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suskilo

Televizijos

kinių, bė
Vieno 

metus k 
DM (p*

per d 
3,000

nintelės Hetuvių gimnazijos iš
eivijoj ateitis.

Nuoširdžiausiai dėkojame 
Jum besimokančio lietuvių jau
nimo vardu..
Lietuvių Vasario 16 gimnazijos

kvecas

J0NA5 
i»>3 tin*

pasaulio moterų konferencijos 
kur ji norėjo pareikšti, kad So

•oetetatetatate

įsteigė naują Aiabamos v Mm-
sissipi dieceziją su būstine Mc- y,
bile, Alabama, ir jos aridvysku Mokslas ete 
pu paskyrė iki šiol Mobile dio m<w 
ceziją administravusį msgr. fojl
Oscar Lipscomb. mokėti 200 DM

fru ir mergmWfr V Patartina pute skridimai bi-
Nustatyta ši' bendrabučio lietą į abu galus; jis galioja vie-

tvarka: norius metn?. Pigiawsia gali-
kfoHnte kuteni 6:45; «*ybė •'?«

l>tisryėiaię nuo 8:00iki'i^05 į^- LzL
vyksta pamokas; l:I&jp4etūsi ir> \ "g?" „. ‘U

VENEČŲE LOS SPAUDA
bendrabutį, paruošia 'likusias ADįp HFTI tV/L
pamotes, skaitoir Lt; 10:00 visi

Z -!1

tote HM, M Y- 1H1B;
taoteyn, N.Y. Į1211. 
trečia Garimo* tai*

, lo**

.M, S. teta 
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dęs Šaudi Arabijoj kaip pili
grimas.

Šveicarija įsakė išvykti Len
kijos ambasados spaudos ir kul taros attache Jery Sarosiek <W vakaro- (Moklinai nuo 18 
šnipinėjimo. Atsilygindama 
Lenkija įsakė išvykti Šveicari
jos ambasados patarėjui.

Neseniai iš Sovietų Sąjus-

StfMMltaO VftHPO KEPYKLA Mvor M Bridng Co. LMnrMka Ir 

tai, Dalia Ir Albertas RadtiOnaa, aav. — 43>04 Amctlon Birt, Cerata, 
tems,M.Y. 1136*. Tėte. 7YB-51M.

pr» OpO|V« Tvf
rtal, ja. tente atetebta-irigteete.PnmteMeteo Mofesuotes lf fir
mų autanflNma katalogus gauste H SPARTA sav^ X L Gtemltis, 1B 
Bany Dr.&Nortte«^M-Y.117»t. Tat (StfjlTSMSSS.

naštos peneftL Aįmi ritu į veikta 
visa ėdė rraa^ų btarelių, kurių 
dėka gtamteja galėjo taip ilgai 
išsilaikyti. . < , “

Botame Jum dėkingi, jei ir 
Jūs prta tokio rem^ų būrelio 
priklansytiimėt arba savo aadcų 
mum atsių#umėt per Ba^, nes 
nuo lietuvių aukų priklauso ir

gos ištremta kovotoja už moterį 
teises rašytoja Natalija Mala 
chovskaja buvo policijos išmes
ta iš Kopenhagoj vykstančios

zidento Babrak Karmai vado
vaujamai Parcham partijai su 
jos Khala atskala, žuvo 21 
karys.

Nuverstasis Dgandtas ^resi-

kietįja numato imte pctamtmiiį 
šiam politinių pabėgėlių teisiu įpjg*

vijoj įvykusio perversmo, at
šaukė iš ten karinu misiją ii 
nutraukė kai kuriuos ūkinės pa
galbos projektus.

cijos atstovė kosmonautė Valei)- _. .tina Tereškova neatstovaujani &Sr?^tO JT 
sovietinės nreters MokinZiskatinami

Kartu su Fuiel Castro Siera sfall^ ateitininkų ir 
Maestro kainuose kovojusi v .vsįL. i,niĮljiu. v«] 
Haydee Santamaria Cuadrado » i. .
nusiludė Kalnų, kur ji buv. K
kutams centre direktore Ir pat to j
tijos centro komiteto nare. J£ojos. Abu be,

Popiežius Joms Paulius II sxro m
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cijos, tad£r nereikėtų pagal
voti ir mėginti išleisti plokšte
lę. Tikriausiai garsiniai įrašai 
padaryti. Jei tik išeina, tikrai 
būtų malonu išgirsti tokią plokš-

Stai vienas pasiūlymas šven
tei rengti komitetui. Ar negali
ma išleisti šios šventės muziki-

tuomet įvyks VII tš. šventė 
Kas dar spėję persirengti, 

ne, iš amfiteatro pasileidon 
Condesa Del Mar Įdubą

Banketo rengimo vadovai gir
tini už tai, kad jame uždraudė 
kalbas (jos paliko didžiausią kar

tu!). Dėl neigiamybių, kurias čia 
iškėliau, jie nekalti. Bankete ga
lėjome susitikti (ir susitikome!) 
žmonių, kurių kitur nebūtume

Su Tarptautinio amfiteatro 
publika atsisveikindamas, V. 
Kitkas paskelbė, jog 1982 metų 
vasary Chicagoje įvyks VI dainų 
švente ir Šiaurės Amerikos ar

Kartą apie tokią plokštelę yra 
kalbėjusi ir tautinių šokių žymi 
mokytoja, puoselėtoja Jadvyga 
Matulaitienė. Ji irgi vadovavo 
vienai tokiai šokių šventei, kuri 
turėjo itin gražią muzikinę pa
lydą. Ir pervestas į plokštelę, 
tikrai būtų įspūdingai skambė
jusi. /-.-..v :

irgi norėtų pakliūti į tautinių 
šokių grupes ir norėtų pasiro
dyti.

Po šios šventės vienas tauti
nių šokių mokytojas privačiai

Banketas — paskutini* 
susitikimas

žiniomis, bankete dalyvavo apie 
2,400žmonių, maždaug lygiomis 
po dvylika šimtų jaunuolių ir su
augusiųjų (jaunuoliai puotavo 
siena atskirtose trijose salėse).

žmonių (šokėjų skaičius arenoje 
vis įvairavo, apytikriai tarp 300 
ir 600), vietomis stokojo lygiavi
mo. Vietomis kuris - ratas “su- 
trflkdavo”, ir tik didelėm pastan
gom šokėjai jį sutaisydavo. Bet 
bendras šokių atlikimo vaizdas 
— nepaprastai geras. Girtina Ni
jolė Pupienė už puikiai sukom
binuotą kiekvieno šokio pra
džią ir lygiai įdomius šokėjų 
išvedimus po atlikimo. Niekur 
jokių spragų, tartum nenutrūks
tamoj šokių pynėj, kai tokias at
likdavo Liudo Sagio “Grandinė
lė”, arba P. Amerikos “Ąžuo
lynas”. O juk čia ne dešimtys, 
bet šimtai iš karto.

Pati didžiausia Šventės atrak
cija — Sadutė. Po jos publika

mo grojimo plokštelės r Tai būtų 
ne tik dokumentas, bet ir bran
gus tautinių šokių palydos įra
šymas. Kiekvieną šokių šventę 
rūpestingai parengia atskiri 
muzikai, įneša savo stilių, in
terpretaciją. Ir visa tai pasibai
gia su ta švente. O jei būtų 
įrašas plokštelėje, jis liktų 
kaip dokumentas, kad tokia 
šventė buvo, kad toks ir toks 
buvo šventės stilius, šokių in
terpretavimas. Plokštelