo gyventojų.

-o-
Svarstant kitas problemas, iš

keltas susirūpinimas dėl graikų- 
turkų tarpe iškilusių nesutarimų 
Kipro salos atžvilgiu. Kad ši 
problema laikoma svarbia, įrodo 
faktas, kad į šią konferenciją 
kviestų graikų organizacijų va
dovų skaičius siekė net 8. Kitų 
tautybių atstovų kviesta vos po 
vieną. Lietuviai, atstovaujami 
dviejų atstovų, buvo viena iš 
gausiųjų grupių.

Klausimam skirtu laiku pasi-^ 
teirauta dėl Sonnenfeldto 
doktrinos. Gynybos sekr. 
Rusfeld tą doktriną paneigė, su
minėdamas prez. Fordo pareiš
kimą, kad JAV nelaikančios Ry
tų Europos organine Sov. Sąjun
gos dalim. Rumsfeldo pareikš
ta, jog laisvo tautų apsisprendi
mo teisė yra brangintina demo
kratijos savybė ir JAV šią teisę 
privalo visada remti. Iškeldamas 
tendenciją taikos metu nusi
ginkluoti, sekr. Rumsfeld kvietė 
padėti stipriomis karinėmis pa
jėgomis užtikrinti savo ir kitų

(nukelta i 2 psl.)

SUJUNGTOS RADIJO STOTYS
Radio Free Europe ir Radio 

Liberty sujungimo darbai už
baigti. Tos dvi stotys yra kont
roliuojamos JAV valdžios. Jų 
jungtinės organizacijos priešaky 
dabar stovi John S. Hayes, bu
vęs JAV ambasadorius Šveicari
joj ir laikraščio The Washington 
Post vicedirektorius. Sujungtos 
stotys yra prezidento paskirto 
Board of International Braod- 
casting priežiūroj. Lėšas tom 
stotim kasmet skiria kongresas. 
(E)

Ryšium su 1976 spalio 6 de
batuose prezidento Fordo pa
reiškimu, nepagrįstai paneigian
čiu Sovietų Sąjungos dominavi
mą Rytų Europoj, rytojaus dieną 
Pavergtųjų Tautų Seimo atstovai 
televizijos 4-ame kanale (Nevv 
York) turėjo pasikalbėjimą su 
NBC News korespondentu Jim 
Van Sickle. Pasikalbėjime daly
vavo ir į korespondento klausi
mus atsakinėjo Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimo vicepirminin
kas prof. dr. Bronius Nemic- 
kas, generalinis sekretorius 
Feliks Gadomski (lenkas), ir ge
neralinio komiteto nariai Imre 
Kovacs (bengras) ir Alfreds Ber- 
zinš (latvis). Pasikalbėjimo metu 
atstovai išreiškė didelę nuostabą 
ir griežtą protestą dėl prezi
dento Fordo neteisingo pareiš
kimo, pabrėždami gyvą reikalą 
jį veikiai atšaukti. (Elta)

-o-
JAV prezidentas Fordas tele- 

fonavo Aloyzui Mazevvskiui, 
Amerikos lenkų susivienijimo ir 
Amerikos lenkų kongreso prezi
dentui, ir atsiprašė už savo pasa
kytus žodžius, kurie sukėlė 
audrą ne tik lenkų, best ir kitų 
Rytų Europos grupių tarpe. For
das pažadėjo plačiau paaiškinti 
ir savo atsiprašymą išdėstyti 
raštu. ,

Kitas lenkų vadas, Edward 
Novvak, Chicagos lenkų politi
nės lygos, apjungiančios 88 vie
netus, pirmininkas, prezidento 
atsiprašymu nėra patenkintas. 
Jis sako, kad Fordas savo pareiš
kimo atšaukimą ir atsiprašymą 
100 milijonų, kilusių iš Rytų 
Europos, turi padaryti tokiu pat 
būdu, kaip buvo anksčiau pa
reiškęs — viešai per televiziją.

-o-
— Lietuvių Bendruomenės 

vardu inž. Bronius Nainys, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininkas, pasiuntė 
protesto telegramą JAV prez. G. 
Fordui; prašydamas atitaisyti te
levizijos debatuose padarytą pa
reiškimą, kad nėra Sovietų Są
jungos dominavimo rytų Euro
poj.

— Amerikos Lietuvių Taryba 
pasiuntė JAV prezidentui G. 
Fordui protesto telegramą dėl jo 
viešo pareiškimo Rytų Europos 
klausimu. Taip pat pasiuntė te
legramas šen. Charles Percy, 
kongr. E. Derwinskiui, televizi
jos ir radijo stotim, protestuoda
ma prieš tokį nesiorientavimą 
pavergtų tautų laisvės reikalais.

— Dr. Petras Vileišis, LB ta
rybos politinių reikalų komisijos 
pirmininkas ir žinomas visuome
nininkas, viešai pareiškė protes
tą dėl prezidento Fordo netiks- 
liųišsireiškimųprezidentiniuose 
debatuose Rytų Europos klau
simais. Dr. Vileišis reikalauja, 
kad būtų atleistas dr. Kissinge
ris, kaip asmuo, klaidinąs prezi
dentą ir netinkamai vedąs užsie
nio politiką. Apie tai praneša 
Waterbury American spalio 8.

-o-
Prezidentas Gerald Ford spa

lio 12 rytą Baltuosiuose Rūmuo
se priėmė etninių grupių atsto
vus. Trumpame savo pasisa-

RUSIŠKA 
KRONIKA

Vakarus pasiekė rusų pogrin
džio leidinys “Einamųjų Įvy
kių Kronikos” numeris 40. Data 
pažymėta 1976 gegužės 20. 153 
puslapių leidinys rašytas rašo
mąja mašinėle. Surašyta daug 
faktų, kaip sovietai persekioja 
piliečius už tiesos žodį arba re
liginius įsitikinimus. Numery 
minimos ir kelios lietuviškos pa
vardės. Skyriuj “Kalėjimuose ir 
lageriuose” duodama žinių apie 
Petrą Paulaitį. Jis laikomas Mor- 
davijos stovykloj nr. 17 ir ne
gauna jam siunčiamų siuntinių 
arba banderolių.

JAV armijos daliniai V. Euro
poj per paskutinius pratimus iš
bandė naują gynimosi taktiką 
prieš galimą sovietų puolimą — 
naudoti mažus, nuo bataliono iki 
brigados, dalinius, aprūpintus 
moderniausiais ginklais smū
giam į priešo sparnus. 

kyme dėl Rytų Europos, prezi
dentas pabrėžė, kad Rytų Euro
pos pasaulis yra nelaisvas, nes 
jame Sovietų Sąjunga laiko per 
30 divizijų įvairiais ginklais 
ginkluotos kariuomenės; jei ne 
ta kariuomenė, tai tos tautos bū
tų jau seniai laisvos. JAV nie
kuomet nepripažino ir nepripa
žins tom tautom sovietų domi
navimo. Rytų Europos žmonės 
karštai trokšta laisvės. Nors jų 
kraštus sovietai dominuoja, bet 
jų dvasia nepalūžo ir niekuomet 
nebus palaužta—jie bus laisvi.

Baltijos valstybes prezidentas 
neužsiminė. Tačiau paklaustas 
jis pabrėžė, kad Amerikoj rezi
duoja tų kraštų diplomatinės mi
sijos ir jų neteisėto inkorporavi
mo į Sovietų Sąjungą JAV nepri
pažįsta ir nepripažins.

Lietuviam atstovavo Altos 
pirm. dr. K. Bobelis ir JAV LB 
krašto valdybos pirm. A. Gečys. 
(Elta)

JAV LB Krašto Valdybos pir
mininko Algimanto Gečio žodi
nis pareiškimas prezidentui 
fordui spalio 12 Baltuose Rū
muose sušauktos tautinių gru
pių vadovų konferencijos metu.

Pone Prezidente,
Šiandien aš jaučiu moralinę 

pareigą pareikšti nepasitenkini
mą Washingtono establiš- 
mento ir dalinai dabartinės Jū
sų administracijos elgesiu su 
Rytų Europos amerikiečiais da
barties detente periodo metu. 
Tebūna man leista pastebėti, 
kad mum yra nusibodę būti lai
komais vien tik linksmas dai
nas dainuojančiais, alų gerian
čiais, patrauklius tautinius kos
tiumus vilkinčiais ir tautinius 
šokius bešokančiais piliečiais. 
Kaip ir kitų tautinių grupių na
riai, mes taip pat turime savo 
idealus, nuomonę, kaip užsie
nio politika turi būti formuoja
ma, rūpinamės JAV-ių ateitimi, 
trijų Pabaltijo valstybių (Lietu
vos, Latvijos, Estijos), Ukrainos 
ir Sovietų dominuojamų Rytų 
Europos satelitinių valstybių 
nepriklausomybe.

Kiek tai liečia, pone Prezi
dente, Jūsų administracijos Rytų 
Europos politiką, tenka pripa
žinti, jog joje egzistuoja patiki
mumo stoka (credibility gap), 
ką etninė spauda yra linkusi va
dinti tylos sąmokslu. Mes jau
čiame, kad yra atsiradęs neno
ras Jūsų administracijoje aiškiai 
pasisakyti už sovietų pavergtų 
tautų laisvę ir pasmerkti gau
sius komunistinių režimų nusi
žengimus žmogiškosios teisės 
nuostatam. Kartais susidaro į- 
spūdis, kad vyrauja dvigubas 
standartas: vienas skirtas vidaus 
rinkai — tajp vadinamiem et- 
nikam, antras nuolaidžiaujantis 
Sovietų Sąjungai. Mum yra 
skaudu matyti Sovietų Sąjungos 
pavergtų valstybių vardus ir jų 
sienas dingstant iš oficialių 
Valstybės departamento žemė
lapių (nors, pavyzdžiui, JAV-ės 
ir nepripažįstančios jėga atsiek
tos Pabaltijo valstybių inkorpo
racijos į Sovietų Sąjungą), para
grafą liečiantį Pabaltijo valsty
bes matant išleistą iš aerodro
me spaudai pateikto pareiški
mo prieš Jum išskrendant į Hel
sinkio konferenciją, ar, kaip 
vakarykštis pavyzdys parodė, 
Jūsų spaudos sekretorių nepa
jėgiantį atsakyti į žurnalisto 
klausimą dėl administracijos 
užimtos pozicijos Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybės at
žvilgiu. Paskutinieji prezidenti
niai debatai atgaivino mumyse 
susirūpinimą, kad taip vadina
moji Sonnenfeldto doktrina te
beegzistuojanti.

Pone Prezidente, aš pagarbiai 
raginu Jus sekančių debatų me
tu išeiti su pareiškimu, remian
čiu visų Rytų Europos tautų 
nepriklausomybės siekimus, 
specialiai paminint Pabaltijo 
valstybes, ir smerkiančiu So
vietų Sąjungos vykdomą žmo
giškųjų teisių paneigimą.

LB Inf.
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Savaitės 
įvykiai

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Tailando karalius nauju min. 
pirm, paskyrė aukšč. teismo tei
sėją Thanin Kraivichien, bet fak
tiniu krašto valdovu pasiliks 
perversmą įvykdęs laivyno adm. 
Sangad Chaloryu, administ
racijos reformos tarybos pirmi
ninkas. Naujasis min. pirm, pa
žadėjo kovoti su komunistų pa
vojumi, bandymu pakeisti krašto 
konstitucinę monarchiją ir su 
nusižengimais prieš krašto gy
ventojus ir skurdą.

Portugalijos partijos pasipikti
no prez. Fordo pareiškimu, kad 
JAV sutrukdžiusios komunistų 
pastangas valdžiai Portugalijoj 
perimti.

Nusivylęs komunizmu, bet iš
buvęs partijos nariu 58 m., če
kas Arnošt Kolman grąžino so
vietų kom. partijos gen. sekr. 
Brežnevui partijos nario knyge
lę ir pasiprašė azylio Švedijoj. 
Prieš pasitraukdamas į pensiją, 
jis buvo filosofijos instituto di
rektoriumi Prahoj.

Sov. S-ga nupirko iš JAV 
700,000 t. kukurūzų ir 178,000 
t. kviečių.

JAV ir Panama sutiko atnau
jinti derybas dėl Panamos kana
lo.

Vietnamas apkaltino JAV, 
kad jos esančios atsakingos už 
paskutinius įvykius Tailande.

JAV pasiūlė Sov. S-gai pradėti 
ministerių rango pareigūnų de,- 
rybas prekybos, energijos ir kt. 
reikalais, bet sovietai, laukdami 
JAV įvyksiančių rinkimų rezul
tatų, nieko neatsako. Šie pasita
rimai buvo nutraukti dėl Sov. S- 
gos įsikišimo į Angolos reikalus.

Valst. sekr. Kissingerris tiki, 
kad netrukus galės būti sušauk
ta konferencija pietvakarių 
Afrikos (Namibijos) nepri
klausomybės suteikimo datai 
nustatyti.

Ispanijos vyriausybė nutarė 
leisti organizuoti nepriklauso
mas darbininkų unijas ir už
šaldyti kainas iki 1977 rugsėjo 
pabaigos.

Sov. S-ga ir Angola pasirašė 
draugiškumo ir bendradar
biavimo sutartį.

Prancūzijai prieš 10 m. pasi
traukus iš Nato, V. Vokietija su
sitarė su Prancūzija, kad ji lai
kytų V. Vokietijoj 50,000 karių. 
Dabar Prancūzija dėl pasunkė
jusios ūkinės būklės numato 
10,000 karių atitraukti, tačiau ti
kina, kad kovingumas dėl to ne- 
sumažėsiąs.

Amerikiečiai dr. Chris Chand- 
ler ir Bob Cormack, dalyvavę 
sukaktuvinėj Everesto ekspe
dicijoj, pasiekė šio kalno viršū-

Amerikiečiai jūrininkai, ga
bendami čia sovietų pirktus ja
vus į Odesą, nusiskundžia, kad 
Odesoj jiem tik kartą į savaitę 
leidžiama išlipti į krantą ir kad 
jūrininkų klube nėra ko veikti, 
nes ten laikoma tik komunisti
nė spauda ir literatūra; bet ir 
sovietam jūrjninkų elgesys ne
patinka, nes jie spekuliuoja va
liuta, pardavinėja marškonines 
kelnes ir džazo plokšteles.

Kuboj vyko savivaldybių rin
kimai: iš 30,000 kandidatų 
buvo išrinkta 11,000 pareigūnų.

— Pagerbtas miręs (1974 lap
kričio 30) poetas Kazys Inčiūra. 
Jo septyniasdešimtasis gimta
dienis paminėtas Troškūnuose 
ir Vilniuj. Rugsėjo 25 Vidugirių 
k., gimtojoj K. Inčiūros sodyboj, 
prikalta atminimo lenta. Troškū
nų vidurinės mokyklos kieme 
pasodintas K. Inčiūros vardo 
medelis. Iškilmės vyko Troškū
nų kultūros namuose. Dalyvavo 
vietiniai partijos ir valdžios at
stovai, kalbėjo ir rašytojai J. 
Graičiūnas, V. Galinis, E. Matu- 
zevičius. Paskaityta K. Inčiūros 
eilėraščių, suvaidinta jo drama 
“Gulbės giesmė”. Rugsėjo 27 
minėjimas buvo Vilniaus valsty
binės bibliotekos konferencijų 
salėj. Dalyvavo aktoriai ir rašy
tojai, skaityta poeto eilėraščių, 
vaidintos “Gulbės giesmės” iš
traukos, surengta paroda. Daly
vavo J. Graičiūnas, E. Matuze- 
vičius, V. Sirijos Gira, E. Ža- 
linkevičaitė-Petrauskienė, dai
navo solistė R. Tamulevičiūtė.

K. Inčiūra pokary ilgai tylėjo. 
Buvęs pasiųstas į Sibirą “atgai
lauti”. Partijai įsiteikė ten
dencinga drama “Mūšis prie 
Nemuno”, tačiau kituose savo 
kūriniuose išliko nepalūžęs 
patriotas, dainuojąs apie savos 

žemės grožį, apie tėviškės mei
lę. Sukaktis paminėta ir spau
doj, paskelbta dar nespausdintų 
eilėraščių.

— Žymiojo dramaturgo Juozo 
Grušo septyniasdešimt penke- 
rių metų amžiaus sukaktis bus

Kongresas priėmė ir prez. 
Fordas pasirašė naują autorių 

teisės apsaugos įstatymą, kuris 
leis JAV priklausyti tarptautinei 
Berno unijai, reguliuojančiai au
torių teises tarptautiniu mas
tu.

Nuo spalio 1 Amerikos svai
galų pramonė oficialiai perėjo į 
metrinę sistemą, tačiau perėji
mas galės trukti dar metus. Nau
ji buteliai talpins po 200, 500, 
750, 1000 ir 1750 cc svaigina
mų gėrimų.

Prancūzija, nors ir nepasirašė 
atominių ginklų apribojimo su
tarties, tačiau pradėjo griežčiau 
kontroliuoti atominių įrengimų 
taikingiem tikslam veikimą, kad 
iš atmatų gautasis plutonijus ne
galėtų būti naudojamas atomi
nėm bombom gaminti.

R. Vokietijos gydytojas Martin 
Kasten, pasiryžęs pabėgti, Balti
jos jūroje plaukiojo 18 vai., kol 
švedų laivas jį atrado ir išgelbė
jo.

Tailando min. pirm. Thanin 
Kraivichien pareiškė, kad demo
kratiniai rinkimai krašte galės 
įvykti tik už 4 m. Iki tai įvyks, 
kraštas bus valdomas iš įvairių 
krašto sričių ir profesijų skirto 
parlamento.

Prez. Fordas pasirašė įstaty
mą, pagal kurį valstybinę pa
ramą gaunančias kolegijas bai
gę medicinos daktarai galės būti 
skiriami į profesinį darbą svei
katos tarnybos.

Amerikos ekspertai tvirtina, 
kad Kanijoj laimi nuosaikieji, 
siekią artimesnių santykių su va
karais.

Izraelis ginkluoja Libano pie
tinių sričių gyventojus, kad jie 
galėtų pasipriešinti bandan- 
tiem čia grįžti palestiniečiam.

tik lapkričio 29. Bet-ta sukaktis 
iš anksto rugsėjo 27 buvo pami
nėta Maskvoj, kur tuo metu gast
roliavo Vilniaus akademinis 
lietuvių dramos teatras. Buvo 
suvaidinta J. Grušo nauja, dar 
nespausdinta tragikomedija 
“Cirkas”. Apie jo kūrybą kalbėjo 
Liet. Rašytojų sąjungos pirmi
ninkas A. Maldonis. Sveikino ir 
Sovietų Sąjungos rašytojų atsto
vas.

— Vilniaus akademinio lietu
vių dramos teatro gastrolės' 
Maskvoj vyko rugsėjo 20 — spa
lio 1. Per 12 dienų teatras su
vaidino 8 veikalus, kurių 4 buvo 
lietuvių autorių, kiti 4 — sveti
mųjų (daugiausia rusų). Tie lie
tuviškieji veikalai buvo: J. Avy
žiaus romano “Sodybų tuštėjimo 
metas” inscenizacija (scenai vei
kalą paruošė autorius kartu su 
režisierium H. Vancevičium), 
Just. Marcinkevičiaus drama 
“Mindaugas”, J. Grušo tragi
komedija “Cirkas” ir A. Lioby- 
tės draminė pasaka “Devynia- 
brolė”. Iš svetimųjų veikalų 
buvo vaidinta F. Dostojevskio 
apysakos inscenizacija “Stepan
čikovo dvaras”, A. Gelmano 
“Protokolas”, Č. Aitmanovo ir K. 
Muchamedžanovo “Fudzija- 
ma” (visi trys autoriai — rusai), 
tik viena drama airių dramatur
go D. Singo “Narsuolis iš va
karų pakrantės”. Veikalus re
žisavo H. Vancevičius ir I. Bu
čienė. Atrodo, kad vaidinama 
buvo lietuvių kalba, nes spauda 
rašė, jog žiūrovai buvo aprūpin
ti ausinėmis, iš kurių galėjo 
tekstą sekti rusų kalba. Vaidini
mų metu buvp pagerbti ir auto
riai — J. Avyžius, J. Marcinke
vičius, J. Grušas. Vaidinimai vy
ko Maskvos Tarybos teatro pui
kiuose rūmuose. Teatras nusive
žė ir savo dekoracijas, sukur
tas dail. V. Kalinausko ir kitų. 
Spaudoj rašoma, kad spektakliai 
publikos buvo priimti šiltai, di
džiųjų kritikų įvertinti palan
kiai. Šių metų gastrolės Mask
voj esančios jau ketvirtos. Pir
moji išvyka Lietuvos akade-

AMERIKA 
STIPRI
(atkelta iš 1 psl.)

tautų laisvę. JAV tautinių grupių 
parama šioj srity galinti ypač 
būti svarbi.

-o-
Informaciniu atžvilgiu konfe

rencija buvo naudinga. Aukštų
jų Pentagono vadovų pranęši- 
mai suteikė jai didesnę negu 
kasdieninę reikšmę. LB atstovų 
justa, kad mes, lietuviai, kartais 
nepakankamą dėmesį skiriam 
faktui, jog kariškai stipri Ame
rika krizės Sov. Sąjungoj atveju 
bus reikalinga laisvam gyveni
mui besikeliančiai lietuvių tau
tai.

Konferencija baigta priėmimu 
— vaišėmis, dalyvaujant sekr. 
Rumsfeld, daliai buvusių prane
šėjų, keturžvaigždžiam genero
lam. Pokalbių metu įsitikinta, 
kad Lietuvos sunki padėtis ir 
tautos kova prieš pavergėją Pen
tagone yra gerai žinoma.

Publika šv. Pranciškaus šventėj, kai buvo laikomos pamaldos. Nuotr. L. 1 amošaičio

minio dramos teatro į Maskvą 
buvo 1954 su veikalais: M. Gor
kio “Priešai”, A. Guzevičiaus- 
Gudaičio “Kalvio Ignoto teisy
bė” ir Žemaitės “Marčios” in
scenizacija. 1957 teatras nusi
vežė tik A. Vienuolio “Pa
skenduolės” inscenizaciją, o 
1962 tik Just. Marcinkevičiaus 
poemos “Kraujas ir pelenai” in
scenizaciją.

— Kurie lietuviški veikalai 
numatomi statyti Lietuvos dra

mos teatruose. Iš “Literatūros ir 
Meno” pasikalbėjimo su Kultū
ros ministerijos Meno reikalų 
valdybos viršininku R. Jakučio- 
niu sužinom, kurie veikalai nu
matomi statyti Lietuvos dra
mos teatruose 1976/77 metais. 
Neminėsim čia tų rusiškų veika
lų, kurių numatyta nemažai. Ta
čiau, be jau vaidinamų, numato
ma ir naujų: Vilniaus lietuvių 
akademinis dramos teatras (rež. 
H. Vancevičius) ir Klaipėdos 
dramos teatras (rež. P. Gaidys) 
numato statyti Just. Marcinkevi
čiaus naują dramą “Mažvydas”. 
Taip pat Akademinis dramos 
teatras statys A. Laurinčiuko 
dramą “Neapykanta”, V. Krėvės 
“Žentą”, Vydūno “Pasaulio 
gaisrą”. Pastaruosius du veika
lus lygiagreičiai statys ir Šiaulių 
dramos teatras (rež. A. Ragaus
kaitė). Panevėžio dramos teat
re (rež. J. Miltinis) būsią vaidi
nama Sofoklio “Karalius Edi
pas”, iš lietuviškų veikalų — R. 
Samulevičiaus “Laukimas”, V. 
Petkevičiaus “Dainuojantis mil
žinkapis”. Kauno jaunimo teat
ras vaidinsiąs S. Šaltenio dramą 
“Kristijonas”, o Kauno dramos 
teatras — J. Glinskio tragikome
diją “Cikuta — Sokratui”. Klai
pėdos dramos teatras dar staty
siąs naują Juozo Marcinkevi
čiaus dramą “Keistuolių akade
mija”. Šiaulių teatras statysiąs 
dvi V. Palčinskaitės pjeses vai
kam — “Septynios snieguolės ir 
vienas nykštukas” ir “Kristijano 
Anderseno rožė”.

— Laimėjo tarptautinį kon
kursą. Vilniaus M.K. Čiurlionio 
vardo meno mokyklos styginių 
instrumentų orkestras, vadovau
jamas muziko S. Sondeckio, Va
karų Berlyne tarptautiniame 
konkurse laimėjo pirmą vietą ir 
aukso medalį. Sugrįžusieji lau
reatai rugsėjo 29 buvo pagerbti 
specialiai suruoštose iškilmėse.

— Dar vienas lietuvių kandi
datas sovietinei premijai gauti. 
Visasąjunginei premijai gauti 
yra pasiūlytas kandidatu Lietu
vos styginis kvartetas. Kvartetui 
vadovauja ir pats jame groja kon
servatorijos profesorius E. Pau
lauskas. Kiti kvarteto nariai yra 
K. Kalinauskaitė-Fledžinskienė, 
J. Fledžinskas ir R. Kulikauskas. 
Kvartetas sėkmingai koncertavo 
įvairiose Sovietų Sąjungos vie
tose, Pabaltijy, Lenkijoj, Veng
rijoj, Suomijoj, Bulgarijoj, Belgi
joj, Italijoj, Kanadoj ir kitur.

Pr. N.

TAUTOS FONDAS 
KVIEČIA

Tautos Fondas savo pavasario 
vajų vykdė tik Didžiajame New 
Yorke ir jo apylinkėse. Bet, kai 
1976 Vliko sąmata siekia $70, 
000, tai lėšom sutelkti reikia 
daug pastangų ir darbo. Todėl 
vėl skelbiamas platesnis vajus, 
kuris apima viso laisvojo pasau
lio lietuvius. Visi Tautos Fondo 
įgaliotiniai ir atstovybės kviečia
mi stoti į vajaus vykdymą.

Dabartinę Tautos Fondo va
dovybę sudaro taryba ir valdy
ba. Tarybai pirmininkauja prel. 
Jonas Balkūnas, vicepirmi
ninkas — Jurgis Valaitis, sek
retorė — Romualda Šidlauskie
nė, direktoriai — Aleksandras 
Daunys, Ignas Gasiliūnas, PeL 
ras Minkūnas, Juozas Vaičeliū- 
nas, Aleksandras Vakselis, Algis 
Vedeckas. Valdybą sudaro: Ig
nas Gasiliūnas — pirm., Jonas 
Vilgalys ir Jadvyga Vytuvienė 
— vicepirm., Pajauta Ivašaus- 
kienė — sekr., Jane Pumputie
nė — fin. sekr., Vytautas Kul- 
pa — ižd., Tėv. dr. Kornelijus 
Bučmys — narys informaciniam 
reikalam. TF adresas: P.O. Box 
21073, VVoodhaven, N.Y. 11421. 
(Elta)'

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.

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. VVSOU-FM

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

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

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

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’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 dalis. 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., Newark, N. J. 07105? tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell 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.

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — 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!

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits Wines & 
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 sav.: 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.

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 — ŠERMENINES: Haven 
Hill Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 
11418; ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11211. Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia 
Gaszvos šeimos generacija yra New York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.. . . .. 1 •

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. 1 ^1207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

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

Vardas, pavardė.............................................................................
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Jaunimo reikalu
Lapkričio mėnesį New Yorke 

bus net du parengimai, kurių 
programą atliks jaunimas. Lap
kričio 6 atvyksta iš Toronto šo
kio, dainos ir vaidybos an
samblis Atžalynas ir suvaidins 
A. Gustaičio “Sekminių vaini
ką”, gi lapkričio 13 atvyksta 
Washingtono-Baltimorės stu
dentų vyresniųjų sambūris Ma
lūnas ir čia suvaidins trijų veiks
mų muzikinę pjesę “Rugiapiū- 
tė”.

Tai tikrai retas įvykis mūsų 
kultūriniame gyvenime. Ateina 
jaunoji karta į sceną ir per sceną 
kalba žiūrovui. Ta scenos kal
ba labai įstringa ir nuteikia, 
ypač jaunimą pagauna, nes atei
na iš jaunųjų artistų lūpų.

Kadaise, prieš pirmąjį pa
saulinį karą vaidinimai suburda
vo lietuvius į dideles šventes, 
juos nuteikdavo lietuviškai. Vai
dinimai padėjo atlietuvėti, stip
rino patriotizmą.

Su kokiu entuziazmu buvo 
rengiami vaidinimai čia 
Amerikoj. Ir čia scenos kalba 
palaikė lietuvybę, stiprino išei
vius ir nuteikė bendram lietu
viškam darbui.

-o-
Jų pasirodymų belaukiant, 

tenka pasidžiaugti tuo jaunimu, 
kuris sudarė ansamblius ir su
geba pastatyti veikalus. Jau
nystė viską nugali, kai yra entu
ziazmo. Juk toks Malūno sambū
ris^ yra sudarytas iš dviejų 
miestų jaunimo, iš Washingtono 
ir Baltimorės. Ten nėra taip pa
prasta susivažiuoti bendrom re
peticijom. O tačiau ir tose sąly
gose jie turi savo ansamblį.

Besidžiaugdami tuo jaunimu, 
drauge reiškiame padėką visiem 
tiem, kurie/ dirba su jaunimu, 
kurie nesigaili nei laiko, nei pi
nigų, kad tas jaunimas būtų švie
sesnis, pakilesnis ir lietuviškes
nis.

-o-
Tokių pasirodymų metu savai

me akys nukrypsta į mūsų pa
čių kiemą, į New Yorką. Ne
maža čia lietuvių, nemažas čia
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judėjimas, tai kodėl neturime to
kio ansamblio, kuris pajėgtų pa
statyti veikalus, į sceną išvestų 
ir dainą, ir šokį, ir pačią vaidy
bą. Kodėl?

Iš lituanistinės mokyklos, iš 
vasaros stovyklų išeina daug 
gražaus jaunimo, kuris mielai į- 
sijungtų į tokius vienetus, bet 
dabar jis nubyra, nutolsta nuo 
lietuviškos bendruomenės ir 
paskui visai žūva.

Tiesa, čia pradėtas organizuo
ti jaunimo chorelis. Ar jis išsi
vystys į didesnį vienetą, ar jis 
bus pajėgus be dainos ir suvai
dinti, pašokti tautinius šokius? 
Pradžia yra. Reikėtų visom iš
galėm darbą plėsti.

Teko patirti iš kitų vietų, kad 
ansambliai atsiranda ten, kur. yra 
vienas ar pora žmonių, kurie vi
sa suka ir išjudina. Tas žmogus 
gali būti ir iš vyresniųjų tarpo. 
Jis moka suburti, suvežti visus 
vienon vieton bendram darbui.

Prie Liet. Bendruomenės 
apygardos valdybos ir apylinkių 
valdybose yra žmonės jaunimo 
reikalam, bet jie kokios ypatin
gos veiklos neparodo. Jų parei
ga būtų suaktyvinti jaunimo 
veiklą, paliesti visas jaunimo or
ganizacijas, išjudinti jas, padėti 
jom, ieškoti naujų veiklos bū
dų. Chicagoje jaunimas rengia 
savo vakarones, kur išklauso pa
skaitėles, paskui patys sudaro 
savo programą, pasišnekučiuoja 
prie kavos.

Tokios vakaronės galimos ir 
kitur padaryti. Galimos ir New 
Yorke, nes čia patalpos yra. Gal 
galėtų ir pati Kultūros Židinio 
administracija tai organizuoti. 
Galėtų prie Židinio susidaryti 
toks ansamblis. Juk ir Chicagoj 
prie Jaunimo Centro išaugo jau
nimo ansamblis, o gal net du an
sambliai.

Židinyje renkasi sportininkai, 
bet šalia sporto dar yra ir kitų ša
kų, kuriose jaunieji mielai pasi
reikštų. Tik reikia jaunuosius 
burti ir organizuoti.

Spaudoj jau buvo skelbta, kad 
spalio 30 įvyks specialus susirin
kimas, kuriame bus paskelbtas 
Lietuvių Kultūros Fondo, Ine., 
įkūrimas. Susirinkime taip pat 
bus kalbama apie Kultūros Ži
dinio administravimą bei iš
laikymą.

Kai buvo statomas Kultūros 
Židinys, kilo tada klausimai: 
kaip bus tas Kultūros Židinys 
administruojamas? Kas atsitiktų, 
jei lietuviai pranciškonai išeitų 
iš New Yorko? Kam tada tektų 
Kultūros Židinys?

Štai į tuos klausimus atsako 
Tėv. Paulius Baltakis, OFM, 
Kultūros Židinio administrato
rius.

-o-
• 'Šiem klausimam surasti tinka
mą ir praktišką atsakymą buvo 
sudaryta speciali komisija, susi
dedanti iš vyriausios lietuvių 
pranciškonų vadovybės įgaliotų 
Tėvų — Pauliaus Baltakio, Pla
cido Bariaus ir Pranciškaus 
Giedgaudo ir Kultūros Židinio 
komiteto teisinės sekcijos narių 
— adv. A. Šavelskio ir Aleksand
ro Vakselio.

Po išsamių studijų, komisijai 
rekomenduojant, buvo sukurta 
korporacija — “The Lithuanian 
Cultural Foundation, Ine.”.

1975 liepos 28 ši korporacija 
buvo patvirtinta New Yorko val
stijos, o 1976 rugsėjo 12 vyriau
sioji lietuvių pranciškonų vado
vybė pravedė specialų įstatymą, 
kuriuo šiai korporacijai bus su
teikta dviguba paskirtis:

1. — Sykiu su lietuviais pran
ciškonais rūpintis Kultūros Ži

Kultūros Židinys. Nuotr. Vytauto Augustino

APIE KULTŪROS ŽIDINIO ATEITĮ

Įkurtas Lietuvių Kultūros Fondas, Ine.

dinio administravimu bei jo iš
laikymu;

2. — Lietuviam pranciškonam 
išsikėlus iš New Yorko, pagal 
padarytą susitarimą, perimti į 
savo globą Kultūros Židinį.

-o-
Š.m. spalio 30, šeštadienį, 

11 v.r. Kultūros Židinio didžio
joj salėj ir įvyks pirmasis visuo
tinis Kultūros Židinio rėmėjų 
— korporacijos narių susirin
kimas.

Kas bus tame pirmame visuo
tiniame narių susirinkime? Ko
kia dienotvarkė?

Pirmame visuotiniame narių 
susirinkime bus paaiškinta, kaip 
iki šiol buvo tvarkoma Kultū
ros Židinio administravimas, pa
teikta finansinė apyskaita, pri
statyti Lietuvių Kultūros Fondo 
korporacijos įstatai, aptarta tos 
korporacijos veikla ir uždaviniai, 
jos dalyvavimas Kultūros Židi
nio administravime, išlaikyme 
bei eventualiai perėmimas į sa
vo globą Kultūros Židinio. Taip 
pat bus išrinkta korporacijos val
domieji organai.

Kas dalyvauja susirinkime?
Kiekvienas lietuvis, paaukojęs 

Kultūros Židiniui 100 dol. ar 
daugiau ir mokąs visuotinio su
sirinkimo nustatytą metinį nario 
mokestį, yra laikomas “The 

Lithuanian Cultural Foundation, 
Ine.” nariu. Paaukojęs 1000 dol. 
ar daugiau, — garbės nariu.

(Visiem lietuviam paauko- 
jusiem 100 dol. ir daugiau, yra 
išsiuntinėti pranešimai. Kurie 
dėl pasikeitusio adreso jų ne
gavo, prašomi ateiti prieš susi
rinkimui prasidedant ir vietoj 
juos pasiimti. Taip pat tie, kurių 
aukos dar nepasiekė 100 dol. su
mos, galės prieš susirinkimą 
savo įnašą papildyti ir jame da
lyvauti teisėtais nariais.)

Galite trumpai pateikti Lietu
vių Kultūros Fondo, Ine., įstatų 
santrauką?

Įstatų santrauka būtų tokia:
1. Tikslas. Pagrindinis LKF 

korporacijos tikslas yra: palai
kyti ir puoselėti lietuvių tautinį 
palikimą, papročius, kultūrą, 
kalbą ir literatūrą; remti ir ska
tinti, ypač jaunimo tarpe, patrio
tizmą, religinį auklėjimą ir loja
lumą Bažnyčiai ir JAV.

Šių tikslų įgyvendinimui LKF 
korporacija teisėtai gali priimti 
aukas, palikimus, kilnojamą ir 
nekilnojamą turtą visiškai nuo
savybei, globai ar administravi
mui.

2. Nariai. LKF korporacijos 
nariais gali būti kiekvienas loja
lus Amerikos Lietuvių Bendruo
menės narys, paaukojęs 100 dol. 
ar daugiau (Kultūros Židiniui ar 
tiesiogiai LKF korporacijai) ir 

mokąs visuotinio susirinkimo 
nustatytą metinį mokestį. Paau
kojęs 1000 dol. ar daugiau, yra 
laikomas LKF garbės nariu.

3. Valdomieji organai. LKF 
korporacijos vyriausias valdo
masis organas yra visuotinis na
rių susirinkimas. Korporacijos 
reikalus tvarko visuotinio susi
rinkimo renkama 9 asmenų ta
ryba. Tarybos nurodytus dar
bus vykdo jos paskirta valdyba 
(Kultūros Židinio reikalus tvar
ko sykiu su pranciškonais).

4. LKF korporacija ir Kultū
ros Židinys. Sąlygos ir teisės, 
kuriomis LKF korporacija sykiu 
su lietuviais pranciškonais ad
ministruos Kultūros Židinį ar 
eventualiai jį perimtų į savo 
globą, bus nustatytos specialia
me teisiniame dokumente.

5. Likvidacija. LKF korporaci
jai susilikvidavus, visas jos tur
tas yra pavedamas globoti Lietu
vių Fondui, Balfui ar Tautos 
Fondui iki tėvai pranciškonai 
galės atsikurti laisvoj Lietuvoj.

Ar Lietuvių Kultūros Fondo 
korporacija turi ir kitų uždavi
nių šalia K. Židinio?

Kaip matėme įstatų santraukoj, 
Kultūros Židinys tėra tik vienas 
iš korporacijos veiklos objektų. 
Tas labai aiškiai pažymėta įstatų 
pirmame punkte, kur nusako
mas korporacijos tikslas.

Iki šiol Kultūros Židiniu rū
pinosi lietuviai pranciškonai, 
remiami Kultūros Židinio komi
teto. Kaip bus ateity?

Aš manau, kad pamažu pasi
keisime rolėmis. Kultūros Židi
nio patalpomis naudojasi išimti
nai lietuvių visuomenė, ne pran
ciškonai, ir todėl yra visiškai lo
giška ir teisinga, kad jo admi
nistracija ir išlaikymu pirmoj 
vietoj turėtų rūpintis pati lietu
vių visuomenė. Mum, pranciš
konam būtų geriausia, jei 
galėtume viską, perleisti LKF 
korporacijai, bet nemanau, kad 
pasitarnautume Kultūros Židi
nio gerovei. Skyrybos nie
kuomet nėra naudingos. Skiria
masi tik tuomet, kai praranda
mas protas, pradeda trūkti geros 
valios ar pranyksta meilė. Šie 
simptomai dar nepastebimi, ir 
man atrodo, kad kol mes, pran
ciškonai, gyvensime New Yor
ke, mes turėsime aktyviai daly
vauti Kultūros Židinio reikalų 
tvarkyme. Kaip praktiškai tai iš
sispręs, parodys ateitis, o kad iš
vengtume galimų nesusipra-

(nukelta į 7 psl.)

EVOLIUCINIO 

MADINGUMO 
ĮVAIROVĖS

dr'. TOMAS ŽIŪRAITIS, O.P.

Tik tokia organizmų 
pastovumo, t.y. nepasikeitimo, 
esminga prasme sakome, kad, 
pavyzdžiui: dumbliai nepasikei
tė maždaug per 1 bil. 700 mil. 
metų; amebos — 1 bil. 000 mil.; 
lacentiniai (mažutėliai) iešmu- 
čiai — 500 mil.; rykliai — 300 
mil.; cikadiniai (saginiai) me
džiai — 200 mil.; ragadantės 
(dvikvapės žuvys) — 150 mil.; 
velingtonijos (žiūr. 14-ąją išnašą) 
— 140 mil.; ginkmedžiai (žiūr. 
16-ąją išnašą) — 100 mil.; rau
donmedžiai — 70 mil.; beždžio
nės — 30 mil.; vėžliai — 6 mil.; 
drambliai, raganosiai, brgemo- 
tai — 4 mil. metų.

Tai tik truputis visuotinai ga
liojančių ir mums geriausiai ži
nomų tokių augalijos ir gyvūni
jos pavyzdžių, kuriuos moksli
ninkai vadina “gyvosiomis fosi
lijomis” — gyvaisiais šiuolaiki
niais pavyzdžiais, aiškiausiai 
rodančiais ir savo pastovumą, ir 
savo kintamumą — tikrąjį orga
nizmų dinamiškumą, atitinka
mai esmingą kiekvieno organiz
mo prigimčiai ir jos struktūrai.

Nieko čia neužsiminėme apie 
įvairiausių rūšių ir porūšių vabz
džius, mikroorganizmus, su
darančius patį didžiausią orga
nizmų nuošimtį. Šie organizmai, 
anot mokslininkų, pasižymi 
daug įvairesniais tikrojo (ne evo
liucinio) dinamiškumo pavyz
džiais, negu prie didžiųjų ar di
džiausių organizmų priklausą 
augalai ir gyvuliai.

Nieko čia neužsiminėme ir 
apie žmonių giminę, nes jos rū
šių ir porūšių — bet kokių at
mainų nesurasta ir nebus suras
ta, nes visada buvo, yra ir bus 
tik viena žmogaus “rūšis”, kurios 
giminės kiekvienas organizmas 
yra ir individas savo konkrečia 
egzistencija, ir individualybė 
savo išskirtiniu, vieninteliu bei 
nepakartojamu vidaus pasauliu. 
Tai žmogiškasis asmuo, kurio di
namiškumą, sakytume, sudaro ir 
dvasiškas, ir organiškas pastovu
mas bei kintamumas. (24) Evo- 
liucionistų sampratos dina
miškumas, kaip jau žinome, reiš
kia nuolatinį, laipsnišką, net am

žiną keitimąsi, tartum pats kei
timasis galėtų keistis. Žodžiu, 
evoliucionistų sampratos dina
miškumą iš pagrindų griauna 
net jų mėgstamiausi “kriterijai”: 
beždžionės, nuolat stokojančios 
evoliucinės “grandys” ir orga
nizmų dinamiškumas.

Tūo ir baigiame šio straipsnio 
pirmąją dalį — jūros dumblo 
kilmės evoliucinį madingumą, 
iš kurio išsivystė dumblių kil
mės evoliucinis madingumas. 
Šio pagrindines įvairoves iki 
šiol ir svarstėme. Matėme, kad 
nėra ir negali būti tokios evo
liucijos, t.y. evoliucinės trans
formacijos, kurią tebeskelbia 
evoliucionistų avangardas, pra
dedant Anaksimandru iš Mileto 
ir “baigiant” Teilhardu bei* ki
tais didžiaisiais evoliucionistais, 
iš kurių maždaug vienuolika 
persistengė tame kongrese, mi
nint Darwino “Apie rūšių kil
mę” šimtmetinę sukaktį. To per
sistengimo išdava — tai iki šiol 
mūsų kritiškai nagrinėtas vadi
namosios evoliucijos apibrė
žimas, nurodantis, kaip, sakyki
me, evoliucijos procesas veikia 
visuose visatos apraiškų sekto
riuose, kuriuose nėra vietos nei 
tokiai “evoliucijai”, nei jos pro
cesui. Iš aukščiau minėto maž
daug vienuolikos evoliucionistų 
persistengimo liko tik vienas da
lykas — tai vadinamosios evo
liucijos naujoviškesnė versija, 
rūpestingiau pagrįsta tarptau
tine propaganda, kuri iš esmės 
reiškia prasimanytą evoliucinį 
transformizmą. (Bus daugiau)

(24) Žmonių giminės amžius. 
Pagal mokslininkus, tas amžius 
esąs tarp 10 ir 50 tūkstančių 
metų, nors pastarųjų tūkstančių 
dar niekas iki šiol nėra įrodęs. 
Evoliucionistai čia eina daug to
liau, sekdami šitokią pasaką. 
Dar neseniai esą buvo manoma, 
kad žmonių giminės amžius esąs 
ne daugiau kaip milijonas metų. 
Per pastaruosius 15 metų Tanza
nijos, Kenijos, Etiopijos antro
pologiniai radiniai žmonių gimi
nės amžių esą pratęsė iki 3 
milijonų metų (iš tikrųjų jie tą 
amžių pratęsė tik iki 2 milijonų 
800 tūkstančių metų — T.Ž.). 
Tik po pastarojo pratęsimo, bež
džioniškais mūsų “protėviais” 
remiantis, tas amžius buvo gero
kai pasendintas. Mat, Centrinėje 
Etiopijoje, netoli Adis Abebos 
miesto, amerikiečių ekspedicijos 
dalyvis etiopas ElemėjusAs/euas 
atkasė “pirmykščio žmogaus 
žandikaulį” (priklausiusį “žmo- 
ginei” beždžionei — australopi
tekui — T.Ž.), kurio amžius ga
lįs būti iki 4 milijonų metų. 
Kol kas tai esanti hipotezė, 
tačiau ji turinti tvirtą pa
matą (pagrįstą “žmoginės” bež
džionės, australopiteko, žandi
kauliu — T.Ž.). Atrodo, kad tas 
vadinamasis tvirtas pamatas 
anksčiau ar vėliau “parodys” 
žmonių giminės amžių esant 4 
milijonų metų senumo. Tų bež
džioniškų pasakų šiandieną žy
miausias pasakotojas yra antro
pologas Richardas E. Leakey 
su žmona Meave (žiūr. mėgsta
miausią to Leakey žurnalą NA-

TIONAL GEOGRAPHIC,
Washington, D.C., 1973, Nr. 6, 
p. 819-829). Prileiskim, kad 
žmonių giminė yra 4 milijonų 

1—
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E. Haeckelio evoliucinės “kilmės medis”, madingai išau
gęs į “gyvybės medį”, įsišaknijusį vadinamosios evoliuci
jos teorijoj.

metų senumo. Ir vis dėlto toji 
giminė yra tik vienos “rūšies”, 
kaip šio straipsnio tekste pa
aiškinta.
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Vienam bajorui nejauku

TOLI toli, praėjus pelkę, 
Senų ganyklų kalnelius, 
Kur kadugynai susitelkę 
Į šiaurę saugoja kelius, -

Ir ten jie taisė naują būstą, 
Apkaišė kvepiančiom gėlėm 
Tegu velionė tik neliūsta, — 
Tuoj bus ir atnašos vėlėm.

Į krepšį dėjo lino saują, 
Kuodelį vilnų, verpalų, 
įdėjo adatėlę naują, 
Mezgimui siūlų, virbalų

Ant lango liko vario sagtys, 
Puokštelė vystančių gėlių, 
Bajorui liko nykios naktys, 
Užlietos grauduliu giliu ...

Sudegink dvylika skalikų, 
Supilk, užliek dervos lašu. 
Ji nesupras, kad sūnūs liko 
Tuoj pelenus jai pats nešu!’

Ko gi plakė ruduo, 
Lyg senus arimus? 
Net ganyklų piemuo 
Pradainavo pro mus

Prie ugnelės vaisku, 
Tu šypsaisi rami, 
Seną knygą vaikų 
Nuo lentynos imi.

Bajoras mąstė užsidaręs, -■ 
Ir ką dabar jisai darys, — 
O vėjas ūkauja vakaris 
Ir smarkiai beldžias į duris

Pagyrė tarno patarimą: 
Iš dulkių neatspės jinai! 
Ir vakare, kai temti ima, 
Maišuos jau buvo pelenai

Ir ten palaidojo motulę, 
Plačiųjų girių pakrašty. 
Užgeso ir liepsna didžiulė, 
Išblėso pelenai karšti.

Ir staiga pamatai, 
Kaip keliu aš vartus, - 
Ir pabunda stalai, 
Durų slenkstis kurtus.

Lindėjo bokšte užsisklendęs: 
Aplink taip spindi ežerai, 
Antelės plaukioja po lendres 
Ir šlama, šnara ajerai.

Miega vėjas kleve
Ir žvaigždelėš'languos, 
Kas, Motule, Tave 
Šią naktelę paguos?

Ten dumso kalnas apsiblausęs, 
Egles užvertęs ant peties, — 
Prie šono ežeras giliausias 
Jam rūko patalą paties.

Ten ir perkūnas aukso žaibą, 
Atbridęs ežeru giliu, 
Kabina į pušelę laibą
Ir ima groti vamzdeliu ...

Kur kalbėtų stalai,
Supamoji kėdė,
Ir į langus vėlai 
Suspindėjus žvaigždė?

Ten ąžuolai šventųjų gojų, 
Tarytum seniai milžinai, 
Šventyklų aukurus globoja
Ir šniokščia, šniokščia amžinai

Tada užkūrė didį laužą — 
Ugnis nušvies visus kelius, — 
Te piktos dvasios čia nešliaužo 
Kol ji praeis pro vartelius.

Ir nežinojo šiaurės dvaras, 
Kad ragana jo mylima,
Kad ji su kaukais naktį baras, 
Pelkynu skrenda klykdama.

Dvare be galo bus man ankšta, 
Lauže te sūnūs suliepsnos!
Kai gausiu pelenus iš anksto, 
Tada sulauksite žmonos!

— Tu ilgai keliavai, — 
Paklausyk, kaip kadais, 
Ką tau kalba tėvai 
Savo žemės vardais.

Senolių akmenis užvožė, 
Pastatė suolelius vėlių, 
Ir kalne liko lauko rožė 
Keroti tarp šventų gėlių

Štai medžiai iškelia mėnulį, 
Ir jis dumsėjime laukų
Jau tiesia, sklaisto melsvą tūlį, 
Vienam bajorui nejauku ...

Panūdo jis medžioklėn joti, 
Girias sudrebinti ragais,
Kad stumbrai stūgautų barzdoti 
Tada krūtinė gal užkais.

Tenai po medžiais plaukus raito, 
Žolynais puošias mergina 
Ir, išsigandus šuolių raito, 
į dvarą bėga tekina.

įjojo taip į dieną trečią: 
Sužvilgo saulėj ežerai, — 
Šnarių pušų viršūnes skečia 
Ištaigūs dideli dvarai.

Mes išėjom jauni, 
įtikėję keliais,
O beržai rudeny 
Šaukė žodžiais gailiais

Jos galvą puošė saulės lankas, 
Lenkti mėnuliai auskarų, — 
Žalčių žiedais apmautos rankos 
įsiūtos žvaigždės ant skarų ...

Tenai, kur kalne lauko rožė 
Keroja tarp šventų gėlių, — 
Senolių akmenis atvožė, 
Nukėlė suolelius vėlių.

Kol žvaigždelės nueis, 
Sumirksėję kleve, 
Genčių žygių keliais 
Aš pravesiu tave-------

Kadais ten bokštų bokštai kilo, 
Spindėjo saulėj vakarų, 
Ir jų žyniai ir jų vaidilos 
Didžiavos protėvių dvaru.

Man ant rankų visa 
Skriejo žemė linksma 
Ir užkrito rasa, 
Svetima sutema.

Tu į sodą žvalgais, 
Gal šešėlis užklys, 
Gal ties menės langėis 
Atsibus obelis.

PIRMOJI 
SAKA

KAIP naktužė tyli 
Pas Tave ateinu, - 
Visam kaimo kely 
Negirdėti dainų.

Gal svirtis pasapnuos, 
Pasilenkus girgždės, — 
Nebus tuščia namuos 
Laukt aušrinės žvaigždės.

Vėl ugnis kamine, 
Seno svirplio balsai, 
Pasodinus mane,
Mano žodžių klausai

Giria į girią siuntė gandą, 
Miškai atsišaukė toli. 
Bajoras kiškio net neranda, 
Reikėjo ūkauti pily.

Ko neradom namų 
Ir nė slenksčio akmens 
Kur mum būtų ramu, 
Kai naktužė plevens;

Bet ji bajorui — tai gražuolė 
Dailių veidelių raudonų, 
Piršlių žirgai jau trypė žolę 
Ir nešė skrynią dovanų...

Darbininko laikraštis išleido savo redaktoriaus pasaką — 
poemą — JUODVARNIUS. Pasinaudodamas lietuvių liau
dies pasakų motyvais, jis čia vaizduoja žmogaus tremties 
ir žmogiškosios laimės problemą. Knyga parašyta eiliuota 
forma, 200 psl., paties autoriaus iliustruota. Gaunama Dar
bininko administracijoje. Kaina — 5 dol. Čia spausdiname 
tos knygos ištrauką, norėdami mūsų skaitytojus su ja 
supažindinti.

Kiek užmatai — platybės javo, 
Kiek daug medžioklinių šunų! 
Tenai žirgais linksmi švytravo 
Bajoro dvylika sūnų.

Ten bandos, nugaras pašiaušę, 
į upę gerti nusileis!
Ten jų dukra — pati mažiausia 
Dar žaidžia siūlų kamuoliais.

Bajorui lankas — nebe lankas 
Niekai medžiotojų ragai! 
Slapta į girią vienas lankos, 
Kur medžių apsupti stogai.

įdėjo ir žvakelę vaško, — 
Su ja ten pasišviest galės! 
Viena ji tamsumas išblaško 
Siaubūnus požemių šalies.

“Valdove didis, kam liūdėti?!” 
Prabilo vienas iš tarnų, — 
“Ar maža turto mūsų klėty, 
Negi mažai kieme šunų?

Štai barškančios laukų aguonos, 
Saikeliai pripilti grūdų, 
Aplink eilė kvietinės duonos 
Sudėta kepalų rudų.

Gražuolė išdidžiai atsakė: 
“Vaikais užgriozdinta pilis! 
Visus sekios jų godžios akys, 
Erškėčiais man po kojų lįs!

Dukra maža, tegu palieka, 
Užmirš ji motinos kapus;
Ji saugos mano saldų miegą 
Ir menės židinius įpūs”.

Bet kartą šniokštė senos liepos 
Ir gožė sodus dargana, 
Pelėda ūkė pasislėpus, — 
Bajorui numirė žmona!
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APIE VASARĄ, ŽAIBUS, ČIOBRELIUS

ATOSTOGOS KENNEBUNKPORTE

Upės kanalas įsiskverbia į 
miestelio šoną. Ant to kanalo 
sustatyti namai turi aukštus po
lius. Tai ir sudaro čia visą 
grožį ir sutraukia turistus pasi
žiūrėti. Čia įdomu, kai vanduo 
pakyla. Tada atrodo kaip Vene
cija. Valtelės atplaukia prie tų 
namų šonų.

Kiekvienas kamputis čia iš
naudotas. Sugrūstos krautuvės, 
kavinės. Tik vienoj vietoj ne
taupyta žemės. Čia padaryta net 
aikštelė su dviem gražiais na
mais, kuriuose rasi bent kelias 
krautuves.

Praeinu tas krautuves, palan
gių gėles ir pasuku į kairę. 
Namai čia pilki. Yra tik vienas 
raudonas namelis, kur įsikūręs 
miestelio informacijos centras. 
Bet jis visada uždarytas. Jo ve
dėjas tikriausiai yra žvejys ar 
golfininkas.

Čia pat prie gatvės yra namas, 
kurį visada aplankau. Tai senie
nų krautuvė, kuri turi labai keis
tą vardą — kiaulė su balnu. 
Lange yra išstatyta didelė bė
ganti kiaulė su balnu. Padaryta 
iš medžio nudažyta. Kas ją drožė, 
kodėl pavaizdavo kiaulę su bal
nu? Nežinau. Bet atrodo tai juo
kinga ir labai originalu. Ta kiau
lė didelė, užima visą langą. Ap
linkui sudėta senoviškų žibintų, 
iš medžio išdrožtų žuvėdrų, kaž
kokių indėniškų kaukių.

Kai pradėjom važinėti į šiuos 
kraštus, jau ta kiaulytė stovėjo 
lange. Todėl čia ir ateini, nes jau 
viskas pasidarė prisiminimai. 
Užeini ir į krautuvėlę. Nieko ne
perki, bet visada miela apžiū
rėti senienas. Jų čia visokiausių 
ir net labai brangių. Brangūs 
seni jūrininkystės įrankiai, kom
pasai, žemėlapiai. Stovi vienas 
burinio laivo modelis. Padarytas 
labai puikiai, su daugybe vir
belių. Ir jo kaina — puiki — 
dų tūkstančiai su šimtais.

^Šienuose yra iškabinta senų 
paveikslų, piešinių. Tai roman
tiškas praeitasis amžius, su pir
mais gariniais laivais, su pir
mais geležinkeliais. Rasi čia ir 
senoviškų iškabų, plakatų ir net 
vaikų žaislų.

Palieku praeitį. Čia pat yra ki
tos krautuvės, kurios traukia tu
ristus. Lange pamatau kristalus

DAIL. A. RŪKŠTELĖ GYVENIMO
IR KŪRYBOS SŪKURIUOSE
JURGIS JANUŠAITIS

Antaną Rūkštelę pažįstam iš jo 
kūrybos, visuomeninės ir kultū
rinės veiklos. Tai tvirta asmeny
bė, besąlyginis patriotas, reto 
darbštumo žmogus.

Spalio 22 jis užverčia savo gy
venimo septyniasdešimtąjį lapą.

Gimė 1906 spalio 22 Zarasų 
apylinkėj, Degučiuose. Jo gimti
nės kampelis kupinas romanti
kos — kalvos, ežerai, miškai. 
Gal visa tai mažajam Antanu
kui įaugo širdin ir jį nuvedė į 
meniininkų gretas.

Dail. Antanas Rūkštelė mokė
si daug kur: Petrapily, Vilniuj, 
Zarasuose, Utenoj; gimnaziją 
baigė Kaune.

Po klajonių, vargo ir nepritek
lių Antanas Rūkštelė 1925 įsto
jo į meno mokyklą Kaune ir ją 
sėkmingai baigė 1929. 1930 bai
gė karo mokyklą aspirantu, gau
damas jaunesniojo leitenanto 
laipsnį. 1931 jį sutinkam Vytau
to Didžiojo universiteto huma- 
nitariniame'fakultetebestudijuo- 
jantį Lietuvos istoriją pagrindi
niu dalyku ir filosofijos sistemų 
grupę antriniu. Pagaliau perėjo į 
Vilniaus universitetą, ten baigė 
meno istoriją, tapdamas pirmuo
ju meno istoriku, juo labiau, 
kad jis jau anksčiau buvo už

sirekomendavęs kaip geras dai
lininkas ir meno kritikas.

Nepriklausomybės laikais 
švietimo ir užsienio reikalų mi
nisterijų jis ne kartą buvo siun
čiamas į užsienius atstovauti 
Lietuvai tarptautinėse dailės pa
rodose. Todėl turėjo gerų progų 

ir spalvingus, dailiai nušlifuotus 
akmenis. Ir vėl užeinu, apžiū
riu lentynas kristalų. Jie surink
ti iš gamtos ir taip meisterių 
aptvarkyti, apdailinti, kad visi 
virsta gražiais ir retais kamba
rių papuošalais. Įdomus ir ak
muo, granitas. Jis panašus į 
ruoblėtą medį, kur vilnyte vilni
ja medžio pluoštai. Ir šis akmuo 
blizga nušlifuotas, atidengdamas 
savo rašto grožį. Pernai tos ak
menų krautuvėlės nebuvo. Čia 
buvo mažų skulptūrėlių krautu
vė.

Išėjęs matau iškabą. Skelbia, 
kada laivai plaukia į jūrą žuvau
ti. Didieji žūklės mėgėjai čia 
atvažiuoja ir išplaukia į Atlantą.

Čia pat iš lentų sukaltas na
melis. Čia galima gauti vėžių. 
Už jo stovi ilgas raudonas na
mas. Čia surinkta visa, kas suriš
ta su jūra, laivais. Rasi čia senų 
tinklų, žibintų, laivo dalių ir žu
vų iškamšų.

Kitas tamsiai rudas namas yra 
gana graži ir brangi dovanų 
krautuvė. Čia suvežta gražių 
daiktų. Bet jie visi gana bran
gūs.

Krautuvės baigėsi. Prasideda 
moteliai, viešbučiai. Vienas 
moteliukas^raudonas, pastatytas 
upės pakrantėj. Už jo yra upelis, 
tiltas. Ten prasideda antroji šio 
miesto dalis. Yra kelios krautu
vės, galerijos. Svarbiausia — ten 
galima nusipirkti vėžių. Juos čia 
ir išverda. Ten visada rasi svečių 
ir turistų.

Toliau nebeinu. Jau vakaras. 
Paskui sutems. Grįžtant dešinio
ji kelio pusė yra gana tušti. 
Namai pasitraukę į kalno šlaitą. 
Čia daug didelių medžių, mil
žiniškų klevų. Jie taip maloniai 
ošia.

Priešais mątauĄąulėleidį. Pas
kutinės žaros auksina debesis. 
Tuoj ir nuo jų dings šilta auksi
nė spalva. Debesys keliauja. Ir 
ką jie atneš? Lietų, kurio čia ne
nori kurorto žmonės.

Dešinėj gyvena du daili
ninkai. Jie savo kūrinius yra iš
statę lange. Vienas laiko 
net atidarą garažą. Gali užeiti 
ir pasižiūrėti. Abu jie realistai,

Dail. Antanas Rūkštelė

arčiau pažinti kitų kraštų meną 
ir kultūrą.

Lietuvoj ėjo įvairias atsakin
gas pareigas, drauge aktyviai 
reikšdamasis ir spaudos darbe. 
Dar būdamas gimnazijoj, Ute
noj, jau redagavo gimnazijos 
laikraštėlį — Pirmuosius Žings
nius. O vėliau jo brandūs 
straipsniai iš meno srities rody
davosi žurnaluose ir dienraš
čiuose. Yra parašęs veikalą “Lie
tuvių tautodailė”, o būdamas 
Vytauto Didž. kultūros muzie
jaus etnografinio skyriaus vedė
ju, ruošė mokslines studijas. Su 
plunksna nesiskyrė visą gy
venimą. Rašė nepriklausomoj 
Lietuvoj, o vėliau ir išeivijos 
periodinėj spaudoj. 

jūros ir rudenėjančių miestelių 
gatvių vaizduotojai.

Už jų pamatau dvi naujas 
krautuves, kurių anksčiau nebu
vo. Krautuvės atokiau nuo gat
vės. Didelės iškabos skelbia sal
dainius. Įėjimai apsodinti gėlė
mis. Gėlių čia visur pilna. Pa
langėj pakabinti loveliai, ku
riuose žydi raudonos gėlės. Be
veik prie kiekvieno lango pama
tysi gėles. Tai lyg šio miesto 
ženklas — lovelis gėlių prie lan
go.

Esu miestelio aikštėj. Judėji
mas gyvas. Dabar visi turistai 
sueina čia apsižvalgyti. Jie lan
ko krautuves, galerijas. Iš vienos 
krautuvės sklinda malonus kva
pas. Kvepia žvakės. Čia padary
ta visokiausių formų žvakių. 
Įdėta kvepiančių žolių. Tai ir 
kvepia, svaiginančiai kvepia.

Šalia stovi knygų krautuvė, 
pavadinta knygų uostu. Ji įreng
ta įdomiai. Iš lauko veda medi
niai raudoni laiptai. Ten užko
pęs, patenki lyg į gėlyną. Pil
na daugybė žydinčių gėlių. Jos 
susodintos loveliuose kaban
čiuose vazonuose. Tarp tų gėlių 
padėta ir kėdžių, suoliukų. Ga
li atsisėsti, paskaityti. Knygyno 
patalpos nedidelės, bet čia kny
gų, knygų, lyg primušta. Ir žmo
nių pilna. Čia pamatai, kaip 
žmonės perka knygas. Ir tai daž
niausiai jaunimas.

Krautuvių languose dažnai 
pamatysi jūrininką su medine 
koja. Kas jis toks, ką jis reiš
kia? Nežinau. Jis apsivilkęs juo
du odiniu švarku, balta jūrinin
ko kepure. Veidas senas, plau
kai žili. Jis maloniai šypsosi. 
Viena koja medinė. Tai legendų 
jūrininkas, klajoklis. O gal yra 
čia gyvenęs koks burinių lai
vų kapitoųąs, kuris grįžęs par
veždavo net tik brangių prekių, 
bet ir gražių pasakojimų.

Sudie, mielasis jūrininke. 
Grįžtu. Grįžtu atgal į savo pasto
gę- Ten juk laukia draugai, vaka
rinės programos. Visos atostogos 
čia paįvairintos koncertais, bi
čiuliškais pašnekesiais kavi
nėj. (Bus daugiau)

Dail. Antanas Rūkštelė yra be
sąlyginis realistinio meno kryp
ties atstovas. Tai krypčiai išliko 
ištikimas iki šios dienos. Ir 
paskutinieji jo darbai veda į 
gimtąją žemę Lietuvą, į palau
kes, rugių laukus, čiurlenančius 
upelius, į sodžiaus sodybas. Jis 
drobėj išsako savo meilę sava
jam kraštui. Gal ir dėl to žiū
rovas ilgiau stabtelia prie sau
lės nutviekstų gubų bei pakelės 
rūpintojėlio. Bet ne visur peiza
žai. Daug rasim ir simbolikos, 
kurioj atpažįstam šių dienų nu
žmogintą žmogų, suktą politiką, 
iškylančias lietuvių tautos lais
vės kovas, didvyrių mirtį.

Šis kūrybingas dailininkas yra 
nutapęs daugybę paveikslų, ku
riais savo butus yra papuošęs 
ne vienas lietuvis. Yra suruošęs 
daugelį individualinių ir su ki
tais dailininkais meno paro
dų nepriklausomoj Lietuvoj, Vo
kietijoj, Australijoj ir Amerikos 
visose didžiose kolonijose.

Gyvenimo ramybės ieškoda
mas, dailininkas prigludo St. 
Petersburge, Floridoj. Ir po am
žinai melsvu dangum jis iš ran
kų nepaleido paletės ir teptuko. 
Dienų dienas praleidžia savo 
darbo kambary, drobėj išsakyda
mas vis naują, dar nematytą, 
bet prieš daugelį metų išgyven
tą vaizdą. Atrodo, kad jam kūry
ba yra kasdieninė duona, oras 
ir vanduo, be kurių negalėtų 
žmogus gyventi.

Šalia kūrybos dail. Antanas 
Rūkštelė visą gyvenimą domė
josi veikla ir aktyviai reiškėsi 
įvairiose organizacijose. Yra va
dovavęs dailininkų draugijai, 
plušėjo LB vagose, dalį gyveni
mo skyrė šauliam ir Amerikos 
Lietuvių Tarybai.

Dail. A. Dargio paveikslas — Kompozicija nr. 1002. Dai
lininko tapybos darbų paroda vyksta Rochestery 696 gale
rijoj. Paroda prasidėjo spalio 9, uždaroma lapkričio 3.

“ATEITIES” JAUNIMO 
KONKURSO LAIMĖTOJAI

“Ateities” žurnalas, minėda
mas 65 m. sukaktį, paskelbė jau
nimo kūrybos konkursą.

Studentų grupėje (19-30 m. 
amžiaus) premijuojami: už
straipsnius — 1. Linas Sidrys 
iš Chicagos ir 2. Viktoras Nakas 
iš Birmingham, Mi.; už prozą 
— Petras V. Kisielius iš Cicero; 
už poeziją — 1. Jolanta Male- 
rytė iš Haifa, Izraelio, ir 2. 
Vytautas Keblys iš Southfield, 
Mi.; už veiklos aprašymus — 
1. Linas Kojelis iš Santa Monica, 
Ca., 2. Algis Čepas iš Islington, 
Kanados, ir 3. Aloyzas Pakalniš
kis iš Chicagos; už meninę foto
grafiją — Kazys Norvilas iš Chi
cagos; už dokumentinę fotogra
fiją — 1. Jonas Kuprys iš Cice
ro ir 2. Linas Kojelis iš Santa 
Monica. Speciali premija už Pa
saulio Lietuvių Jaunimo III 
Kongreso analitinį reportažą ski
riama Petrui V. Kisieliui.

Už visa tai jis yra organiza
cijų ir buvusių Lietuvos vyriau
sybių apdovanotas žymenimis.

-o-
Mielą sukaktuvininką dail. 

Antaną Rūkštelę gražiai pagerbė 
Chicagos lietuviai. Jo 70 metų 
amžiaus sukakties proga Lietu
vių Žurnalistų Sąjungos Chica
gos skyrius Lietuvių Tauti
niuose Namuose suruošė akade
miją ir jo kūrybos darbų parodą. 
Dailininkas parodoj išstatė 30 
pačių naujausių darbų, įvairios 
tematikos ir įvairaus formato.

Akademijoj dalyvavo apie 
porą šimtų žmonių. Ją pradėjo 
Chicagos skyriaus pirmi
ninkas Algirdas Pužauskas. 
Programai vadovavo Zuzana 
Juškevičienė.

Apie Antano Rūkštelės kūry
bą kalbėjo dail. M. Šileikis. Su
kaktuvininką žodžiu ir raštu 
sveikino daugelio lietuviškij or
ganizacijų atstovai. Meninę

it

Dail. A. Rūkštelės paveikslas — Kelias į namus.

Moksleivių grupėje (iki 18 m. 
amžiaus) premijas laimėjo: už 
rašinį — 1. Gintaras Grušas iš 
Aqoura, Ca., ir 2. Rimas Poli- 
kaitis iš Los Angeles. Už prozą
— 1. Gintas Zaranka iš Detroi
to ir 2. Vida Kuprytė iš Cice
ro. Už poeziją — Taura Zaran
kaitė iš Detroito. Už veiklos ap
rašymus — 1. Taura Zarankaitė,
2. Kristina Veselkaitė su Živile 
Idzelyte iš Detroito ir 3. Rasa 
Narutytė iš Chicagos. Už meni
nę fotografiją — 1. Rimas Ka- 
mantas iš Darien, 111., 2. Daiva 
Grigaitytė iš Dės Plaines, III., 
ir 3. Algis Astašaitis iš Troy, 
Mi. Už dokumentinę fotografiją
— Andrius Razgaitis iš Cle
velando.

Premijos įteiktos “Ateities” 
žurnalo 65 m. sukakties šventėj 
spalio 16 Chicagoj.

trumpą programą atliko sol. 
Praurimė Ragienė, akomponuo- 
jant M. Motekaičiui. Ypatingai 
gerai išmąstytą, ramų, lietuvį 
vienybėn ir sugyveniman kvie
čiantį ir nuoširdžios padėkos 
žodį tarė pats kaltininkas dail. 
Antanas Rūkštelė.

Po akademijos buvo jaukios 
vaišės, kurias paruošė Z. Juške
vičienė, B. Pužauskienė, Kapa- 
činskienė ir kiti skyriaus valdy
bos nariai.

Paroda ir akademija gerai or
ganizuotos praėjo kultūringoj 
nuotaikoj.

Pažymėtina, kad šia proga 
daugelis įsigijo dail. Antano 
Rūkštelės naujų kūrybos darbų, 
o viena amerikiečių firma už 600 
dol. nupirko “Vytautą prie Juo
dųjų jūrų.”

Mielam sukaktuvininkui, 
švenčiančiam gražią sukaktį, lin
kim dar daugelio kūrybingų ir 
sveikiausių metų.
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— Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija šiais metais 1000 do
lerių kultūrinę premiją (jau dvi
dešimtąją) paskyrė Lituanistikos 
studentų stipendijų fondui Kent 
Statė universitete. Fondą globo
ja prof. dr. John Cadzow.

— VVorcester, Mass., Aušros 
Vartų parapijoj spalio 24-26 bus 
40 vai. Švč. Sakramento garbi
nimas su atitinkamomis pamal
domis ir pamokslais. Lietuviškai 
pamokslus sakys Tėv. Vikto
ras Gidžiūnas, pranciškonas, at
vykęs iš Brooklyno.

— Vasario 16 gimnazijoj pa
mokos prasidėjo rugpiūčio 30. 
Iš viso gimnazijoj šiuo metu mo
kosi netoli 70 mokinių. Šiais me
tais priimta 26 nauji mokiniai, 
iš jų 13 iš JAV ir 3 iš Kanados.

— Filmas apie a.a. prof. Juo
zą Brazaitį, laikinėj Lietuvos vy
riausybėj 1941 ėjusį ministerio 
pirmininko pareigas ir ilgametį 
Darbininko redaktorių, rug
sėjo 11 buvo rodomas Vasario 16 
gimnazijoj. Filmą iš Miuncheno 
atvežė stud. Mečys Landas.

— Solistė Lilija Šukytė atei
nantį sezoną dainuos ne tik 
Miuncheno operoj, bet ji suda
rė sutartis ir su Vienos, Salz- 
burgo ir Teherano teatrais. Atei
nančiame Miuncheno operos 
festivaly sol. Šukytė dainuos pa
grindinį vaidmenį R. Strausso 
“Dafnės” premjeroj.

— Du veiklūs lietuviai tėvai 
kapucinai (OFM Cap.) — dr. 
Konstantinas Gulbinas ir Alfon
sas Bernatonis — rugpiūčio 29 
Wernėje kapucinų vienuolyne 
atšventė savo vienuoliško gyve
nimo keturiasdešimtmetį. Abu 
tėvai dirba lietuvių sielovadoj ir 
yra uolūs bendruomenininkai. 
Tėv. A. Bernatonis, buvęs Vo
kietijos lietuvių katalikų sielo
vados direktorius, yra Vokie
tijos LB tarybos prezidiumo 
vicepirmininkas ir Vasario 16 
gimnazijos kuratorijos na
rys. Tėv. dr. K. Gulbinas yra Vo
kietijos LB valdybos įgaliotinis 
Nordrhein-Westfalijos kraštui, 
verčia Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikas ir kitą informaciją 
į vokiečių kalbą.

— Marija Janavičienė-Matu- 
lionytė mirė spalio 9 Sydnė- 
juj, Australijoj. Ji buvo prof. P. 
Matulionio, žymaus Lietuvos 
miškininko, dukra. Buvo ištekė
jusi už Vytauto Janavičiaus, ku
ris prie Šiaulių turėjo pavyzdin
gą Aleksandrijos dvarą. Jos du 
sūnūs, Jurgis ir Vytautas, gyve
na Sydnėjuj. Jurgis yra poetas ir 
dailininkas. Eilių yra paskelbęs 
lietuviškoj periodikoj, rašo ir 
angliškai. Vytautas yrą rašytojas, 
bendradarbiavęs lietuvių spau
doj, išleidęs knygą “Pakeliui į 
Atėnus”. Liko vyras, abu sūnūs, 

jų žmonos ir 7 anūkai.

— Lietuvių Fondo vajaus ban
ketas Chicagoj, Jaunimo Centre, 
vyks spalio 30.

— Liet. Kat. Mokslo Akademi
ja išleidžia prof. dr. Antano Salio 
raštus. Prieš kelerius metus 
miręs dr. A. Salys, ilgametis 
Kauno ir Pennsylvanijos uni
versitetų profesorius, savo raš
tais aiškino daugelį mūsų rašo
mosios ir bendrinės šnekamo
sios kalbos klausimų. Šie svar
būs raštai iki Šiol buvo išblaš
kyti po įvairius leidinius ar vi
sai nespausdinti, dabar yra su
rinkti ir kalbininko prof. dr. Pet
ro Joniko redaguojami. Jų bus iš
leisti 4 tomai, maždaug po 600 
psl. Pirmasis tomas skiriamas 
lietuvių bendrinei kalbai, antra
sis — tikriniam vardam (čia bus 
įdėtos ir nustatytos norminės 
Lietuvos vietovardžių formos), 
trečiasis — įvairiem kalbiniam 
klausimam ir ketvirtasis — lietu
vių kalbos tarmėm. Pirmas to
mas jau baigiamas spausdinti. 
Atskiro tomo kaina 20 dol. Kas 
užsisakys iki lapkričio 1, šį to
mą gaus už 10 dol. Užsisa
kant reikia pažymėti, ar numato 
įsigyti tik atskirus tomus ar visą 
seriją. Užsakymus siųsti: L.K. 
Mokslo Akademija, Piazza della 
Pilotta 4, 00187 Roma, Italy.
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ŠAULIŲ SĄJUNGOS
JUBILIEJINĖ KULTŪRINĖ SAVAITĖ
KENNEBUNKPORT, MA

Jau nuo 1970 Šaulių Sąjungoj 
pradėta organizuoti kultūrinei* 
savaites.

Pranciškonų • vasarvietė 
Kennebunkport, Maine, šauliam 
jau pažįstama, nes čia 1972 
buvo suruošta IlI-oji kultūrinė 
savaitė. Vieta nepaprastai graži. 
Pranciškonų suteikiamos sąly
gos labai palengvina tokių savai- 
čių pravedimą.

Šie metai kultūrinės savaitės 
ruošimui buvo labai nepatogūs. 
Vos keli mėnesiai tebuvo pra
ėję nuo visuotinio Sąjungos 
atstovų suvažiavimo Toronte; 
ten buvo išrinkta nauja centro 
valdyba. Per trumpą laiką centro 
valdyba nespėjo įsigyventi savo 
pareigose; tad nebuvo vilčių 
susilaukti iš jos v bent kokios 
realios pagalbos. Vis dėlto buvo 
nuspręsta kultūrinę savaitę 
ruošti, remiantis vien tik Nau
josios Anglijos rinktinėj turi- 
mom pajėgom.

Jubiliejinė kultūrinė savaitė 
pradėta liepos 3, šeštadienį. Jau 
1 vai. p.p. atvykę šauliai ir šau
lės užėmė jiem rezervuotus 
kambarius. 4-6 vai. stovyklau
tojų registraciją vedė š. E. Go
rodeckienė ir š. A. Zenkus. Šau
liai Povilas Tyla, Juozas Babra
vičius ir Vladas Pajėda su kitų 
šaulių pagalba paruošė salę ir 
pastatė du stiebus iškelti vėlia
vom. 7 vai. vyko kuopų pirmi
ninkų ir jom atstovaujančiųjų 
informacinis posėdis. 8 vai. — 
stovyklautojų susipažinimo va
karėlis.

Sekmadienis buvo skirtas JAV 
200 metų jubiliejaus minėjimui. 
9 vai. iš ryto šaulės ir šauliai 
organizuotai dalyvavo vėliavų 
pakėlime. Buvo iškeltos JAV ir 
Lietuvos vėliavos. Tuoj po to 
didžiojoj salėj įvyko kultūrinės 
savaitės atidarymo iškilmės. 
Garbės prezidiuman buvo pa
kviesti: vienuolyno viršininkas 
Tėvas Leonardas Andriekus, 
OFM, LŠST vicepirmininkas 
inž. Alfonsas Šukys, buvęs S- 
gos pirmininkas Vincas Tamo
šiūnas, iš Kalifornijos atvykęs 
Juozo Daumanto šaulių kuopos 
pirm. Kazimieras Karuža, Kana
dos šaulių rinktinės atstovė 
Adolfina Petraitienė, iš Floridos 
atvykusi Romo Kalantos šauliu 

Vienuolyno koplyčioj pamaldų metu. Pirmoj eilėj iš k. M.
Vaitkevičienė, F. Karosienė, E. Juciūtė, I. Tylienė ir Są
jungos vicepirm. inž. A. Šukys. Nuotr. S. Urbono

Iš koplyčios grįžtame į stovyklą. Iš k. S-gos vicepirm. A. Šukys, V. Tamošiūnas, K. Prapuole
ni.1* ir V. Pajėda. Sesių šaulių prieky — E. Gorodeckienė. Nuotr. S. Urbono

kuopos atstovė Emilija Grušie
nė, spaudos atstovai Kazimieras 
Bačauskas iš New Yorko ir Jonas 
Švoba iš Detroito.

Stalas buvo gražiai dekoruotas 
tautiniais motyvais, papuoštas 
JAV, Kanados ir Lietuvos vėlia
vėlėmis. Scenoj per visą sieną 
buvo nutiesta Lietuvos vėliava, 
vidury kabėjo šaulių ženklas, 
kurį tam tikslui gražiai pagami
no šaulys Stasys Kleinas. Apa
čioj ant pedestalo buvo Lietu
vos vytis, papuoštas gėlėmis ir 
trimis žvakėmis.

Atsistojimu buvo pagerbtos 
JAV, Lietuvos ir šaulių kuopų 
vėliavos. Buvo uždegtos žvakės. 
Pirmąją už žuvusius, priešų nu
kankintus šaulius, uždegė S-gos 
vicepirm. A. Šukys; antrąją, už 
Sibiro kankinius — Sibiro kali
nė šaulė E. Juciūtė; trečiąją, 
už partizanus ir kovojantį jauni
mą, uždegė jaunoji šaulė Julija 
Grauslytė.

Šaulės M. Vaitkevičie
nė, E. Juciūtė ir B. Šakenie
nė žvakes nunešė į koply
čią ir pastatė prie šv. Antano al
toriaus.

Tėvas Leonardas Andriekus, 
OFM, paskaitė invokaciją ir 
asmeniškai pasveikino atvy
kusius šaulius. LŠST pirminin
ko Karolio Milkovaičio svei
kinimą perskaitė vicepirm. A. 
Šukys ; jis perdavė ir naujosios 
centro valdybos sveikinimus. Be 
to, asmeniškai sveikino: V. Ta
mošiūnas iš Detroito, A. Petrai
tienė — Kanados rinktinės var
du, K. Karuža iš Kalifornijos, 
E. Grušienė iš Floridos ir A. 
Šetikas iš St. Catharines. E. Go
rodeckienė perskaitė LŠST Mo
terų skyriaus vadovės Stasės 
Cecevičienės sveikinimą.

Kultūrinės savaitės atidarymž 
žodį tarė N.A. rinktinės pirm. J. 
Stašaitis. Po to šauliai ir šaulės 
su vėliavomis organizuotai nu
žygiavo į vienuolyno koplyčią, 
kurioj provincijolas tėvas Jurgis 
Gailiušis, OFM, su 6 kunigais 
aukojo koncelėbracines mišias. 
Mišių metu giedojo Brocktono 
Šv. Kazimiero parapijos choras, 
vadovaujant kompozitoriui Ju
liui Gaideliui. Pamokslą pasakė 
tėvas L. Andriekus, OFM. Po 
pamaldų, prie gražaus paminklo 
padarę nuotraukas, šauliai su 
daina grįžo į stovyklą.

Kadąngi tą dieną vyko tėvų 
pranciškonų suruošta Lietuvių 
diena, tad šauliam jokių užsiė
mimų nebuvo numatyta. 2 vai. 
p.p. tėvai pranciškonai pakvietė 
šaulius būti sargyboj prie JAV 
vėliavos. Buvo skambinama var
pais. Choras sugiedojo JAV him
ną. 4 vai. labai gražiai tauti
nius šokius atliko O. Ivaškienės 
vadovaujama tautinių šokių 
grupė iš Bostono. Po to dauge
lis turėjo retą progą apžiūrėti 
Sibiro kalinių darbelių parodą, 
kurią turi kruopščiai surinkusi 

E. Juciūtė.
8 vai. vakaro didžiojoj salėj 

Brocktono Šv. Kazimiero parapi
jos choras, vadovaujant komp. 
J. Gaideliui, turėjo koncertą. Po 
koncerto kultūrinės savaitės va
dovas J. Stašaitis, reikšdamas 
padėką chorui, pažymėjo, kad 
komp. Julius Gaidelis šiais 
metais švenčia 25 metų lietuviš
kos dainos puoselėjimo tremty 
sukaktį. Atžymint tą sukaktį, 
komp. Juliui Gaideliui buvo 
įteiktas gražus, šaulių paruoštas, 
padėkos raštas.

Šaulės suruošė kuklias vaišes. 
Grojant orkestrui, buvo iki 1 
vai. ryto linksmai pašokta.

Pirmadienį Sibiro kalinė tu
rėjo paskaitą iš savo pergyveni
mų Sibire. Antradienį vyko Ro
mo Kalantos minėjimas ir V. 
Alanto knygos “Romas Kalanta” 
pristatymas. Minėjimą pravedė 
V. Tamošiūnas. Kalantai atminti 
žvakę uždegė Geležinio Vilko 
jaunimo kuopos narė Danutė 
Grauslytė. Paskaitą apie Romą 
Kalantą skaitė J. Švoba. Eilėraš
čius iš V. Alanto knygos skaitė J. 
Grauslytė ir J. Šaulienė. Meni
nę dalį atliko partizanų daino
mis Julija ir Ričardas, Grausliai. 
Po pietų visi grožėjomės Birutės 
Šakenienės gražiaisiais rankdar
biais.

Trečiadienį, liepos 7, buvo 
inž. Juozo Stašaičio paskaita: 
Atominis karas ir apsauga. Pa
skaitos metu buvo padalinta 
visiem klausytojam knygelė “In 
Time of Emergency”, acitizen’s 
handbook on Nuclear attack. Ši 
knygelė labai svarbi. Ji gauna
ma nemokamai iš civilinės ap
saugos įstaigos. Ją privalėtų tu- 
rėtė kiekvienas šaulys. Tarp 
kitko joj yra nurodyti labai nau
dingi šauliam kursai, kurie tei
kiami nemokamai: “Personai 
and Family Survival” — 12 vai. 
kursas, “Medical Self-Help”— 

16 vai. kursas, “Care of the Siek 
and Injured” — 12 vai. kursas. 
Informacijos apie minėtus kur
sus gaunamos kiekvienoj civili
nės apsaugos įstaigoj.

Vakare buvo suorganizuotas 
smagus vėžių vakarėlis su dai
nomis. Jame gražiai pasirodė 
Grauslių trejetukas, E. Juciūtė, 
Kanopienė, Šetikas ir kiti.

Ketvirtadienį, liepos 8, iš ryto 
vyko atskiros moterų ir kuopų 
pirmininkų bei kuopų atstovų 
sueigos. Moterų sueigą pravedė 
E. Gorodeckienė, o pirmininkų
— S-gos vicepirm. A. Šukys.

Tą pačią dieną 11 vai. buvo 
šaulio Kazio Čėsnos paskaita, o 
vakare 8 vai. — šaulio dr. Romo 
Dovydaičio paskaita sveikatos 
klausimais.

Nuo trečiadienio vyko šaudy
mo ir lengvosios atletikos varžy
bos.

Šaudymo varžybas vedė J. 
Stašaitis. Komisijoj dalyvavo E. 
Grušienė ir O, Pajėdienė. Var
žybos buvo pravestos dviem 
ratais. Pirmojo rato paskirtis bu
vo nustatyti šaulio klasę. Re
miantis to rato varžybų rezulta
tais, šauliai buvo suskirstyti į 
tris klases. Į pirmą klasę pateko 
11 šaulių, į antrą 13, į trečią
— 5.

Antrajame rate kiekvienas 
šaulys varžėsi savo klasėj. I kla-

Kultūrinės savaitės atidarymas. Prie mikrofono N. Anglijos 
rinktinės pirmininkas J. Stašaitis. Už garbės stalo sėdi iš 1g 

J. Švoba, J. Grauslytė, inž. A. Šukys, V. Tamošiūnas, 
E. Juciūtė ir K. Bačauskas. Nuotr. S. Urbono

sėj 1 vieta atiteko St. Augo- 
niui, 2—A. Vaičiui, 3—J. Graus- 
lytei; 2 klasėj 1 vietą laimėjo 
V. Pajėda, 2—J. Šaulienė, 3— 
B. Šakenienė; 3—klasėj 1 vietą 
laimėjo P. Pulminskas, 2—R. 
Grauslys, 3—A. Šukienė.

Lengvosios atletikos varžybas 
vedę J. Šaulienė. Komisijoj da
lyvavo A. Zenkus ir E. Goro
deckienė.

100 metrų bėgime vyrų 1 vietą 
laimėjo A. Šetikas, 2—S. Urbo
nas. Moterų 1 vietą laimėjo J. 
Šlušnienė, J. Šaulienė. Jaunimo 
1 vietą — J. Grauslytė.

Disko metime moterų vietą 
laimėjo J. Šaulienė, 2—O. Pajė
dienė. Vyrų 1 vietą — 
A. Šetikas, 2—A. Grabauskas.

Kamuolio metime vyrų 1 vietą 
laimėjo S. Urbonas, 2—J. Spi- 
rauskas. Moterų 1 vietą—J. Šau
lienė, 2—J. Šlušnienė. Jaunimo 
1 vietą—R. Grauslys.

Stalo tenisas: 1 vieta — A. 
Zenkus, 2 — S. Urbonas, 3— 
J. Spirauskas. Svečių stalo te
nise 1 vietą laimėjo R. Šakalys.

Granatos metimas: 1 vieta — 
A. Grabauskas, jaunimo 1 vieta 
. L. Jagminas.

Plaukimas: moterų 1 vieta — 
J. Grauslytė, vyrų 1 vieta — J. 
Spirauskas. Svečių vyrų k vieta 
— A. Jakniūnas, jaunimo svečių 
1 vieta — K. Jakniūnas.

Strėlių metime į tolį pirmą
sias vietas laimėjo: vyrų—P. 
Pulminskas, moterų—J. Šaulie
nė, jaunimo vyrų—R. Grauslys, 
jaunimo moterų—J. Grauslytė.

Strėlių metime į taikinį pirmą
sias vietas laimėjo: vyrų — A. 
Šetikas, moterų — A. Šukienė, 
jaunimo — L. Kontautaitė.

Liepos 9, penktadienį, 9 vai. 
buvo tėvo Leonardo Andrie- 
kaus, OFM paskaita “Lietuvos 
bažnytinės provincijos įsteigimo 
50 metų jubiliejus”. Ta proga 
buvo susipažinta su šiais metais 
išėjusia jo poezijos knyga “Už 
vasaros vartų”.

Penktadienio vakarą di
džiojoj salėj įvyko atsisveikini
mo laužas. Jį atidarė kultūrinės 
savaitės vadovas J. Stašai
tis. Laužui vadovauti buvo pa
kviestas N.A. rinktinės kultū
rinių reikalų vedėjas Vladas 
Gedmintas, kuris laužui uždegti 
pakvietė iš šiaurės — Kanados 
rinktinės atstovę A. Petraitienę, 
iš tolimųjų pietų — Floridos 
Romo Kalantos kuopos atstovę 
E. Grušienę ir vakarų — Det
roito St. Butkaus šaulių kuopos 
pirm. V. Tamošiūną. Laužas pra
ėjo nuotaikingai su dainomis, 
pasakojimais, deklamacijomis ir 
juokais. Pasakotojais bei dekla
matoriais pasirodė: V. Tamošiū
nas, E. Juciūtė, tėvas Rafaelis, 
J. Stašaitis, A. Šetikas ir kiti. 
Solo dainavo Kanopienė. Pasi
rodė ir Geležinio Vilko jaunimo 
kuopos trio ir kvartetas. Bend
rom dainom vadovavo V. Ged
mintas ir E. Gorodeckienė.

Šeštadienį, liepos 10, vyko at
sisveikinimo posėdis, padėkos ir 
sporto varžybose laimėjusiem 
taurių, dovanų ir atžymėjimų 
išdalinimas. Vienuolyno virši
ninkui tėvui Leonardui Andrie- 
kui, OFM, S-gos vicepirm. A. 
Šukys įteikė knygą “Vladas Pūt- 
vis — Gyvenimas ir jo parink
tieji raštai” ir $50 dovanėlę, 
kurią sudėjo stovyklaujantieji 
šauliai.

Stovykla uždaryta vėliavų 
nuleidimu ir prie Lietuvos vy
čio degančios simbolinės ugne
lės užgesinimu, (ją užgesino S- 

gos vicepirm. A. Šukys). Kuopos 
ir pavieniai šauliai fotografovos 
su laimėtomis taurėmis ir dova
nomis.

Arti 60 dalyvių buvo užsire
gistravę visam laikui, daugiau 
buvo atvažiuojančių trumpes
niam laikui. Daugiausia dalyva
vo vietinės rinktinės, keletas 
iš New Yorko Simo Kudirkos 
kuopos, Detroito, 2 sesės iš Chi
cagos ir keletas iš Kanados, Flo
ridos ir net 1 iš Kalifornijos. 
Iš tokių tolimų vietovių atvyku-

Prie gražiojo paminklo. Bendra visų stovyklaujančių nuo
trauka. Nuotr. S. Uibono/if.

DR. VINCO KUDIRKOS ŠAULIŲ KUOPA

VVORCESTER, MASS.

Šaulių kuopos susirinkimą, 
įvykusį rugsėjo 11 Maironio Par
ke, atidarė pirm. A. Zenkus, vi
sus pasveikindamas po vasaros 
atostogų ir primindamas, kad šis 
susirinkimas sukviestas rugsėjo 
8-osios Tautos šventės proga.

Šiais metais daugelis šaulių 
kuopų švenčia įvairias sukaktis. 
Kuopoj gauta daug kvietimų 
dalyvauti tų sukakčių minėji
muose, tačiau, negalint visur su
spėti, nutarta asmeniškai daly
vauti Brocktono Martyno Jan
kaus ir New Yorko Simo Ku
dirkos šaulių kuopų minėjimuo
se. Kitas kuopas nutarta pasvei
kinti raštu.

Lapkričio 27 mūsų kuopa 
minės savo 5 metų gyvenimo su
kaktį. Minėjimas vyks Worceste- 
rio Lietuvių Piliečių Klube su 
atitinkama programa.

Lapkričio 21 Lietuvos kariuo
menės šventės minėjime kuopa 
dalyvaus organizuotai Šv. Ka
zimiero parapijosbažnyčioj 10 
vai. pamaldose.

Los Angeles Juozo Daumanto 
šaulių kuopa leidžia knygą “Di
dysis vyskupas Valančius” ir 
prašo būti knygos mecenatais. 
Susirinkimas nutarė, paaukojant 
$50, būti garbės prenumerato
riais.

Pirmininkas trumpai paminė
jo įvykusią šaulių jubiliejinę 
kultūrinę savaitę, praėjusią su 
gražiu pasisekimu. Mūsų kuopa 
visur aktyviai dalyvavo. Sekreto
rė E. Gorodeckienė pranešimą 
papildė.

Liepos 11 kuopa dalyvavo 
Worcesterio mieste JAV 200 me
tų nepriklausomybės šventėj. 77 
metų amžiaus kuopos vicepirmi
ninkas K. Prapuolenis nešė 
kuopos vėliavą. Parade solida
riai dalyvavo šaulės, tačiau šau
lių vyrų tepasirodė tik kele
tas. Kuopos vicepirm. K. Pra
puolenis šaules išgyrė, o šaulius 
išbarė.

Buvusi Sibiro kalinė Elena 
Juciūtė uždega žvakę už Si
biro kankinius. Nuotr. S. Urbo
no

šiem Naujosios Anglijos Šaulių 
rinktinės vardu reiškiam pa
garbą, taip pat ir nepamirštamą 
padėką visiem prisidėjusiem 
prie jubiliejinės kultūrinės sa
vaitės darbų.

J.S.

Iždininkė F. Spirauskienė 
pranešė apie kuopos finansinį 
stovį; dėka energingos valdybos 
jis yra geras. Kuopos kult, reika
lų vedėjas V. Gedmintas padė
kojo spaudos komisijai už rū
pestingai atliktą darbą. Komisi
ją sudarė pirm. K. Čėsna, sekr. 
E. Gorodeckienė ir narys A. 
Zenkus.

V. Pajėda išrinktas vėliavos 
nešėju. O. Pajėdienė pasiūlė su
ruošti pirmosios pagalbos kur
sus, kurie ypatingai būtų nau
dingi šaulėm.

Susirinkimas buvo baigtas K. 
Čėsnos kalbą Tautos šventėš 
mintimis. Savo kalboj jis pažy
mėjo, kad ši Tautos šventė su
tampa su Marijos gimimo šven
te, kuri Lietuvoj iškilmingai bu
vo švenčiama nuo senų laikų. 
Didysis Lietuvos kunigaikštis 
Vytautas 1430 pasirinko šią 
šventę savo vainikavimuisi 
Lietuvos karalium. Lietuvos 
priešai sutrukdė, ir Vytautas Di
dysis nebuvo vainikuotas ka
ralium. Ir šiuo metu Lietuvos 
priešai visomis priemonėmis 
trukdo Lietuvos laisvinimo dar
bą. Todėl mes visi privalom 
jungtis ir vieningai dirbti.

-o-
Rugsėjo 12 Worcestery mirė 

Aleksandra Kazlauskienė, 76 m. 
amžiaus, šaulio Antano Kazlaus
ko žmona, Naujosios Anglijos 
šaulių rinktinės sekretorės Ele
nos Gorodeckienės motina.

Velionė gimė Lietuvoj. Su 
vyru Antanu augindama gražią 
šeiąną, gyveno ten iki 1944.

Karo metu pasitraukė su šei
ma į vakarus. Iš ten atvyko į 
JAV ir apsigyveno Worcestery. 
Auginant gausią šeimą, gyveni
mo pradžia nebuvo lengva. Ta
čiau, gražiai sugyvendami, 
nugalėjo visus sunkumus. Užau
gino 3 sūnus ir 4 dukteris.

A. a. Aleksandra Kazlauskienė 
priklausė prie Aušros Vartų pa-

(nukelta į 7 psl.)
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BENDRUOMENĖS VAKARAS WATERBURY
Dainavo Perkūno choras iš New Yorko

scena, 
ir tada

Bend-

New Yorko vyrų choras Per
kūnas spalio 16, šeštadienį, 2 v. 
popiet iš Kultūros Židinio kie
mo specialiu autobusu išvyko į 
Waterburį, Conn. Kelionė buvo 
nuotaikinga, nes diena buvo gra
ži, rudenėjanti. Pakelėse matėsi 
spalvoti , medžiai ir kalniukai, 
slėniai, upeliai, tvenkiniai.

Waterburis visada mielas ir 
toks lietuviškas, panašus į Kau
ną. Prie lietuviškosios parapi
jos salės sustojo autobusas, ir 
choristai tuoj nukeliavo į sceną. 
Susipažino su sale, su 
atliko trumpą repeticiją 
pasivaišino kava.

Koncertą rengė Liet, 
ruomenės Waterburio apylinkė. 
Jis buvo skirtas Liet. Bendruo
menės 25 metų sukakčiai pami
nėti. Programa pradėta su pavė
lavimu, nes vėlavo ir publika.

Programą pradėjo LB apylin
kės pirmininkas Viktoras Vait
kus. Jis pasveikino susirinku
sius, priminė, kad yra svečių 
iš Nevv Britaino, Hartfordo, Nevv 
Haveno ir kitų vietų. Prisiminė 
Liet. Bendruomenės 25 metų 
sukaktį. Jos steigimo aktas pasi
rašytas Hartforde, Waterburio 
kaimynystėj. Tos sukakties pro
ga žodį tarti pakvietė JAV LB 
krašto valdybos vicepirmininką 
Balį Raugą, kuris su žmona bu
vo atvykęs iš Philadelphijos į šį 
vakarą — koncertą.

B. Raugo žodis
Balio Raugo žodis buvo paki

lus ir nuosaikus, tinkąs šiam 
momentui. Prisiminė, kad buvo 
kviestas pats LB krašto valdybos 
pirmininkas Algimantas Gečys, 

bet dėl kitų ankstesnių įsiparei
gojimų negalėjo atvykti.

Lietuviai respublikonai partijos suvažiavime

Respublikonų partijos suva^ 
žiavime Kansas City, Mo., “Pa
veldėjimo grupių tarybos” (Her- 
itage Groups Council) pri
ėmime dalyvavo ir Algis Zapa- 
rackas iš Detroito, JAV LB kraš
to valdybos vicepirm. adv. An
tanas Novasitis iš Philadelphi
jos, prezidento Fordo dukra Su- 
san ir sūnus Jack, priėmime lie
tuviškai ir angliškai dainavusi 
Elena Aldona Jurgėlaitė ir Jo' 
nas Talandis iš Chicagos.

Partijos suvažiavimo atidaro
mojoje sesijoje kalbėdamas, ta
rybos pirm., Chicagos kongres
manas Edvardas Derwinskis 
“etniškus amerikiečius” pava
dino daugelio kultūrinių vers
mių saugotojais. “Šių tradicijų 
išlaikytojai stipriausiai brangina 
laisvę. Jie geriau nei dauguma 
yra įsisąmoninę alternatyvas.”

Taisyklių komisijoj tarybos 
pareigūnas Taras Szmagala pa
žymėjo, kad “Don W. Adams iš 
Springfield, III., nėra Jono ar Sa
muelio (Adamsų) palikuonis, 
bet Romos katalikų lietuvių imi
grantų anūkas, kuris dabar yra 
Illinojaus valstybės respubliko
nų partijos pirmininkas.” Suva
žiavimas nutarė šiai tautybių ta
rybai suteikti balso teisę parti
jos vadovybės vykdomajame ko
mitete.

Lietuvių atstovai dalyvavo respublikonų partijos suvažiavime. Iš k. Algis Zaparackas, adv. 
Antanas Novdsitis, JAV prezidento dukra Susan, sūnus Jack, solistė Elena Jurgėlaitė ir Jonas 
Talandis.

Pradžioj pareiškė padėką Wa- 
terburio Liet. Bendruome
nės apylinkei už gražią veiklą. 
Pareiškė pagarbą ir dr. Petrui 
Vileišiui, Liet. Bendruomenės 
pirmūnui, kuris šiemet mini 70 
metų sukaktį.

Toliau prisiminė Lietuvių 
Bendruomenės organizatorius 
— dr. P. Vileišį, Antaną Saulai- 
tį, a.a. Chase-Čekanavičių. Lie
tuvių Bendruomenę Connec- 
ticut valstijoj įregistravo teisė
jas Mončiūnas. Hartforde yra su
rašytos Liet. Bendruome
nės gimimo metrikos.

Organizacinis darbas nebuvo 
lengvas, reikėjo nugalėti žmonių 
nepasitikėjimą. Dabar Lietuvių 
Bendruomenė yra išaugusi į ga
lingą organizaciją. Ji turi 68 
apylinkes, kurios sudaro 10 apy
gardų.

Per tą laiką į Bendruome
nės vadovybę atėjo nauja karta, 
kuri tada, kai Bendruomenė kū
rėsi, buvo dar mokyklos suole. 
Tai idealistų Gėčių, Gailų, Ku- 
dukių, Rugienių karta. Šiai kar
tai buvo svetima politinių par
tijų diferenciacija. Ji pasirinko 
lietuvių chartos principus ir iš
vystė organizacinį dinamizmą.

Anksčiau Liet. Bendruomenė 
vengė politinės veiklos, o dabar 
jos nevengia. Ji išvystė plačią 
politinę — visuomeninę veiklą 
ir daug laimėjo, įsigijo visuo
meninį svorį. Spalio 13 Baltuo
siuose Rūmuose buvo etninių 
grupių priėmimas. Liet. Bend
ruomenės pirmininkas Algiman
tas Gečys sėdėjo prezidento 
dešinėj. Jis iš Baltųjų Rūmų pa
darė pranešimą visai Amerikai. 
Tai buvo pirmas Amerikos lie
tuvis, kalbėjęs iš Baltųjų Rūmų.

Prezidento Fordo dukra Su
san ir sūnus Jack į priėmimą 
atsivedė ir TV žvaigždę Tony 

Orlando, kuris išklausė lietuviš
ką dainą ir kalbėjo su soliste. 
Solistė sakėsi “niekad anksčiau 
nėra dainavusi su akordeono 
palyda”—italų Combo vedėjo 
Tony Carachi. Be Jurgėlaitės ir 
Italų Combo, dar dalyvavo mek
sikiečių — Dueto Acapulco.

Jurgėlaitė yra Elenos ir dr. 
Kosto Jurgėlų dukra, gimusi 
New Yorke. Marylando uni
versitete ji dainavo su Madri
galais ir universiteto operos 
teatre. Dviem atvejais ji dainavo 
Baltuosiuose Rūmuose per prez.

(atkelta iš 3 psl.)

timų, teisinis dokumentas, ku
riame bus nusakytos sąlygos, 
teisės ir pareigos tiek pranciš
konų, tiek LKF korporacijos, 
bus sudarytas labai atsargiai ir 

Johnsono priėmimus V. Vokieti- Per daug neskubant, 
jos kancleriui Erhardui ir Para
gvajaus prezidentui Alfr. Stroes- 
sneriui. Paskiau ji kelis metus 
dainavo Boulder, Colorado, 
Civic operoje kaip solistė, She- 
raton Dinner teatre ir miesto 
parko teatro muzikiniuose . pa
statymuose. Studijuodama, ji va
saromis dirbdavo Kongrese pas 
kongresmaną William T. 
Murphy, demokratą, ir kongres- 
manąEdvardąDerwinskį,respub
likoną. Dabar ji dirba respubli
konų partijos nacionaliniam ko
mitete.

Prisiminė lietuvišką švietimą, 
mokyklas, kurios auklėja naujas 
visuomenininkų kartas. Jos ateis 
ir įsijungs į Lietuvių Bendruo
menę.

Savo kalbą baigė linkėjimais, 
kad VVaterburio pavyzdinga 
apylinkė ir toliau taip sėkmin
gai dirbtų.

Dr. Petro Vileišio pagerbimas ♦
V. Vaitkus, padėkojęs svečiui 

B. Raugui, pakvietė į sceną 
dr. Petrą Vileišį, vieną iš Bend
ruomenės organizatorių, Liet. 
Fondo įgaliotinį Joną Brazauską 
ir apylinkės sekretorę Aldoną 
Raugalienę, kuri perskaitė val
dybos posėdžio protokolą iš rug
sėjo 24. Ten pasakyta kad dr. 
Petras Vileišis už visuomeni
nę ilgametę veiklą apdovanoja
mas Mindaugo medaliu. Tą me
dalį įteikė J. Brazauskas. Padė
kodamas dr. P. Vileišis pabrėžė, 
kad jis ir toliau dirbs Lietuvos 
labui.

Dainuoja Perkūnas
Po šios oficialios dalieš ir LB 

sukakties paminėjimo pradėtas 
Nevv Yorko vyrų choro Perkūno 
koncertas. Pranešėja ir vakaro 
vedėja buvo Irena Veblaitienė.

Koncertą pradėjo tradicine 
daina — Dunda trankosi perkū
nai. Toliau padainavo: Vai toli, 
toli už Nemuno, liaudies daina, 
harmonizuota Brazio, Gaudžia 
trimitai— M. Petrausko, Aras — 
V. Gorino, solo dainavo S. Kar
mazinas.

Tada Irena Veblaitienė pa
skaitė feljetoną apie gerą žmo
ną. Choras vėl padainavo šias 

(nukelta į 12 psl.)

PALM BEACH, FLA.
Paminėta Rugsėjo 8-oji

LB Floridos Auksinio Kranto 
apylinkės valdyba, vykdydama 
prieš pusmetį priimtąjį šių metų 
veiklos planą, spalio 3 malonia
me palmių pavėsy, Ocean Holi- 
day Resort Motei prieglobsty, jama niekada nepailstančios O. 
ant pat .Atlanto kranto, suruošė luiutermozienes, 
puikiai pavykusį pobūvį ir kartu svečius pavaišino puikiais pie- 
paminėjo Tautos šventę. Atitin-

susirinkusius

tumis ir kavute.

APIE KULTŪROS ŽIDINIO ATEITI

Ko administracija pageidautų 
iš lietuviškos visuomenės?

Tėvai pranciškonai ir da
bartinis Kultūros Židinio ko
mitetas pageidauja, kad kiekvie
nas lietuvis taptų Lietuvių Kul
tūros Fondo korporacijos akty
viu nariu ir tuo užtikrintų Kul
tūros Židinio šviesią ir gražią 
ateitį.

Todėl visi kviečiami ir laukia
mi spalio 30, šeštadienį, 11 vai. 
ryto Kultūros Židiny. Labai 
kviečiami visi, kurie reguliariai 
naudojasi Kultūros Židinio pa-

JAV prez. Gerald R. Ford rugsėjo 18 Baltuosiuose Rūmuose 
priėmė Sibiro kankinį ukrainietį kard. Josef Slipy, kuris buvo 
atvykęs į metropolito vyskupo A. Senyshyn laidotuves. Kardi
nolas prezidentui išreiškė susirūpinimą ukrainiečių katalikų 
padėtimi Ukrainoj ir prašė jo dėti visas pastangas pagel
bėti ukrainiečiam žmogiškųjų teisių srity.

Spalio 8-10 New Yorke vyko dvyliktasis Amerikos Ukrai
niečių Kongresas. Spalio 9 Americana viešbuty buvo banke- 
tas-koncertas. Jame dalyvavo per 700 asmenų. Tarp garbės 
svečių buvo Ukrainos prezidentas Mykolą Lyvickyj, atvy
kęs iš Vokietijos, JAV viceprezidentas Nelsonas Rockefelle- 
ris, New Yorko senatorius James L. Buckley (R-NY), Nevv 
Yorko kongresininkas Edvvard I. Koch, bulgarų, čekų, lenkų 
atstovai bei žymūs ukrainiečių veikėjai ir dvasiškiai. Lie
tuviam atstovavo Juozas Audėnas. Čia jis su Nevv Yorko 
senatorium James L. Buckley ir ukrainiečiu Michigano di
rektorium Bohdan Fedorak.

karną trumpą žodį tarė šio mo
telio savininkė LB VHI-osios 
tarybos narė D. Liutermozienė. 
Gi apylinkės valdyba, vadovau- 

talpomis, kuriem rūpi, kad Kul
tūros Židinys geriausiai aptar
nautų lietuvių visuomeninius 
bei kultūrinius reikalus.

Tegu Kultūros Židinys visada 
turi šviesią ateitį ir tegu visuo
met pasilieka lietuvių rankose. 
Tad visi ir laukiami šiame kor
poracijos susirinkime.

VVORCESTER, MASS.
(atkelta iš 6 psl.)

rapijos. Buvo uoli parapietė ir 
lietuvė patriotė.

Velionė buvo pašarvota laido
tuvių direkt. Dirsa namuose. 
Rugsėjo 14 vakarą su velione at
sisveikinimą pravedė Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopa. Kalbėjo 
kuopos pirm. A. Zenkus. Daly
vavo rinktinės pirm. J. Stašaitis 
su žmona ir šauliai iš Bostono 
ir Brocktono.

Rugsėjo 15 Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioj už jos sielą 
kleb. kun. A. Volungis aukojo 
mišias, dalyvaujant pilnai baž
nyčiai žmonių. Giedojo Lietu
vių Meno Mėgėjų Ratelio choras 
ir solo Ratelio pirm. V. Rože- 
vičius. Po pamaldų a.a. A. Kaz
lauskienė buvo išlydėta į am
žino poilsio vietą Notre Dame 
kapinėse. Kazlauskų šeima visus 
laidotuvių dalyvius iš kapinių 
pakvietė pietum į Maironio Par
ką.

Giliame nuliūdime pasiliko 
vyras Antanas Kazlauskas, sūnūs 
Jonas, Vytautas ir Gediminas, 
dukterys Elena, Ona, Sofija ir 
Stasė, septyni vaikaičiai ir sesuo 
Lietuvoj.

Šaulį Antaną Kazlauską, šaulę 
Eleną Gorodeckienę, jos šeimą 
ir gimines giliausiai užjaučia Dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopa ir 
Naujosios Anglijos rinktinė.

J.M.

Šio Lietuvių Bendruomenės 
pobūvio, kurį rėmė LB Palm 
Beach County apylinkė ir Lake 
Worth Lietuvių Klubo vado
vybė, laukė visi tolimesnių ir ar
timesnių vietovių lietuviai; tad 
ir nenuostabu, kad jaunimo ir 
vyresnio amžiaus žmonių susi
rinko netoli šimto. Mūsų sąly
gomis tai yra retas reiškinys.

Čia taip pat malonu prisimin
ti, kad į Juno Beach ir W. Palm 
Beach miestus neseniai persi
kėlė pastoviam apsigyvenimui 
dailininkas Antanas Petrikonis 
su žmona Liucija iš Chicagos 
bei Juozas ir Klara Virškai iš 
Flint, Mich.

Į šį susibūrimą taip pat buvo 
atvykę ir tolimi svečiai: tai L. ir 
B. Barmai iš V. Vokietijos ir su 
jais iš Toronto kartu keliaują J. 
ir B. Stalioraičiai.

Mūsų visų nuoširdi padėka 
priklauso d arbščiom LB Auksi
nio Kranto apylinkės šeimi
ninkėm, įdėjusiom daug triūso 
ir pastangų į šio pobūvio tokį 
gražų pasisekimą.

ab

ROCHESTER, N.Y.
DAINUOJA SOLISTĖ

G. UGIANSKIENĖ
Rochesterio Lietuvių Bend

ruomenės valdyba spalio 23 ren
gia koncertą, kurio programą at
lieka solistė Genė Ugianskienė- 
Antanaitytė.

Ši jauna solistė yra daug kur 
koncertavusi. Su savo koncertais 
buvo Kansas City, New Yorke, 
Philadelphijoj, Elizabethe, Bal- 
timorėj, Californijoj.

Muziką ji studijavo Chicagos 
konservatorijoj, kurią baigė ba
kalauro laipsniu.' Yra dainavusi 
televizijoj, radijo programose. 
Kai ji buvo konservatorijoj, jos 
talentą dainuoti pastebėjo kom
pozitorius Bruno Markaitis ir jos 
konservatorijos baigimo proga 
parašė specialų kūrinį.

Ji baigė ir modeliavimo mo
kyklą ir šioj srity sėkmingai reiš
kėsi. 1961 tarptautinėj prekybos 
parodoj Chicagoj ji buvo išrinkta 
Miss Lithuania.

Solistė Genė Ugianskienė ir 
toliau lavina balsą ir dirba su so
liste Juze Augaityte. Tad Ro
chesterio lietuviam bus malonu 
ją išgirsti. — K.T.
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— Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos 43-čiasis 
kongresas šaukiamas spalio 22- 
24 Chicagoj, Nekalto Prasidėji
mo parapijoj. Programoj filmai, 
paskaitos, simpoziumas, iškil
mingos mišios, valdybos prane
šimai, naujos valdybos rinkimai 
ir banketas.

— Studentų Ateitininkų Są
jungos suvažiavimas įvyks spa
lio 23 Clevelande, Dievo. Moti
nos Nuolatinės Pagalbos parapi
jos mažojoj salei.

— Dr. Ona Labanauskaitė, 
buvusi Draugo ir Darbininko 
pirmų puslapių redaktorė, spa
lio 14 sulaukė 75 metų am
žiaus. Gimusi 1901 Dovydžių 
k., Šaulių apskr., baigė teisių fa
kultetą Kaune, gilinosi politi
niuose ir socialiniuose moks
luose Lilyje, Prancūzijoj. Veikė 
ateitininkų, katalikių moterų, 
pavasarininkų vadovybė, re
dagavo Moterį, Pavasarį, Jauni
mo Vadą, Liepsnas, dirbo dien
raščio Rytas redakcijoj. Išvertė 
Kristaus sekimą ir eilę religinių 
knygų į lietuvių kalbą. Paskuti
nius kelerius metus gyveno pas 
Putnamo seseles, kur buvo pa
kviesta vadovauti jų spaustuvei.

— Aidas, Hamiltono lietuvių 
mergaičių choras, savo veiklai 
plėsti gavo 2000 dol. paramos 
iš Kanados federacinės valdžios.

— Lietuviškos knygos klubo 
leidykla išleidžia dvi naujas 
knygas. Tai Albino Baranausko 
romanas “Rudenys ir pavasariai, 
arba Užplynių Pultinevičius na
mie ir svetur”, antrasis tomas, 
ir Petro Melniko romanas “De
besys ir properšos”.

— Dail. Jurgis Juodis, dabar 
gyvenąs Floridoj, pradėjo naują 
didelį kūrinį -r- “Metai”. Vie
name paveiksle bus pavaiz
duoti keturi metų laikai.

— Solistės Pr. Ragienės reči
talis Chicagoj, Jaunimo Centro 
salėj, įvyks spalio 31.

— Kun. dr. Paulius Ragažins- 
kas, Centre, N. M., paaukojo 
1000 dol. vysk. Kazimiero Pal
taroko redaguotai knygai “Pane
vėžio vyskupija” išleisti. Knygos 
leidimu rūpinasi Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademija.

— “Nepriklausomos Lietu
vos”, Montrealio lietuvių savait
raščio, rėmėjai lapkričio 13 To
ronto Lietuvių namuose rengia 
spaudos balių. Meninei progra
mai pakviestas humoristas Anta
nas Gustaitis iš Bostono ir tau
tinių šokių grupė “Atžalynas”.

— Kanados lietuviai teatralai, 
priklausą “Ontario Multicultur- 
al Theatre Association”, vaidins 
St. Lawrence Centro teatro pa
talpose Toronte. Hamiltono 
teatras “Aukuras” lapkričio 7, 
sekmadienį, 2 vai. po pietų 
vaidins A. Norimo komediją 
“Klevų alėja”. Režisuoja E. 
Dauguvietytė-Kudabienė, o R. 
Spalio vieno veiksmo komediją 
“Batai” režisuoja A. Ulbinas. 
Toronto teatras “Aitvaras” lap
kričio 14, sekmadienį, 8 vai. 
vak. vaidins A. Rūko 3 v. kome
diją “Slidus pusmilijonis”. Reži
suoja A. Dargytė-Byszkiewicz.

— Kun. Algimanto Kezio, SJ, 
48 nuotraukos puošia naujai iš
leistą prabangų leidinį “The 
Search for Jimmy Carter”. 192 
puslapių veikalo autorius yra 
Tom Collins. Iliustracinės da
lies redaktoriai yra Charles M. 
Rafshoon ir Algimantas Kezys, 
SJ. Veikale viso yra 200 nuotrau
kų su viršum.

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos biblioteka aka
demijos pirmininkui prof. dr. A. 
Liuimai rūpinantis, gavo iš prof. 
dr. G. Studero Šveicarijoj apie 
100 lietuviškų knygų ir pluoštą 
laiškų. Tarp knygų yra ir žurna
lo Lietuvių Tauta 5 tomai.

— St. Petersburg, Florida, 
86 metų amžiaus vyras našlys 
ieško moters, kuri norėtų pas jį 
gyventi ir, reikalui esant, jam pa
dėti. Siūlomas pilnas išlaikymas 
— butas ir maistas. Suinteresuo
tos prašomos kreiptis adresu: 
Kostas Dima, 52 45th Avenue, 
St. Petersburg, Fla. 33706.
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ANKSTESNIOSIOS LIETUVIŲ ATEIVIJOS 
DARBŲ PARODA

Amerikos Jungtinių Valstybių 
dviejų šimtų metų jubiliejaus 
minėjimo įkarščiui atslūgstant, 
verta pažiūrėti į lietuvių, anks
tesniųjų ateivių, įnašą Amerikos 
kultūrai ir civilizacijai bei jų 
veiklos reikšmę priespaudoj li
kusios lietuvių tautos atgimimo 
dvasios vystymuisi.

Ilgametė karinės tarnybos 
prievolė rusų kariuome
nėj, priverstinės mokymas rusų 
kalbos mokyklose, draudimas 
skaityti, rašyti ir melstis lietu
viškai buvo dažniausia priežas
tis palikti savo kraštą ir ieškoti 
geresnių gyvenimo sąlygų 
svetur.

DAIL. N. VEDEGYTĖS-
PALUBINSKIENĖS
PARODOS BELAUKIANT

Šio rudens parodų sezonas 
buvo surikiuotas gana gerai ir į- 
domiai. Pradėta iškilia Paryžiaus 
dailininko Vytauto Kasiulio pa
roda. Buvo užmanyta ir dail. 
Vlado Žibaus paroda. Ji būtų 
buvusi didelė atrakcija, nes dai
lininkas neseniai atvykęs iš Lie
tuvos, niekada nematytas. Bet jis 
atsisakė nuo parodos, ją nu
kėlė vėlesniam laikui.

Dabar laukiame dail. Nijolės 
Vedegytės-Palubinskienės pa
rodos, kuri bus spalio 30-31 
Kultūros Židinio mažojoj salėj. 
Dailininkė atkeliauja iš Cleve
lando. Nevv Yorko lietuviškai vi
suomenei ji mažai pažįstama, 
yra dalyvavusi bendroj parodoj. 
Tad bus įdomu pamatyti jos vie
nos parodą.

-o-
Nijolė Vedegytė-Palubins- 

kienė yra suvalkietė, iš Šakių 
apskričio, nuo Nemuno pa
krančių. Jaunutė iškeliavo iš 
Lietuvos, Vokietijoj baigė Ha
nau lietuvių gimnaziją. Su tėvais 
atvyko į Ameriką ir įsikūrė Cle
velande. Clevelandas pasidarė 
jos miestas. Čia ji baigė Meno 
Institutą, studijavo tapybą ir gra
fiką. Čia ji pradėjo reikštis kaip 
dailininkė. Dalyvavo grupinėse 

lietuvių parodose Clevelande, 
Chicagoj, Nevv Yorke.

Plačiausiai ji reiškiasi ameri
kiečių tarpe. Dalyvavo Cleve
lando Meno Muziejaus paro
dose, Junior Chamber of Com- 
merce, American Greetings 
Corp., Clevelando Meno Institu
to alumnų, J.C.C. parodose, Mt. 
Sinai Inaternational, Ohio gra
fikų Baldwin-Wallace College, 
Ohio dailininkų parodose Masil- 
lon ir Canton muziejuose, Cle
velando grafikų Nova galerijoj, 
Chagrin Art Center — Five Cle-

Per Angliją greičiau, geriau, pigiau. 
KALĖDINĖS DOVANOS

Siuntinys 2 1976.
Vyriškam arba moteriškam paltui vilnonė angliška 

medžiaga, arba vilnonė labai gera eilutei medžiaga su įau- 
dimu ”A11 wool made in England”; crimpleno medžiaga 
moteriškam kostiumėliui, arba crimpleno medžiaga dėl 
dviejų suknelių; 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai; 1 
vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarele; 2 poros vyriš
kų arba moteriškų storų nailoninių kojinių; gėlėta crimp
leno medžiaga suknelei.

Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis $160.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti prekių 10 svarų svorio. 

Bet čia primename, kad į siuntinį galima dėti tik 12 metrų 
medžiagų, išskyrus dirbtinį minką, kuris į šį skaičių neįeina.

Žemiau siūlome keletą populeresnių dovanų.
Dirbtinio minko kailis 1 moteriškam paltui ...................$80.00
Jeans ”Wrangler”, vyriškos arba moteriškos ............... 36.00
Vyriškas arba moteriškas nertinis .............................. •••• 24.00
Geresnes rūšies nertinis................................................  32.00
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono....... ••••........... 2.25
Tights .....................    3.50
Crimpleno medžiaga, tinka kostiumėliui arba

x suknelei, kaina už 1 metrą...................... ................... 9.00
Vilnonė medžiaga suknelei. Kaina už 1 metrą............... 10.00
Nailono apatinis .......................... ••••.................................. 9.00
Vyriški nailono marškiniai................................................. 10.00
Geresnės rūšies marškiniai .......................... ••••............... 15.00
Lietsargis, telescopic ................... i................................ •••• 12.00
Vilnonė skarelė.................................................................... 11.00
Angliška vilnonė labai gera 1 eilutei medžiaga ........... 50.00

Šios kainos yra su įskaičiuotu nauju muitu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 

persiunčiame palikimus į Lietuvą ir kitas šalis.

BALTIC STORES LTD.
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT.

Tel. 01 739 8734 arba 01 460 2592.

Amerika visus traukė, bet sva
jones ir planus realizuoti buvo 
sunkiai įmanoma. Jauniem vy
ram rusų valdžia leidimų išvyk
ti neduodavo, todėl jų niekas ir 
neprašė. Reikėjo išvykti nele

galiai pereinant Lietuvos-Vo- 
kietijos sieną.

Antroji kliūtis buvo finansinė. 
Lietuvis ūkininkas atliekamų 
pinigų neturėjo. Kliūtis būdavo 
nugalima atsisakant ūkininkui 
reikalingiausios darbo jėgos — 
arklio. Kur nors tarp Naumies
čio ir Slavikų (tame tarpe sie
nos apsauga buvo silpniausia) 
peįjojęs Šešupę ant dvejų ar tre
jų metų arklio, Prūsuose jį par- 

veland Printmakers J.C.C. gale
rijoj, Cleveland Printmakers ‘76, 
Nova galerijoj, Hiram College, 
Hiram, Ohio, Cleveland Hts. 
Printmakers J.C.C. galerijoj. Yra 
laimėjusi visą eilę premijų.

Savo individualias parodas 
surengė Toronte, Detroite, Chi
cagoj, Columbus, Ohio, Artist 
Cooperative ir Cain Park galeri
jose Clevelande.

Dailininkė priklauso Cleve
lando dailininkų organizacijai 
Nova ir yra narė Artist’s Coope
rative Gallery, kur nuolat iš
statomi jos darbai.

-o-
Baigusi tapybą ir grafiką, šio

se abiejose srityse ir reiškiasi. 
Anksčiau jos dėmesys buvo skir
tas tapybai, o paskutiniu laiku 
atsidėjo grafikai. Dirba oforto 
technika, raižo medį, piešia 
tušu.

Išaugusi iš Clevelando Meno 
Instituto, yra nuosaikiai moder
ni dailininkė. Jos kūryboj dar 
gyvena ir gamta ir žmogus, nors 
traktuojami gana laisvai ir mo
derniai. Ieško minties ir formos 
sintezės. Pasižymi drąsia ir 
grakščia linija, konstrukciniu pa
prastumu.

Dažnai atostogavo Ken
nebunkporte, kur su malonumu 
piešė pajūrio vaizdus. Škicavo 
žvejų prieplaukas, senus na
mus, vėžių gaudymo įrankius, 
tinklus. Šia pajūrio tematika yra 
sukūrusi nemaža paveikslų įvai
ria technika. Tie paveikslai 
pasklido daugiausia amerikiečių 
tarpe.

Ir šioj parodoj matysime jos 
oforto darbus, medžio raižinius, 
piešinius tušu. Nemažą dalį pa
veikslų užims pajūrio tematika. 
Toliau eis gamta, jos gyvenamos 
aplinkos detalės, (p.j.) 

davęs, gautais pinigais jis galėjo 
nuvykti į Hamburgą. Ten galėjo 
nusipirkti “šipkortę”, sėsti į lai
vą ir plaukti per vandenyną į 
išsvajotąją Ameriką.

Praėję griežtą imigracijos 
kontrolę, keleiviai išlipdavo 
New Yorko uoste be skatiko, 
nemokėdami nei kalbos, nei 
amato, tačiau kupini vilčių pa
dėti likusiem Lietuvoj išsiva
duoti iš rusų priespaudos. Di
delė jų dalis buvo beraščiai. 
Kalbos nemokėjimas, nesiorien- 
tavimas ar netikslus atsakymas į 
imigracijos valdininkų klausi
mus dažnai be reikalo sukomp
likuodavo reikalą; ateivis būda
vo nusiunčiamas į Ellis Island, 
vadinamąją “ašarų salą”, ir ten 
laikomas, kol reikalas būdavo iš
aiškintas. Yra buvę tokių atvejų, 
kad imigrantai toj saloj turėjo 
išbūti net kelerius metus.

Amerikiečiai valdininkai lie
tuvius rūšiuodavo pagal tikybą; 
prieš jų norą ir valią juos pri
skirdavo prie lenkų. Panašiai at
sitikdavo ir darbovietėse. Jiem 
skirdavo sunkiausius fizinius 
darbus. Todėl, su mažomis išim
timis, ankstesnieji ateiviai buvo 
siunčiami į Pennsylvanijos ang
lių kasyklas. Anglis buvo reika
linga besikuriančiai Amerikos 
pramonei, o darbo jėgos pakan-

PHILADELPHIA, PA.
LITERATŪROS VAKARAS
Lietuvių Namų valdyba, gra

žiai besireiškianti namų atnau
jinimo darbuose, spalio 23, šeš
tadienį, 7 vai. vak., Lietuvių 
Namuose, 2715 E. Allegheny 
Avė., Philadelphijoj rengia ypa
tingo dėmesio vertą literatūros 
vakarą, kuriame dalyvaus mūsų 
iškilieji rašytojai: Aloyzas Baro
nas (Chicago), Antanas Gustai
tis (Boston), Paulius Jurkus 
(Nevv York) ir Antanas Vaičiu
laitis (Washington).

Visų mielai laukiama solistė 
Onutė Pliuškonienė vakarą paį
vairins daina.

Programai išsekus, nuotai
kingai pasišoksime bei pasižmo
nėsime.

Nuoširdžiai kviečiamas ir se
nimas ir jaunimas. —K.J.

BALTIMORE, MD
Bingo žaidimus surengė Šv. 

Alfonso parapijos sodalietės spa
lio 15 Šv. Alfonso mokyklos sa
lėj. Pelnas skiriamas įsigyti do
vanėlėm, kurias sodalietės prieš 
Kalėdas išdalys lietuviam sene
liam, esantiem Baltimorės prie
glaudose.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
rengia Halloween balių spalio 
30 Šv. Alfonso mokyklos salėj. 
Pradžia 8 v.v. Šokiam gros or
kestras. Gražiausiem kostiu
mam ir kaukėm bus skiriamos 
dovanos. Rengėjai kviečia na
rius kuo gausiau atsilankyti.

Lietuvių svetainės šėrininkai 
rengia jautienos kepsnių balių 
lapkričio 7 lietuvių svetainės 
kambariuose. Rengėjai kviečia 
visus į šį malonų pobūvį. Be 
jautienos bus ir kitokių valgių 
bei gėrimų. Šokiam gros 
orkestras. Bilietus bus galima į- 
sigyti prie durų. Pradžia 1 vai., 
baigsis 6 v.v. Pelnas skiriamas 
lietuvių svetainės naudai.

Atgal prie Dievo pamaldas 
rengia Lietuvių Posto 154 ir jų 
padėjėjos sekmadienį, lapkričio 
14 Šv. Alfonso bažnyčioj. Šias 
įspūdingas iškilmes legionieriai 
rengia kiekvienais metais. Le
gionieriai ir padėjėjos susirinks 
bažnyčios prieangy prieš 8:30 
vai. ryto mišias. Jų kapelionas 
kun. A. Dranginis lydės juos į 
bažnyčią. Giedos vyrų choras 
Daina. Legionieriai maloniai 
kviečia visus gausiai dalyvauti 
tose pamaldose.

Metinius Šv. Alfonso parapi
jos pietus rengia parapijos drau
gijos lapkričio 14, sekmadienį, 
Šv. Alfonso mokyklos salėj. Bi
lietus galima įsigyti iš anksto 
pas parapijos draugijų narius ir 
klebonijoj. Šokiam gros Music 
Makers orkestras. Visi kvie
čiami į šį parengimą, kuris pra
sidės I vai. popiet ir baigsis 6 
v.v.

Jonas Obelinis 

karnai nebuvo. Čia lietuviai bū
davo “perkrikštijami” , jų pavar
dės būdavo iškreipiamos ligi 
neatpažinimo.

Bet sunkumai ir nepasise
kimai jų nepalaužė. Pajutę lais
vės pulsą ir apsipratę naujoj 
aplinkoj, lietuviai greitai atsi
gavo. Įsijautę į kitokias gyveni
mo sąlygas, jie griebėsi jiem vi
sai nepažįstamos visuomeninės 
veiklos. Švietimas ir savišvieta 
buvo jų pirmasis uždavinys, oku- 
puotoj Lietuvoj ruso uždraustas. 
Buvo kreipiamas dėmesys į 
laikraščių, knygų leidyklų, para
pijų kūrimus, bažnyčių statymus, 
o prie jų lietuviškųjų mokyklų 
steigimus.

Kaip grybai po lietaus, pradė
jo “dygti” visokių pažiūrų po
litinės religinės, ekonominės ir 
tik susitikimui bei pašnekesiui 
skirtos draugijos, klubai bei ra
teliai. Lietuviai patys galėjo ste-
bėtis savo “sugebėjimais”. Rusų 
priespauda jų dvasios nepakirto. 
Laisvame krašte ji suklestėjo.

Naujieji ateiviai, anksčiau pra
dėtų darbų tęsėjai, gali tik pasi-. 
mokyti iš ankstesniųjų ateivių. 
Gali tik pasidžiaugti ir pagerbti 
juos už aktyvaus našaus ir der
lingo darbo šimtmetį.

(Bus daugiau)

SANTA MONICA, CALIF.
Kaukių balius — 
derliaus šventė

Spalio 30 Santa Monica Bay 
Women’s Club salėj, 1210 4th 
St., Santa Monica, Calif., rengia
mas kaukių balius — derliaus 
šventė.

Bus išrinktos geriausios tauti
nės tematikos kaukės. Populia
riausią kaukę išrinks patys sve
čiai.

Derliaus šventės proga bus 
meniškai pavaizduoti kai kurie 
derliaus apeigų momentai. Čia 
bus pavaizduota kaimiečiai, lau
mės, rugių boba, lietuvių die
vai.

Baliaus pradžia 8 v. Tada bus 
atidaryta linksmoji karčiama. 
Muzika prądeda groti nuo 8:30 
v.v.

Balių rengia pabaltiečių radijo 
lietuvių programų rėmėjų komi-* 
tetas.

LIETUVIAI UŽ DORNAN
LB Talkos Lietuvai komisijos 

iniciatyva Santa Monicoj susior
ganizavo jungtinis baltų komite
tas Robert K. Dornan kandidatū
rai 27-me kongresiniame distrik- 
te paremti. Šis distriktas apima 
visą Pacifiko pakraštį nuo Paci- 
fic Palisades miesto iki Palos 
Verdes pusiasalio, tarp kurių 
išsidėstę pajūrio miestai, k.t. 
Santa Monica, Venice, Playa dėl 
Rey, EI Segundo, Hermosa 
Beach, Redondo Beach, Palos 
Verdes ir kt. Šiose vietose gy
vena nemaža lietuvių, o taip pat 
latvių ir estų.

Iš lietuvių į komitetą įeina E. 
Arbas, stud. A. Gricius, J. Ko
jelis, V. Lembertas, N.G. Nyer- 
ges.ir H. Paškevičius.

Kandidatas į kongresmanus 
Dornan yra plačiai žinomas ne 
tik Kalifornijoj, bet ir visame 
krašte. Jis buvo sukūręs judėji
mą už karo belaisvių iš komu
nistinio Vietnamo grąžinimą, 
veikia daugely katalikų orga
nizacijų ir vadovauja sąjū
džiam prieš pornografiją, abor
tus, narkotikus, jaunimo nusikal
timus. Savo vedamose televizi
jos programose visada drąsiai 
gina komunistų pavergtų tautų 
reikalus.

Baltų komiteto atstovai su 
Domanu susitiko spalio 27 jo 
rinkiminėj būstinėj Santa Moni
coj. Pasikalbėjimas buvo labai 
mielas, nes jis gerai pažįsta mū
sų problemas ir pilnai angažuo
jasi Baltijos valstybių laisvei. Jo 
nusiteikimai mum taip palan
kūs, tarsi jo gyslomis tekėtų bal- z 
tiškas kraujas. Jis stipriai pasisa
kė už atstovybių išlaikymą, 
aneksijos nepripažinimą, už Bal
tijos valstybių bylos Jungtinėse 
Tautose iškėlimą. Apie Helsin
kio aktą pasisakė taip: “Tai pats / 
didžiausias tautų išpardavimas, 
koks padarytas nuo 1938, kai 
tautų laisvės sąskaiton iš Hitle
rio buvo perkama taika”.
Vien dėl Dornano 27-to distrik- 
to lietuviai turėtų lapkričio 2 
rinkimuose dalyvauti.

JKj.

Bostono vyrų sekstetas. Iš k. Norbertas Lingertaitis, Helmu
tas Lingertaitis, Vytautas Bruzdys, kompozitorius Julius Gai
delis, seksteto vadovas, Ričardas Lizdenis, Pranas Šimkus, 
Vytautas Eikinas. Sekstetas spalio 23 dalyvauja koncerto 
programoj Hartforde.

HARTFORD, CONN.
Ir vėl skambės daina

Lietuvių Bendruomenės ren
giamas šaunus koncertas-balius 
įvyks spalio 23, šeštadienį, 7 vai. 
vak., Lietuvių klubo salėj, 227 
Lavvrence St., Hartford, Conn.

Programą atliks Brocktono Šv. 
Kazimiero parapijos mišrus cho
ras, solistai D. Mongirdaitė- 
Richardson, Stasys Liepas ir 
Bostono vyrų sekstetas, vado
vaujamas kompozitoriaus J. Gai
delio.

Brocktono Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos mišrus choras 
ryškią veiklą išvystė atvykus 
klebonui kun. Petrui Šakaliui. 
Sielodamasis lietuvybės išlai
kymu ir kultūros ugdymu, į pa
rapijos chorą jis kreipė ypa
tingą dėmesį. Per kelerius me
tus žymiai praplėtęs savo gies
mių bei dainų repertuarą, choras 
pasižymi koncertais, gastrolėmis 
ir pasirodymais televizijoj.

Choro vadovas komp. Julius 
Gaidelis yra baigęs Kauno kon
servatoriją, specialiai fortepijo
ną ir kompoziciją pas komp. 
Juozą Naujalį. Be to, Naujojoj 
Anglijoj studijavo kompoziciją, 
kontrapunktą ir dailiųjų menų 
istoriją, įsigydamas magistro 
laipsnį. Dviejų konservatorijų,

Lietuviška
KELIONIŲ

AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

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

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI 

KELIONĖS
| LIETUVĄ

LAPKRIČIO 24, $680
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
80-14 Jamaica Avė. 

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

Namų tel. (212) 296-5359

Savininkė — Irena Velonskienė

skirtinguose kontinentuose, 
baigimas komp. J. Gaidelio ta
lentą sustiprino. Jo kūryba — 
individuali, spalvinga, kritikų 
vertinama teigiamai.

Solistas Stasys Liepas yra bai
gęs Kauno konservatoriją. Dai
navo Vilniaus operoj. Gyvenda
mas Vokietijoj, dažnai ir daug 
kur su dideliu pasisekimu reiš
kėsi kaip solistas.

Solistė Daiva Mongirdaitė- 
Richardson, baigusi Bostono 
universitete dainavimo kursą, 
turi gražų balsą ir yra klausyto
jų labai mėgstama. Dirvos su
ruoštame dainininkų konteste ji 
laimėjo pirjną vietą. Dainavo 
Lietuvių Operos pastatymuose 
Chicagoj ir kitur.

Po koncerto programos bus 
šokiai. Gros Terri-Martin orkest
ras. Bus ir kitų įvairumų. Veiks 
bufetas su gera užkanda ir at
gaiva.

Rezervuokit stalus pas visus 
valdybos narius. Įėjimo auka — 
7 dol., studentam <— 4 dol.

LB apylinkės valdyba

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS

/
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The choke ė clear.

MR. FORD: 

''THERE IS NO
SOVIET DOMINATION 
OF EASTERN EUROPE 
AND THERE NEVER 
WILL BE UNDER A 
FORD ADMINISTRATION.

•••I don’t believe that the 
Yugoslavs consider them- 
selves dominated by the 
Soviet Union. I don’t believe 
that the Romanians consider 
themselves dominated by 
the Soviet Union. I don’t 
believe that the Poles con
sider themselves dominated 
by the Soviet Union. Each 
of these countries is inde- 
pendent, autonomous, it 
has its own territorial integ- 
rity and the United Statės 
does not concede that those 
countries are under the 
domination of the Soviet 
Union.99

VOTE FOR
1

JIMMY CARTER

Paid for and authorized by 1976 Democratic Presidential Campaign Committee, Ine.

A leader, for a change.

M R. CARTER:

ttln the case of the Helsinki 
Agreement, it may have 
been a good agreement in 
the beginning, būt we have 
f ailed to enf orce the so-called 
Desket III provisions which 
ensure the right of people to 
migrate, to join their families, 
to be free, to speak out. The 
Soviet Union is štili banning 
Radio Free Europe. Radio 
Free Europe is being jammed; 
we’ve also seen a veiy 
serious problem with the so- 
called Sonnef eldt Doctrine 
which apparently Mr. Ford 
has just endorsed which said 
that there’s an organiclink- 
age between the Eastem 
European countries and the 
Soviet Union.
ANDIWOULDUKETO SEE 
MR. FORDCONVINCE THE 
POUSH-AMERICANS AND 
THE CZECH-AMERICANS 
AND THE HUNGARIAN- 
AMERICANSINTHIS 
COUNTRY THAT THOSE 
COUNTRIES DON’T UVE 
UNDER THE DOMINATION 
AND SUPERVISION 
OF THE SOVIET UNION 
BEHINDTHEIRON
CURTAIN199
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W SPORTAS
Rungtynės K. Židiny

Lietuvių Atletų Klubo jauno
sios krepšinio ir tinklinio ko
mandos vakarais treniruojasi K. 
Židiny ir ruošiasi ateinančiam 
pirmenybių sezonui. Mergaitės 
pasiryžusios dalyvauti su trim 
tinklinio, o berniukai su trim 
krepšinio komandom. Jau
nių C (iki 14 m.) ir jaunių B 
(iki 16 m.) krepšininkai šiemet 
dalyvaus vietinėse CYO lygo
se. Pirmos draugiškos šių ko
mandų rungtynės įvyks sek
madienį, spalio 31, po jaunimo 
mišių Kultūros Židiny. Visuo
menė kviečiama atsilankyti.

Laimėjimas futbole
Jau labai seniai taip anksti 

sezone LAK pirmoji futbolo ko
manda stovėjo laimėjimo ženk
le. Seniau pralaimėtas prieš 
Brooklyną rungtynes dėl prieši
ninkų prasižengimo lyga pritei
sė 2:0 mūsų naudai. Aną 
sekmadienį prieš Banatul mū
siškiai laimėjo 1:0, o pereitą sek
madienį prieš norvegų Gjoa iš
plėšė 4:2 (2:1) laimėjimą. Su 
trim pergalėm, dviem pra
laimėjimais ir 7:7 įvarčių santy
kiu pirmoji komanda šiuo metu 
pretenduoja į viršutinę pirmeny
bių lentelės pusę. Prisiminus, 
kad pernai per visą sezoną mū
siškiai laimėjo tik 3 rungtynes, 
šių metų pažanga tikrai verta 
dėmesio.

Kai kurie pereitų rungtynių 
prieš norvegus momentai atnešė 
džiaugsmo ir užkietėjusiem fut
bolo mėgėjam. Giedriaus Kli- 
večkos vikrūs prasiveržimai, už
baigti dviem įvarčiais ir ypač 
jo puiki pasuotė greitakojui Kul- 
pai užsitarnavo aukščiausio pa
gyrimo. Tiktai labai gaila, kad 
kai kurie mūsų žaidėjai savo el
gesiu aikštėj palieka visiem ne
malonų įspūdį. Nejaugi jie ir 
laimėti sportiškai nesugeba? 
Vartuose R. Labutis pergyveno 
sunkius momentus, kai pirmąją- 
11 m baudą, atšokusią nuo 
virpsto, priešininkas susmei
gė į vartus, o antroji bau
da nuo virpsto išlėkė į užribį. 
Mūsiškiam įvarčius pelnė: 
Klivečka 2, Šileikis 1 ir V. Kul- 
pa 1. Visi įvarčiai buvo pasigė
rėtini, nors jų galėjo būti ir dau
giau. Malonu buvo matyti ir jau
nesnius rezervinės žaidėjus ne
blogai darbuojantis pirmoj ko
mandoj.

Rezervinė tuo tarpu gana ly
gioj kovoj pralaimėjo 2:3 (1:1). 
Kai kuriais momentais mūsiškių 
žaidimas atrodė lyg palaida bala. 
Matėsi ne tik treniruočių, bet ir 
techniško patyrimo stoka. Įvai-

čius pelnė J. Landsbergis ir L. 
Kreicas.

Kitą sekmadienį rungtynės 
vėl Kissena Corridor Parke 
prieš Turkish Americans. Rezer
vinė žais 11:30 ryte, o pirmoji 
komanda 1:45 po pietų. Fut
bolininkai laukia saviškių žiū
rovų paramos.

Alg. Š.

Lietuvių Atletų Klubas 
dėkoja

Spalio 2 Kultūros Židiny buvo 
rudens balius, kurį ruošė Nevv 
Yorko Lietuvių Atletų Klubas. 
Balius buvo nuotaikintas, įvai
rus ir patrauklus. LA Klubas 
džiaugėsi svečių gausumu ir 
gera nuotaika. Kaip ir kiekvie- 

__ nas pasisekęs renginys, šis ba
lius turėjo gerus talkininkus. La
bai daug širdies ir darbo įdė
jo vaišių organizatorė Irena Jan
kauskienė, vyriausia šeimininkė 
Aldona Žukienė ir visas šeimi
ninkių personalas. Be šių darbš
čių moterų niekais nueitų visų 
rengėjų pastangos. Padėka mais
tą ruošiusiom moterim, o ypač 
tom, kurios savo gaminius auko
jo ir kurios puošė salę bei sta
lus svečių priėmimui. Gėles, 
kaip ir visada, paaukojo Alice 
Zubkuvienė. Padėka baro talki
ninkam ir prie stalų patarnavu
siam jaunimui.

Kalbant apie salės papuošimą, 
norisi atkreipti dėmesį į spalio 
1 Darbininko vedamąjį straipsnį 
“Apie lietuviškus renginius”, 
kuriame išreikštas susirūpini
mas naujai prasidėjusio sezono 
balių ir renginių kokybe. Staips- 
ny raginama puošiant sales į- 
nešti ką nors naujo ir ypač 
naudoti lietuvišką ornamentiką. 
Tai buvo malonus sutapimas, 
nes LA Klubo baliuj Židinio 
sienose švytėjo moderniško 
polėkio lietuviška ornamentika, 
o stalus puošė meniškai lietuviš
kais motyvais drožinėtos žvaki
dės. Šie darbai buvo jaunimo 
draugo ir darbštaus lietuviško 
meno puoselėtojo Mindaugo 
Jankausko auka. Negana to, Jan
kauskas buvo padovanojęs ir di
delį, puikų lietuvišką koplyt
stulpį, kuris buvo leidžiamas lo
terijom Antroji loterijos premija 
buvo S. ir M. Prapuolenių pado
vanotas lietuviškas raguolis.

Balius turėjo ir kuklią, bet 
reikšmingą programą. Štai keli 
sakiniai iš ano Darbininko veda
mojo: “Tegu nebūna nei vieno 
renginio be kultūrinės progra
mos ... Ir čia traukime jaunus 
žmones pasirodyti. Tai bus pa
skatas jiem. Drauge ir pripras 
prie lietuviškos bendruomenės 
ir savaime įsijungs į jos gyveni
mą.” O kas gi buvo LAK ba
liaus programoj? Gi jauna New 
Jersey lietuvaitė, akordeonistė 

We'd likę everyone 
to visit St. Joseph's

Būt until you can come for a 
visit, call or write:

Director of Admissions 

SAINT JOSEPH'S COLLEGE 

Rensselaer, Indiana 47978 

(219) 866-8479
Meet Bill Craig, Admissions Director 
at the NY College Fa ir — Booth 407

Rūta Raudytė ir pirmą kart Nevv 
Yorke susikūręs lietuvių jauni
mo choras! Turbūt ne vienas ba
liaus dalyvis dar prisimena tą 
šiltą jausmą, scenoj išvydęs jau
nimo choro gretas, jauną ir ma
lonią dirigentę ir šviesiaplaukę 
akompaniatorę. Ir lietuviškų 
dainų švelnią sutartinę iš mūsų 
jaunimo lūpų . . .

Lietuvių Atletų Klubas di
džiuojasi, suteikęs progą pir
mam N.Y. jaunimo choro pasiro
dymui ir nuoširdžiai dėkoja šios 
šios grupės organizatoriam, 
chorvedei Jūratei Veblaitytei- 
Litchfield, pianistei Daliai Sa
kaitei ir visiem jauniem daini
ninkam. LA Klubas linki jiem 
sėkmės ir džiaugiasi, matyda
mas ne tik sportuojantį, bet ir 
dainuojantį jaunimą.

Šis balius beveik pilnai įgy
vendino Darbininko vedama
jame išreikštus pageidavimus — 
davė patrauklią programa, į-

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

— Trijų didmeisterių Petrosi- 
jano, Talio ir vengro Portišio 
keturių ratų mačas prasidėjo 
spalio 9, o ne rugsėjo 20, kaip 
buvo anksčiau skelbta. Šis ma
čas turi išaiškinti, kuris iš jų 
nepateks į kitų metų pasaulio 
kandidatų varžybas.

— Pasitraukęs iš Sovietų S- 
gos dm Viktoras Korčnojus da
bar treniruoja Olandijos šachma
tų rinktinę.

— Š. Amerikos lietuvių šach
matų 1976 pirmenybės įvyks 
lapkričio 13-14 Clevelando Lie
tuvių Namuose. P-bės indivi
dualinės, 5 ratų, 40 ėjimų į 90 
minučių. Pirmenybėse dalyvaus 
ŠALFAS S registruoti šachmati
ninkai. Starto mokestis $5, jau
niam $3. Įsirašymus su starto 
mokesčiu iki XL6 reikia pasiųs
ti varžybų v vadovui dr. A. Nas- 

* vyčiui, 10823 Magnolia Dr., 
Cleveland, Ohio, 44106. Tel. 
(216) 721-4181. Dalyviai įparei
goti atsivežti laikrodžius ir šach
matus.

— Algio Makaičio atminimo 
turnyrą (Algis Makaitis Memor- 
ial Tornedo) rengia Bostono 
Boylston Chess Club savo pa
talpose, 48 Boylston St. spalio 
31. Turnyras keturių ratų, švei
carų sistema, 40/1 1/2. Starto 
mokestis $7. Dalyvių registraci
ja 9-10 v. ryto. Lietuviai šach
matininkai raginami kuo gau
siau šiame turnyre dalyvauti.

— Greater Boston Open tur
nyras įvyks X.23-24, Bostono 
universiteto patalpose. Starto 
mokestis $10 iki X.2O ir $12 
prie įėjimo. Įsiregistruoti iki 
9:30 ryto. Bostono turnyrus yra 

laimėję: PovilasTautvaišas 1949, 
Kazys Škėma 1950, Gediminas 
Šveikauskas 1959 ir 1964, Jo
nas Vilkas 1960, įveikęs žymųjį 
Bostono ir Mass. meisterį John 
Curdo. Bostono “B” meisterys- 
tę laimėjo Petras Kontautas 1950, 
Jonas Starinskas 1951, Gedimi; 
nas Kuodis (13-14 metų) 1957 
ir 1958, Algis Makaitis (15) 1960 
(jis laimėjo taip pat Mass. ir N. 
Anglijos tų metų “B” meisterys- 
tę), Algis Leonavičius (14) 1960 
Bostono ir Mass. p-bėse antras, 
o 1972 laimėjo Mass. “B” 
meisterystę ir 250 dol. prizą.

NAUJOS KNYGOS
Įsigykite naujai išleistas 

knygas

I. Mero romanas — Striptizas, arba 
Paryžius-Roma-Paryžius — 8 dol., 
V.F. Vaitkevičienės—Du draugai— 
premijuota apysaka Jaunimui
— 4 dol., J. Kralikausko premijuotas 
romanas — Mažvydas Vilniuje — 6 
dol., dr. V. Sruogienės — Steigiama
sis Lietuvos seimas — 6.50 dol., 
A. Vaičiulaičio pasakojimai Jauni
mui — Vakaras sargo namelyje — 
4 dol., R. Spalio romanas — Mer
gaitė ii geto — 5 dol., L. Andrie- 
kaus poezijos knyga — Už vasaros 
vartų— 3 dol., A. Pakalniškio prisi
minimai — Metai praeityje — 5 dol., 
A. Pakalniškio dienoraštis — Mes 
grįžtame — 5 dol., Mūsų šokiai — ant
roji laida — 4 dol., dr. J. Girniaus
— Pranas Dovydaitis —15 dol., dr. A. 
Maceinos — Religijos filosofija — 5 
dol., A. Saudarglenės—Tolimų kraš
tų miražai — 8.50 dol., K. Barėno— 
Devintoji pradalgė—8.50 dol. V. Augu
lytės ir J. Plačo — Šimtas žaidimų 
dideliems ir mažiems — 2 dol., Br. 
Kaslo — The Baltic Nations — 12 
dol.

Persiuntimui pridedama 50 et.
šios bei kitos knygos ir plokš

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

jungė jaunimo dalyvavimą ir su
teikė jaukios, lietuviškai pa
puoštos menės nuotaiką.

Visiem Atletų Klubo bičiu
liam nuoširdi padėka už atsilan
kymą, talkininkam už darbą, o
K. Židinio vadovybei už suteik
tas patalpas. Tikimės, kad šis ru
dens balius taps nuolatine jūsų 
ir mūsų tradicija.

Alg.Š.

nuNTEFE
800 aeres of private land. Deer hunting and 
small gama. 3 meals daily, nightly entertain- 
ment All rooms T.V. and private bath. Every- 

- thing i nei. in our reasonable rates. Write or call 
direct in N.Y.C. (212) 695-1757.

ARROVVHEAD LODGE
PARKSVILLE, N.Y. 12768
(Only 2 1/2 Hrs. N.Y.C.)

SEASONS GREETINGS 
FEDERAL BUSINESS 

CENTERS 
300 Raritan Center Parkvvay 

Edison, N.J.
Call (201) 225-2200

SEASONS GREETINGS 
RIEMAN FUNERAL HOME 
Frank C. Rleman Manager 
1914 N.Y. Av., Union City 

201 867-6767

SEASONS GREETINGS 
BEACHVVOOD TEXACO 

ALL GENERAL REPAIRS AIR CONDITIONING 
ELECTRONIC TUNE-UP TRUCK & TRAILER 

RENTALS
ROUTE 9 & SPRAY AVENUE BEACHVVOOD, N.J.

CALL (201) 349-9632

SEASONS GREETINGS 
COVALENCE ELECTRICAL 

NEW SERVICE REPAIRS ALTERATIONS 
ELECTRIC HEAT LICENSE & BONO NO. 4596 

R.D. 1 — BOX 350 NEVVTON, N.J. 07860 
383-6626

SEASONS GREETINGS 
PAULS PLACE ENGINES 

ENGINE REBUILDERS MAJOR & MINOR REPAIRS 
HARDING HIGHVVAY PENNSGROVE, N.J.

CALL 609 299-9252

/

SEASONS GREETINGS 
NORTH JERSEY 

TRANSMISSION, INC.
“WE SPECiALIZE IN CUSTOMTRANSMlSSIONS 

AND FiEARS” 
201 652-1619 

204 SOUTH BROAD STREET 
RIDGEVVOOD, N.J. 07450

LARRY’S FASHIONS
THE HOME OF CUSTOM TAILORING FOR THE 
BEST ORESSED MEN. SPECIALISTS IN MEN'S 

LEISSURE SUITS MEN’S LEATHER COATS, 
PROFESSIONAL TAILORING & ALTERATION 

DONE ON PREMISES. 70 MAIN STREET 
HEMPSTEAD, L.l. PHONE (516)486-9100

RESTORED OLD FARM HOUSE
Eleven large rooms with 3 baths modern kitchen 
& huge fireplace, sėt well back from main road on 
80 aere Xmas Tree farm in Eastern Penna., 
minutes from both I 80 & 1-81, 3 car garage, 
big barn. Magnificent view. Approx. 26,000 spruce 

pine & f ir evergreens. 717-864-3228

DRIVING
LEARN TO DRIVE

VVITH EMPIRE DRIVING SCHOOL 
657-8373

87-53 167TH STREET
JAMAICA, N.Y. 11434

FRANK PADULA OWNER

I

NE W YORK
BERKELEY HEIGHTS — Brick front Split Level 
alum, s-s., 3 bedrooms, 2 1/2 baths, living room 
w-fol., DR., eat-in-kitchen w-electnc wall oven, 
laundry room, all appliances. Random width 
mahogany panelling with teakwood shelves in 
lamily room, large brick patio, professionally 
landscaped including fruit trees. Walk to trains, 
schools, tennis courts, playgrounds. Priced in 
$70's. Principais only 201 464-0055.

L

lendorsot

A

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

T^asolino

A MEM0RIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

VĖL GAUNAMOS 
PLOKŠTELĖS 

Kokiais keliais aš keliausiu . . . 
Vyrų kvinteto BALTIJA, Dainų- 
op. arijų rinkinys, S. Citvaro, 
Linksmieji broliai, A. Dvariono, ( 
D. Dolskio, A. Šabaniausko rin-, 
kiniai: X, XI, XVIII ir XXVI. 
Kiekvienos kaina 6 dol. Persiun
timui pridedama 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd. Brook
lyn, N.Y. 11207.

— Prašom atsiliepti inžinierių 
Joną Milerį, kilusį iš Šaukoto, 
Kėdainių apskrities, anksčiau 
gyvenusį Ohio valstijoj, JAV. At
vykusi iš Lietuvos viešnia norė
tų susisiekti arba nors pasikeisti 
laiškais. Atsiliepti šiuo adresu: 
Antanas Šetikas, 55 Machado 
Lane, Old Saybrook, Conn. 
06475. Tel. (203) 388-4952.

ĮĮggjĮĮ

DOMENECH AGENCY
GENERAL INSURANCE FIRE, LIFE AND AUTO 

D.V. REAL ESTATE RENTALS, SALES, 
CONVENTIONAL FHA-GI MORTGAGES 
202 MAIN STREET HEMPSTEAD, N.Y.

CALL 516 483-8512

Niek Mason Contractors
Chimney Specialists 

Fireplace 
Brick Work 

Any Repairs
Free Inspection - Free Ėst.

Call Anytime (212) 728-52)2 
34-11 30 Avė. L.l. City

Concreta Work 
Roofing 

Reasonable

1 — BEAUTY SALON ■—
NEVER 0N SUNDAY-RE OPENS

20% OFF ALL CUSTOMERS 
30% OFF SENIOR CITIZENS 
(516) 872-3360

748 FranklinAve. Franklin Square

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END VVORK ELECTRICAL VVORK 
TUNE UPS OUR SPECIALTY. AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS 
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

APPLES.... CIDER
Pick your own apples at FISHKILL FARMS 
Southern Dutchess County, 60 miles from N.Y.C. 
FRESH PURE CIDER made at our own mill. 
Many varieties of apples and VEGETABLES. 
Take Taconic or Thruway to 1-84 Exit 15, turn 

leftand follow signs to
FISHKILL FARMS

East Hook Crossroad, VVicoppee N.Y.
(914) 897-4377

HICKSVILLE 
MOTOR LODGE

LOW COMMERCIAL RATES 
SPECIAL DAY RATES 

WEEKLY & MONTHLY RATES 
ROOMS VVITH REFRIGERATORS 

THERMOSOL STEAM BATHS

72 LUXURIOUS ROOMS ADJACENTTO HOWARD 
JOHNSON S RESTAURANT MEETING ROOMS 
COLOR TV RADIO AIR CONDITIONING POOL 
ŠAME DAY VALET SERVICE FREE COFFEE ALL 
HOURS CABLE T.V. NEAR ROOSELVELT 

RACEVVAY & NASSAU COLISEUM

Old Country Road, Hicksville off 
VVantagh Statė Pkwy, Exit W-2 

516 433-3900

FOR SALE — 30 ACRES RĘST., BAR, PVT. 
DINING ROOM, OUTING GROVE, HANDLE 2,000, 
small lake, PENNA LIOUOR LICENSE. 30 YEARS 
LOCATED 10 MIN FROM PUBLIC GOLD GOURSE, 
6 MIN. FROM ROUTE 84, 10 MIN FROM ROUTE 
80, N.E. PENNA, 2 1/2 HRS FROM N.Y.C. 
VERY SPECIAL VALUE AT $150,000. DOWN PAY- 
MENT REOUIRED $45,000. VVILL FINANCE 
BALANCE. 6 ROOM APARTMENT ON TOP OF 
RĘST. CALL AFTER 3 PM DAILY. ASK FOR MR.
PHILLIPS (717) 937-4435

„ . K?. -,.G

✓

KVECAS
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Martha’s Vineyard

VINEYARD 
HARBOR 
MOTEL 

Enjoy ounprivate beach and 
magnificent view of harbor ac
tivities, Make your plans now 
for a fall vacation on lovely 
Martha’s Vineyard.
SINGLE ROOMS, EFFICIENCIES 
AND MEETING ROOM AVAILA
BLE

Call or Wrif« 
Vineyard Harbor 

įMotel
Beach Rd.. Vineyard Haven. Mass. 

Tel. 817-693-3334
MSS & 8LUERSH DERBY Sept 15-Oct. 15 

DEER NIEK M NDVEMBCR 
Rate^For Fall & Wiirttr Reniais

BROTHERS MERCEDES SERVICE 
& REPAIR 

MASTERMECHANICWITH18YEARSEXPERIENCE 
EUROPEAN FACTORY TRAINED FAST OUALITY 
VVORKMANSHIP FULL GUARANTEE ON ALL 

REPAIRS &SERVICES WE ALSO REPAIR BMW 
46 VVANAOUE AVĖ POMPTON LAKĘS, N.J. MON.- 

SAT. 8-6 839-1480

RESTAURANT PIZZERIA
Partners opening larger operatlon. Selllng laat 
gold mine In Bklyn, aeross fr. Klng Plaza Shop- 
ing Ctr.. Newly decor. Irg. tranai! trade & delivery 
busn. & din. area for 26. FuH kiteh, ovens, 
dough mach., dough retarder, walk-in box, 24’ 
counter, 10 yr. lease. Imm. takeover, $100,000. 
Mr. Mulvihill, 252-2990 for appt \ 

PANELING, SHEETROCK BATHROOMS 
& ALL OTHER HOME IMPROVEMENTS 

FULLY INSURED. LIC. H1820290000 
J. Green 

(516) 868-9396

COSTELLO ROOFING
WILL REPAIR ANY LEAK IN YOUR ROOF. 

SPECIALIZING IN FLAT ROOFS ONLY. 
FREE ESTIMATE NO OBLIGATION 

ALL VVORK GUARANTEED
CALL 7 DAYS A VVEEK 9-9 (212) 424-9392

DEERING, N.H. Contemporary 3 
brdms., full bsmnt., 175 aeres, 
excel. area. complete privacy on 
town maintained road. 30 ml. view. 
$110,000. Call Mr. Tolles (603) 669- 
3822 days; (603) 464-5977 eves.

EXPERT REPAIR, remodeling, antioue, 
RESTORATION. ANY TYPE REFINISHING. CHAIR 
SEATS RECOVERED. VINYL & FABRIC G L ASS 
VVORK. 828-1400.

MICRO COATINGS 
Painting, Interior & Exterjor 
Also Tile Work 212 591-1623

PETS
GRANDEUR KENNELS

Boarding & Grooming 
AFGHAN PUPPIES & EXOTIC COLORS. & 

EXCELLENT GUARD DOGS ALSO YORKIE & 
SHIH TZU

302 W. JOHN ST., HICKSVILLE, N.Y.
516 WE 1-7025

ALL COUNTYINSULATION 

RE-INSULATE 
CONSERVE FUEL 

Fiber Blown Insulation
KEEPVVINTER HtATIN 

KEEP SUMMER HEAT OUT 
FREE ESTIMATES

1239 Hempstead Tpke., Elmont, N.Y.
(516) 775-7945

Roofing & Siding, New & Flet * 
Shingles, All Types Siding, Ap- 
plied Better to Lašt Longer. Re
pairs on Leaders & Gutterj, 
Aluminum & Copper Leaders A 
Gutters Installed. Windows 
Checked, Chimney Repairs, 
Skylights & Attic Ventilators.

FREE ESTIMATES
(212) 723-6478

J & G DECORATORS 
AND FURNITURE

95-04 Jamaica Avė., VVoodhaven 
12-12 Astoria Blvd., Astoria

CUSTOM REUPHOLbTERY 
PLASTIC SLIPCOVERS 

Hundreds of Domestic & Imported 
Fabrics To Choose From 

Wood Finish 
REASONABLE PRICES

(212) 721-6329 —847-83*6

inthe
Lake George Region 

of me 
magnificent 

Adironriack Mountains 

‘Vfcr&n County,iN.4T 
^Kbtunvi Gtftumy;

... an easy half day’a 
drive from Nevv York
City or Boston.

PEAK
COLOR SEASON
Sept. 24-Oct. 17 

for FREE color brochures 

□ Autumn □ VVinter 
Name_______________________

Street--------------------------- ------------

City ---------------------------------------

Statė —1------- T----------------------------
Mail to:

VVarren County 
Department of Tourism CW

Lake George, N.Y. 12845

AVAILABLE DEALERSHIP 
KITCHEN & BATHROOM RESURFACING 

FULLTIME / PARTTIME
Be your own boss in a nevv and ex- 
citing business. Full training & all 
equipment supplied, Exclusive ter- 
ritory now available in this area. 
There is a great need for this service 
in private homes, apc du iId ings, 
hotels, motels etc. No need to re- 
move fixtures. Done on location. For 
more information call: MR. RAY- 
MOND 516 265-1246
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PADANGES PAVILIOJO
Aviacijos seržantą Stasį Lipčių palaidojus

Per Angelų Sargų šventę Put- 
namo seselių kapinėse pirmą 
kartą sutrinksėjo trys salvės, o už 
kapinių nuaidėjo kario laido
tuvių trimitas. Laidojom pirmą 
kareivį, gal ir jauniausią iš visų 
čia palaidotųjų. A. a. Stasys Lip- 
čius gegužės mėnesį tebuvo bai
gęs 27 metus.

Velionio tėvas Stasys Lipčius 
yra mūsų tautos dainiaus Mai
ronio seserėnas, Lietuvos ka
riuomenės kapitonas, o motina 
Albina — gerai žinoma ko
respondentė. Liko jaunesnysis 
brolis Linas, tarnaująs toj pat 
aviacijoj, į laidotuves atskridęs 
iš Anglijos. Liūdinčiai šeimai 
priklauso ir tos pat tarnybos bei 
rango (tik metais jaunesnė) ve
lionio našlė ir našlaitė Constan- 
ce (Kastutė), kurios vyras ir 
tėvas žuvo kartu.

-o-
Gimęs Vokietijoj, Scheinfeldo 

tremtinių stovykloj, antruosius 
savo amžiaus metus velionis 
baigė jau JAV. Po ilgesnio ieš
kojimo tėvas susirado sunkų ir 
pavojingą darbą geležies liejyk
loj Plainville, Conn. Čia pra
bėgo Stasyčio pirmoji vaikystė, 
“mokslas” vaikų daržely ir pra
džios mokykloj. Tačiau čia jis iš
moko ir kažko daugiau, ko dau
gelis neišmoksta nei kolegijo
se, nei universitetuose — išmo
ko vertinti gyvenimą, darbą . . .

Plainvillėj dažnokai juos ap
lankydavau. Stebėjau, kaip Sta
sytis to “kažko” mokėsi. Tėvas 
dažnai grįždavo ne tik pervar
gęs, bet ir skystos geležies žie
žirbų apsvilintais drabužiais, 
žaizdotu veidu, rankomis. Vai
kutis tuoj viską pastebėdavo, 
liaudavosi žaidęs, surimtėdavo. 
Tėvo bučiuojamas, nedrąsiai pa
klausdavo:

— Tėtuk, juk tau skauda, la
bai skauda?

Stasys Juozas Lipčius

— Skauda, Stasyti, bet bus ge
rai, greit užgis . . .

— Tėtuk, neik ten daugiau . . .
Tada tėvas ar motina paaiškin

davo, kad reikia eiti, reikia už
dirbti duonytę ir t.t.

Ta šeimos mokykla buvo tik
rai įtakinga. Stasytis buvo geras 
mokinys, pamėgo knygą, darbe
lius, net jo žaidimai buvo įvai
rūs planavimai . . . Jam liko ne
žinomas amerikiečių vaikų dyki
nėjimas, gatvės gyvenimas.

Aukštesniąją mokyklą pradėjo 
Nevv Britaine, baigė Nevv Have- 
ne. Lankė elektronikos kursus. 
Jau vaikystėj jį paviliojo aviaci
ja, lėktuvai, tad apie tai ir skaitė. 
Vėliau pradėjo domėtis radiju, 
nes radijo aparatai būtini skrai
dant lėktuvais. Dar tebelanky- 
damas aukštesniąją mokyklą, 
pats įsirengė “radijo stotį”, kal
bėdavosi su kitais mėgėjais, 
transliuodavo muziką. Artinan-

tis prievolės laikui, savanoriu į- 
stojo karinėn aviacijon, čia baigė 
užsibrėžtą elektronikos kursą ir 
liko toliau tarnauti. Buvo pa
siųstas Colorado valstijon, vė
liau Vak. Vokietijon. Šį pavasarį 
pasirašė sutartį dar ketveriem 
metam ir po atostogų su žmona 

turėjo išvykti į Omaha, Nebr.
Po astuonerių aviatoriaus tar

nybos metų atostogas ruošėsi 
praleisti su žmona ir draugu 
skraidydamas po JAV ir Kanadą. 
Porą dienų praleido pas uošvius 
St. Petersburg, Fla. Laukė, kol 
bus patikrintas ir paruoštas spor
tinis lėktuvas. Rugsėjo 27 po 
pietų inžinierius ir Stasys su 
draugu bei uošviu (Korėjos ir 
Vietnamo veteranu) išskrido ga
lutiniam patikrinimui. 3:45 v. 
popiet virš įlankos lėktuvas pra
dėjo suktis ir krito į vandenį, 
į 8 pėdų gylį. . .

Svajodamas būti lakūnu, a.a. 
Stasys ne kartą išsitarė, kad ir 
mirti norėtų lėktuve, bet tikriau
siai nesitikėjo, kad tai nutiks 
taip greit, tokiose aplinkybė
se .. .

-o-
Laidotuvių mišios buvo auko

jamos Šv. Kazimiero bažnyčioj, 
Nevv Haven, spalio 2. Po to ve
lionis, lydimas keliolikos auto
mobilių ir kariško autobuso, iš
vežtas į Putnamą. Atlydėjo apie 
50 palydovų ir paskutinę pagar
bą atidavę kariai. Buvo ir iš apy

linkės atvykusių, dalyvavo sese
lės ir vietoj gyvenantieji lietu
viai. Prie kapo buvo daugiau 
kaip šimtas, jų skaičiuj šeši kuni
gai.

Laidotuvių apeigas atliko kun. 
St. Yla. Trumpą, labai prasmin
gą pamokslą pasakė kun. J. Taut
kus, kuris, Scheinfelde klebo
naudamas, velionį krikštijo. Se
selės gražiai giedojo, o dr. E. 
Vaišnienė ir V. Vėbraitė tarė tik
rai puikius atsisveikinimo žo
delius. Išskyrus kariškas koman
das, prie kapo girdėjom tik lietu
vių kalbą. Po apeigų kun. St. Yla 
šeimos bei seselių vardu visus 
pakvietė į vienuolyną pietų.

Kiek pasišnekėję, visi išsi
skirstė, išsinešdami liūdesį, 
nuoširdžią užuojautą gedulu ap- 
gaubtiem ir tą neužmirštiną į- 
spėjimą, kad mirtis skina ne tik 
rudens pakąstus, bet ir pavasa
rio gajumu trykštančius žiedus.

Turėjom progos pareikšti už
uojautą a.a. Stasio žmonai ir uoš
vei, kurios vėliau, spalio 4, Ar- 
lingtono kapinėse laidojo tos pa
čios avarijos auką — savo tėvą 
ir vyrą.

Tau, Stasyti, amžino atilsio 
prašom tavo giminaičio tautos 
dainiaus Maironio malda:

“Dangaus karaliene šviesi!
Užstok prieš Aukščiausią 
Tu žmogų menkiausią, 
Nes viską pas Dievą gali.”

K.V. Paulauskas

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono Kultūros Klubas pirmą 
šio sezono susirinkimą turėjo 
spalio 2 Tarptautinio Instituto 
patalpose Bostone. Susirinkimą 
pradėjo naujas klubo pirminin
kas Mykolas Drunga. Vakaro 
prelegentas prof. dr. Rimvydas 
Šilbajoris kalbėjo apie Balį 
Sruogą ir simbolistus. Pirm. M. 
M. Drunga pristatė šių metų 
klubo valdybą, kurią sudaro 
pirm. Mykolas Drunga, vice
pirm. Beatričė Vasaris, Dalia 
Lizdenienė, narys Algis Dumčia. 
Kitas klubo susirinkimas bus 
spalio 30.

Balfo Bostono skyrius pradėjo 
piniginį vajų nuo spalio 1 iki 

gruodžio 31. Praeitų metų Bal
fo vajus Bostone laikytinas sėk
mingu, nes Balfo centrui buvo 
pasiųsta 1000 dol. Balfo skyriaus 
kasininkui Jonui Valiukoniui 
sergant, skyriui talkina Balfo 
centro direktorius, Šv. Petro 
parapijos klebonas, kun. Anta
nas Baltrušūnas. Čekius siųsti 
Balfo vardu į Šv. Petro parapi
jos kleboniją adresu: St. Peters 
Rectory, 50 W. Sixth Street, 
So. Boston, Mass. 02127.

Metinis bazaras, rengiamas 
Šv. Petro parapijos So. Bostone, 
įvyks lapkričio 14, sekmadienį. 
Parapijos klebonas prašo visų, 
kurie turi ir galėtų, paaukoti įvai
rių rankų darbo dirbinių ar ki
tokių daiktų, kurie tiktų pardavi
mui.

Už a.a. Antano Skudžinsko 
vėlę mišios bus aukojamos spa
lio 3 Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioj. Velionis, su 
mumis atsiskyręs prieš metus 
laiko, buvo vienas iš veikliausių 
lietuvių veikėjų Bostone. Jis bu
vo Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apylinkės pirmininku, Bos
tono apygardos pirmininku, dir
bo Balfo valdyboj, labai veikliai 
reiškėsi kaip Lietuvių Fondo 
įgaliotinis.

Jonas Valiukonis, ilgesnį laiką 
sirbęs ir gulėjęs net keliose li
goninėse, grįžo į namus.

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.

LITO EKSKURSIJA Į 
SAULĖTĄ PUERTO RICO SALĄ

Lapkričio 12-17 
$300

— Y

— 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

ELIZABETH, N.J.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS 

VEIKLA
Grįžus iš penktosios taut. 

šokių šventės, taut. šokių grupės 
LIEPSNA šokėjam neteko ilgai 
ilsėtis. Grupė yra dažnai kvie
čiama atlikti dalį programos 
tai savųjų, tai kitataučių 
renginiuose, todėl šokių pamo
kos ir toliau vyksta kas savai
tę. Grupės vadovės ir mokyto
jos Birutės Vaičiūnaitės darbui 
palengvinti šokių mokytojos pa
dėjėja pakviesta nuo grupės įsi- 
steigimo joj uoliai šokusi ir 
kelias vasaras lankiusi Dainavoj 
ruoštus taut. šokių mokytojam 
paruošti kursus Audrė Pociūtė, 
o grupės vadovės padėjėja — 
taip pat nuo grupės įsisteigimo 
joj šokusi ir lankiusi porą vasa
rų Dainavos taut. šokių kursus 
— Lina Normantaitė. Šokti jos 
pradėjo dar aukštesniąją mokyk
lą lankydamos, o dabar jos jau 
kolegijų studentės, artėjančios 
prie studijų pabaigos.

MIELAS LIETUVI,
Tautos Fondo tikslas yra Vyriausio Lietuvos Išlaisvi

nimo Komiteto išlaikymas ir Lietuvos laisvės bylos finansa
vimas. Aukos didelės ar mažos, sudėtos kartu sudaro sumą, 
kuri įgalina šią organizaciją atlikti savo paskirtį. Gavę 
auką, prisiusime kvitą. Aukos yra nurašomos nuo mokes
čių (tax exempt).

Tautos Fondo Valdyba

Helen Johnson, kurios rūpes
čiu buvo suorganizuota lietuviš
ka muzika Nevv Yorko parkuo
se, parašė prezidentui Fordui 
laišką dėl jo išsireiškimo, kad 
sovietai nedominuoja Rytų Eu
ropoj. Laiške suminimi visi kraš
tai, kurie Sovietų įtakoj, konkre
čiai kalbama apie Lietuvos pa
vergimą, nurodo, kad lietu
viai negali niekur keliauti be ru
sų leidimo, negali giminių nei 
draugų aplankyti. Kai atvažiuoja 
sportininkai ar kokie meni
ninkai, jų judėjimas sekamas, 
kontroliuojamas. Jeigu prezi
dentui nėra aišku, kaip sovietai 
dominuoja Rytų Europoj, tegu 
pasiklausia tik vieno žmogaus, 
ir tas žmogus yra Simas Kudirka. 
Su tuo ji ir baigia savo laišką 
Amerikos prezidentui. Siųsda
ma laiško nuorašą Darbininko 
redakcijai^ji savo laiške pastebi, 
kad kiti Darbininko skaitytojai 
turėtų parašyti panašius laiškus 
prezidentui, laikraščiam, žurna
lam. Bus atkreiptas dėmesys, ir 
dauguma žmonių atjaus Lietu
vos padėtį.

Jei grupę steigiant buvo ne
lengva sumedžioti šokėjų, tai vė
liau, grupei išėjus į viešumą ir 
pradėjus šokti įvairiom auditori
jom, grupės pasipildymo reika
las sušvelnėjo — vieni patys į ją 
atėjo, kiti draugų pakviesti ar 
tėvų paraginti. Šiuo metu grupė 
turi 24 šokėjus, tačiau, nenorė
dama “susenti” ar sumažėti, 
grupė visada laukia naujų šo
kėjų. Į grupę priimami aukštes
niąją mokyklą lanką mergaitės ir 
berniukai. Norį į ją įstoti prašo
mi kreiptis į B. Vaičiūnaitę 
tel. 241-3491, arba įjos padėjė
jas Audrę Pociūtę tel. 352-35- 
31 ir Liną Normantaitę tel. 355- 
3561.

JAV sukaktuviniam metam už
baigti Nevv Jersey sukaktuvių 
šventės komisija, pirmininkauja
ma buv. NJ gubernatoriaus Ro
bert B. Meyner, nuo gruodžio 26 
iki 1977 sausio 3 rengia visą eilę 
istorinių įvykių pakartojimų ir 
keletą įvairių koncertų. Šių die
nų iškilmės bus paįvairinamos 
ir tautinių grupių paruoštomis 
programomis. Prie programos 
prisidėti buvo pakviesti ir lietu
viai per LB NJ apygardos val
dybą, kuri tam uždaviniui pa
kvietė Liepsnos grupę.

KJ.

PRIMINIMAS
Į neseniai pasiųstus LB 

WOODHAVENO APYLINKĖS 
valdybos laiškus tautinio solida
rumo reikalu dalis apylinkės lie
tuvių jau atsiliepė. Nuoširdus 
jiem ačiū! Laukiame, kad ir visi 
kiti perilgai neuždelstų. Tuos, 
kurie mūsų laiško, dėl adreso 
nežinojimo, negavo, prašome 
pasinaudoti čia pakartotinai at
spaustu lapeliu. Šeima aukoja 
bent 5 dol.;pavieniai asmenys — 
bent 3 dol. Reikėtų nepamiršti 
aukos ir Lietuvos laisvės bylai, 
bei užsiprenumeruoti “Pasaulio 
Lietuvį”.

Čekį rašyti: LB Woodhaveno 
Apylinkės Valdyba ir pasiųsti — 
86-34 91 St., VVoodhaven, N.Y. 
11421.

Su dėkingumu ir viltimi 
LB WOODHAVENO 

APYLiNKĖS VALDYBA

VARDAS IR PAVARDĖ .....................................................................................
ADRESAS ..........................................................................................................

Senos patikimos firmos, Mr. M. Rifkin,

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

oficialiai praneša savogausiems klijentams,

MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ 
'giminėms Lietuvoje ir USSR tęsiama toliau kaip buvo per 
pastaruosius 45 metus.

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.
GAVĖJAI NIEKO NEMOKA.
SIUNČIANT DOVANAS-SIUNTINIUS savo giminėms, yra 
geriausias kelias suteikti jiems džiaugsmo šventėms.»

Siuntiniai priimami šiose įstaigose ir skyriuose:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455

CENTRINĖ ĮSTAIGA NEW YORKE:
240 FIFTH AVENUE, NEVV YORK, N.Y. 10001 

Tel.: (212) 725-2449

BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. 
BROOKLYN, N.Y. 11222, 72 Nassau Avė. 
CHICAGO, ILL. 60622,2242 W. Chicago Avė.
CHICAGO, III. 60632, 4065 Archer Avė. 
CLEVELAND, Ohio 44109, 3491 West 25 St. 
CLEVELAND. Ohio 44134, 5432 Statė Road 
DETROIT, Mich. 48210, 6720 Michlaan Avė. 
ELIZABETH, N.J. 07201, 956 A Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Avė.

(301) Dl 2-2374 
1212) 389-6747 
(312) 235-7788

(312) YA 7-5980 
(216) 741-8082
(216) 749-3033 

(3131 894-5350 
(201) 354-7608
(313) 365-6350
(213) 413-0177 
(305) 757-6704

LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138, 7612 N.E. 2-nd Avė. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė. N.E. (612) 788-2545 
NEVV BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadovv Avė.
NEVV YORK, N.Y. 10003, 101 First Avenue

(203) 224-0829 
(212) OR 4-3930

PHILADELPHIA. Pa. 19123, 1013 N. Marshall St. 
ROCHESTER, N.Y. 14621, 681-683 Hudson Avė. 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — Ninth 
SEATTLE, VVash. 98125, 11551 6th Place N.E. 
SOUTH RIVER, N.J. 08882,168 VVhitehead Avė. 
SYRACUSE, N.Y. 13204, 318 S. VVilbur Avė. 
VINELAND, N.J. 08360, Parish Hali, W. Landis Avė. 
VVORCHESTER, Mass. 01604, 82 Harrison St 
VVHEAT RIDGE, Colo. 80033, 4330 Quay St.

(215) 925-8878,.
(716) 544-2151 

Avė. (415) 564-7981 
(206) EM 3-5556

(201)257-2113 
(315)476-6958 
(609) 696-9796 
(617) 798-3347 
(303) 422-4330

REIKALAUKITE MŪSŲ NAUJO MUITŲ SĄRAŠO

Lithuanian National Foundation, Ine.
(Tautos Fondas)
P.O. Box 21073, VVoodhaven, N.Y. 11421

Vardas ir pavardė .........................................................................
Adresas ..............................................................................................

Data .............................................................................................

Tel.: ................................................................................

LB VVOODHAVENO VALDYBAI 86-34 91 ST. VVOODHAVEN, N.Y. 11421

a) Tautinio solid. įnašas už 197.... m........................................ dol.
b) Auka Lietuvos laisvės bylai ................................................. dol.
c) 197.... m. ‘‘Pasaulio Lietuvio” prenum................................. dol.

(3 dol. metam)

x Iš viso...........dol.

Data......... Parašas..........................

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD, President

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

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regular a/c — 5%, % ei year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

-------- Ali Accounts Compounded Daily---------
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Redakcija ....... (212)
Administr......... (212)
Spaustuvė ...... (212)
Vienuolynas .. (212)
K. Ž. salė ...... 212)

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny bus spalio 31 d. 12 
v. Giedos jaunimo chorelis, Po 
pamaldų — krepšinio rungty
nės. Pamaldomis rūpinasi jauni
mo reikalų sekcija, o vaišėmis 
— skautai.

Kultūros Židinio rėmėjų vi
suotinis susirinkimas įvyks spa
lio 30, šeštadienį, 11 v. ryto 
didžiojoje K. Židinio salėje. 
Apie Kultūros Židinio ateitį šio 
numerio 3 puslapyje yra pasi
kalbėjimas su Tėv. Paulium Bal
takiu.

Suffolk County lietuvių klubo 
susirinkimas įvyks spalio 24, 
sekmadienį, 2 v. popiet Liberty 
Hali salėje Ronkonkoma, N.Y.

Dr. Juozo Vaišnoros knygelė 
apie spaudos draudimo laikotar
pį — “The Forty Years of Dark
ness” — jau yra plačiai paskli
dusi po visą Amerika, ypač 
mokslo įstaigose. Iki šiol šią 
knygą apie herojišką lietuvių 
kovą dėl savojo žodžio jau yra 
nusipirkę 77 miestų ir universi
tetų bibliotekos, pradedant 
Harvardu ir baigiant tolimuoju 
Hawaii universitetu. Miesto vie
šosios bibliotekos New Yorke, 
Chicagoje, Bostone, Los An
geles, Miami, Waterbury ir kitur 
yra taip pat šią knygą įsigiję. 
Ši knygelė daug kam bus 
naudinga, nes medžiaga iš Lie
tuvos istorijos nedažnai yra pri
einama. “The Forty Years of 
Darkness” galima gauti ir Dar
bininko administracijoje.

Iš Pennsylvanijos organi
zuojami du autobusai į senųjų 
ateivių parodos atidarymą. Or
ganizuoja muzikas Vaclovas Ra
monas ir Nelė Bajorienė.

VAKARAS SU y 
RAŠYTOJA — AKTORE

BIRUTE PŪKELEVIČIŪTE
įvyks spalio 23, šeštadienį, 7 v.v.
Kultūros Židinyje

Įeinant aukojama 3.50 dol.
Po programos — pabendravimas
Vakarą rengia ir visus atsilankyti kviečia

D.L.K. BIRUTĖS DRAUGIJOS 
NEW YORKO SKYRIUS

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Jaunimo pamaldos bus spalio 
31, sekmadienį, 12 vai. Kultūros 
Židiny. Mišios bus aukojamos 

už žuvusius ir mirusius Korp. 
Neo Lithuania narius. Po pa
maldų kavutė. Kolegos pra
šomi gausiai dalyvauti pamal
dose.

Halloween vakarą spalio 30, 
šeštadienį, rengia Korp. Neo 
Lithuania pas Vytautą Jurgėlą, 
kuris gyvena 79-03 Woodhaven 
Blvd., Glendale, N.Y. Kviečiami 
korporacijos nariai ir jų bičiuliai.

“Velnio nuotaka” — tokiu var
du lietuvių kalba rodomas spal
votas plačiaekranis filmas. Fil
mas pagamintas pagal Kazio 
Borutos pasaką “Baltaragio ma
lūnas,” sukurtas režisieriaus 
Arūno Žėbriūno Vilniuje. New 
Yorke rodomas spalio 25, pir
madienį, 1 vi. popiet Magno 
Review teatre, 1350 6th Avė. 
ir 55 St., Manhattane. Filme 
vaidina jaunieji dainininkai ir 
aktoriai. Norintieji filmą pama
tyti, vietas rezervuojąs pas Alsa 
Management (516) 487-1582. 
Skambinti po 7 v.v.

A. a. Jono Veršelio 20 metų 
mirties sukakties proga mišios 
bus spalio 30, šeštadienį, 10 
v.r. pranciškonų vienuolyno 
koplyčioj. Prašomi giminės ir 
draugai dalyvauti pamaldose ir 
pasimelsti už velionio sielą.

Juliaus Bagdono pirmųjų mir
ties metinių proga mišios bus 
atlaikytos spalio 30, šeštadienį, 
10 v.r. tėvų pranciškonų vie
nuolyno koplyčioj.

A. a. Vaclovui Daugvilui 
atminti Kultūros Židiniui auko
jo: 10 dol. Birutė ir Vitas La
bučiai; 15 dol. Mirga ir Donatas 
Šulaičiai. Nuoširdus ačiū.

Liet. Dantų Gydytojų draugi
jos visuotinis susirinkimas šau
kiamas spalio 24, sekmadienį, 
2:30 v. popiet pas dr. J. Mauru- 
kienę, 84-23 116 St., Richmond 
Hill, N.Y.

Toronto dainos ir vaidybos an
samblis Atžalynas atvyksta į 
New Yorką ir lapkričio 6, šeš
tadienį, Kultūros Židiny stato 
Antano Gustaičio vieno veiksmo 
nuotaikingą kaimo gyvenimo 
vaizdelį “Sekminių vainikds”. 
Ansamblį pasikvietė Laisvės Ži
burio radijas.

Vyr. skaučių židinio Vilijos 
sueiga bus spalio 25, pirmadie
nį, 7:30 v.v. pas Alvitą, 87-81 
96 St., Woodhavene. Telefonas 
849-0775. Sueigos prelegentė 
bus dr. Jolita Trojanienė.

Populiarieji Kanados solistai 
Vaclovas Verikaitis (bosas-ba- 
ritonas) ir Rimas Strimaitis (ly
rinis tenoras) atlikš koncertinę 
programą pranciškonų 25 veik
los paminėjime ir Kultūros Ži
dinio metiniame baliuj lapkričio 
20.

Senosios lietuvių ateivijos 
darbų apžvalginė paroda rengia
ma spalio 24-31 dienomis Ap
reiškimo parapijos salėje. 11 
vai. bus koncelebracinės pamal
dos, po pamaldų Lietuvos gen. 
konsulas atidarys parodą, dr. An
tanas Kučas kalbės apie lietu
vius Amerikoje.

Kun. J. Dambrauskas, MIC, 
marijonų provincijolas, atvyksta 
į senųjų ateivių parodos atidary
mą, kuris bus šį sekmadienį, 
spalio 24. Jis pasakys pamokslą 
per 11 vai. koncelebruotas mi
šias Apreiškimo parapijos baž
nyčioje.

Prel. J. Karalius iš Shenan- 
doah, Pa., atvyksta į senųjų 
ateivių parodos atidarymą, kuris 
bus šį sekmadienį, spalio 24. 
Apreiškimo parapijos salėje.

Pėdos mirties zonoje, Elenos 
Juciūtės parašyta knyga, vaiz
duojanti pergyvenimus Sibiro 
kalėjimuose ir pavergtoj Lietu
voj, eina su labai dideliu pasi
sekimu. Per vienerius metus 
išleista net trys laidos. Leidėjai 
yra Simo Kudirkos šaulių kuopa 
New Yorke. Knygos leidimo bei 
platinimo reikalus tvarko spe
cialus komitetas. Praėjus vasarai 
ir vėl sugrįžus į kambarius ir 
prie knygų, rekomenduojama 
įsigyti ir šią knygą, pasiųsti ją 
kaip dovaną kitiem. Leidėjai dar 
turi nedidelį knygų kiekį. Kny
gos reikalais kreiptis į K. Ba- 
čauską, 84-55 86 Avė., Woodha- 
ven, N.Y. 11421.

Išnuomojamas butas iš 4 
kambarių, trečiame aukšte, prie 
gero susisiekimo. Nuoma 150 
dol. mėnesiui. Skambinti iš ryto 
tel. 336-1110.

— ST. PETERSBURG, FLO
RIDA ir apylinkėse perkant, 
parduodant ir nuomojant nuosa
vybes kreipkitės į ANGELĘ 
KARNIENĘ, Broker-Realtor, 
6900-10th Avė. North, St. Pe
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.

Pamaldų metu šį sekmadienį, 
spalio 24, Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje bus giedamos loty
niškos mišios. Giedos Apreiški
mo parapijos choras, vadovau
jamas muziko Algirdo Kača- 
nausko. Solo giedos Louise 
Senken ir Kazys Jakutis.

Amerikos Liet. Jaunimo Są
jungos New Yorko tarybos na
riai posėdžiavo spalio 11. Jie pa
skyrė Rasą Milukaitę būti ryši
ninke su vietine Liet. Bendruo
menės apygardos valdyba, Joną 
Vainių paskyrė korespondentu. 
New Yorko jaunimo tarybos na
riai kviečia susidomėjusį jau
nimą į kitą posėdį, kuris bus 
spalio 25 d. 7:30 v.v. pas Vy
tą ir Birutę Radzivanus, 80-16 
110 St., Richmond Hill. Posė
dy bus svarstoma atvykstančios 
iš Argentipos panelės Jocytės 
koncertas Nevv Yorke ir tolimes
ni jaunimo veiklos planai.

Bill Jankums iš Midland 
Beach, N.Y., šią vasarą pagar
sėjo visose JAV kaip geriau
sias JAV šokikas į aukštį, nu
galėjęs iki šiol buvusį JAV čem- 
pijoną Stone. Bill Jankunį lydė
jo nesėkmė olimpijadoj, ir jis 
medalio nelaimėjo, tačiau jis lai
mėjo lietuvių širdis, nes visose 
rungtynėse, (įskaitant ir olim- 
pijadą) jis ant savo uniformos 
dėvėjo lietuvišką vytį. Už tokį 
sveiką savo tautinės prigimties 
supratimą Bill Jankunis bus pa
gerbtas lapkričio 6 Laisvės Ži
burio radijo koncerto metu. Jam 
specialų žymenį ir medalį įteiks 
Lietuvių Atletų Klubas.

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO
10 metų veiklai atžymėti rengiamas rudens 

KONCERTAS — BALIUS z
šeštadienį, lapkričio 6 d., Kultūros Židiny 

361 Highland Blvd., Brooklyne
i |

Pradžia 7 vai. punktualiai

Pradžioje specialiu žymeniu ir medaliu bus pagerbtas iškilusis lengvaatletas Bill Jankunis. 
Šią dalį praves Lietuvių Atletų Klubas. Po to šokio, dainos ir vaidybos ansamblis 
“ATŽALYNAS” iš Toronto stato humoristo A. Gustaičio vieno veiksmo nuotaikingą 
kaimo gyvenimo vaizdelį.

“SEKMINIŲ VAINIKAS”
Vadovė — SILVIJA LEPARSKIENĖ 
Dainos — ŽIBUTĖ ŠILININKAITĖ 
Akordeonistai — EDVARDAS LUKOŠIUS, ALDONA BISKYTĖ

Po programos šokiai ir vaišės abiejose KŽ salėse. Šokiam groja Toronto jaunimo orkestras 
“ATSPINDŽIAI”, vad. DARIUS CHAINAUSKAS
Po programos pobūviui stalus rezervuoti pas B. Labutienę tel. Vi 7-5550 

Auka 6 dol.
Vaikams iki 10 m. 4 dol. VISUOMENĘ KVIEČIA ATSILANKYTI

LAISVĖS ŽIBURIO
RADIJAS

VAKARAS WATERBURY
(atkelta iš 7 psl.)

dainas: Šaltyšius — J. Gaidelio, 
Į kovą — A. Rąčiūno, O dalelė 
tu mano — B. Vasiliausko.

Pertraukos metu pranešimą

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo minėjimas šiais metais 
įvyks lapkričio 21, sekmadienį. 
Apreiškimo parapijos bažny
čioj 11 v. bus koncelebruotos 
mišios, o po mišių 12 v. Ap
reiškimo parapijos salėj įvyks 
akademija. Jos metu pagrindinę 
kalbą pasakys bendruomenės 
veikėjas inž. Vincentas Gruzdys 
iš Philadelphijos. Meninę dalį 
atliks solistė Jūratė Veblaitytė- 
Litchfield, akomponuojant Da
liai Sakaitei. Br. Balčiūnas iš 
Nevv Jersey skaitys poeziją. Ka
riuomenės atkūrimo minėjime 
kviečiama dalyvauti visa lietu
vių visuomenė, visos organizaci
jos. Bažnyčioj organizacijos pra
šomos dalyvauti su vavo vėlia
vomis. Šios šventės rengėjai 
yra L.K.V.S-gos Ramovės Nevv 
Yorko skyrius, birutietės ir 
šauliai.

New Yorko Altą buvo susirin
kusi spalio 15 Kultūros Židiny. 
Sudaryta nauja šių metų vadovy
bė. Pirmininkas — Petras Wy- 
tenus, vicepirmininkai — A. 
Varnas ir B. Spūdienė, sekreto
rius — P. Ąžuolas, iždininkas — 
Ig. Gasiliūnas, finansų sekreto
rius — J. Ivašauskas, iždo glo
bėjos — dr. A. Goeldnerienė 
ir dr. M. Žukauskienė. 

padarė V. Vaitkus; pranešė, kad 
loterijon leidžiamas dail. A. Pet
rikonio paveikslas, kad yra Per
kūno plokštelių ir kokios bus 
vaišės po koncerto.

Antroj daly choras padaina
vo: Jūreivių maršą — V. Pau
lausko, Jau atėjo rudenėlis — 
St. Šimkaus, ištrauką iš Verdi 
operos Rigoletto. Tada buvo ko
miška nuotaikinga daina apie 
dainininką, kuris mokėjo dai
nuoti tik do. Tą dainininką dai
navo ir suvaidino Petras Pago
jus.

Koncerto pabaigai suvaidinta 
scena iš Hofmanno pasakų — 
rūsio scena, kur susirinkę stu
dentai geria vyną ir dainuoja.

Čia labai vykusiai pasirodė du 
jaunuoliai — Viktoras Ralys ir 
Petras Tutinas. Jie suvaidino 
sceną ir sudainavo duetą. Pas
kui įsijungė visas choras. Čia 
dar partijas turėjo Leonardas Ra
lys, Algis Česnavičius.

Pabaiga buvo pakili ir pa
traukli. Per visą koncertą keitė 
šviesas. Kiekvienai dainai vis 
surasdavo naują apšvietimą. 
Koncertą pianu palydėjo pianis
tė Dalia Sakaitė, kuri iš Nevv 
Yorko drauge keliavo su choru.

Įteiktos gėlės I. Veblaitienei, 
D. Sakaitei, ir dirigentui Vytau
tui Daugirdui įsegta į atlapą bal
ta gėlė.

Vėliau buvo vaišės ir šokiai. 
Visi turėjo progos pasikalbėti su 
svečiais choristais, padraugauti. 
Choristai pasidžiaugė Waterbu- 
rio vaišingumu. Tą pačią naktį 
choras grįžo namo, (p.j.)

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” RADIJAS
35 sukaktuvinių gyvavimo metų šauniam užbaigimui 

kviečia Jus į linksmą, nuotaikingą

“R U G I A P I 0 T Ę”
Šią 3 veiksmų muzikine pjesę išpildys 

VVASHINGTONO - BALTIMORĖS STUDENTŲ VYRESNIŲJŲ SAMBŪRIS

MALŪNAS •
Įvyks: ŠEŠT., LAPKRIČIO 13 D., 1976 M.

KULTŪROS ŽIDINYJE, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

“R u g i a p i ū t ė” tiek savo turiniu, tiek muzika ir tautiniais šokiais 
reprezentuoja lietuviško kaimo buitį su jo darbymečio 

papročiais, dainomis ir tradicijomis.

PO PROGRAMOS — ŠOKIAI, GROJANT PHIL SMERDY ORKESTRUI
iš Baltimorės

Vakaro pradžia: punktualiai 7 vai. Šokiai 9 vai.
ĮĖJIMO KAINA $6.00 STUDIJUOJANČIAM JAUNIMUI $4.00

Laukiame mūsų mielųjų klausytojų, o ypačiai jaunimo 
Didžiojo Neto Yorko — Neto Jersey — Connecticut apylinkėje 

s a u s a u s dalyvavimo

PROF. DR. JOKŪBAS STUKAS 
z Direktorius

SENOSIOS LIETUVIŲ ATEIVIJOS AMERIKOJ 
NUVEIKTŲ DARBŲ APŽVALGINĖ

. PARODA
ĮVYKS 1976 SPALIO 24-31 DIENOMIS

APREIŠKIMO PARAPIJOS MOKYKLOS PATALPOSE, BROOKLYNE, 
kur bus išstatyta virš 3000 kruopščiai surinktų atitinkamai suskirstytų bei sugrupuotų 
eksponatų, negalinčių sutilpti didžiojoj parapijos salėj.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti atidaryme ir savo atsilankymu pagerbti lietuvių 
ūkininkų sūnus ir dukteris ateivius, atsidūrusius svetimose sąlygose; daugumoje 
beraščius, nemokėjusius nei kalbos nei amato.

Jų reikšmingas įnašas lietuvybės išlaikymui per trumpą laiką virto milžiniška 
jėga ir akstinu, siekiant Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo.

PROGRAMA:
— 11 valandą bus koncelebracinės pamaldos
— Po pamaldų Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis atidarys parodą
— Dr. Antanas Kučas padarys trumpą apžvalgą apie ankstyvąją lietuvių ateiviją
— Parodos apžiūrėjimas, užkandžiai ir kava apatinėj salėj

PARODOS GLOBĖJAI: /
Kun. Pranas Raugalas, Apreiškimo parapijos klebonas
Kun. Juozas Dambrauskas, MIC, Marijonų provincijolas 
Prelatas Juozas Karalius, Shenandoah, Pa.
Kun. Petras Cinikas, dienraščio “Draugas” administratorius

LANKYMO VALANDOS:
Sekmadieniais — po pamaldų ligi 6 vai. vak.
Darbo dienomis — nuo 4 ligi 7 vai. vak.
Šeštadienį —- nuo 12 ligi 6 vai. vak. Re n sėtai

i
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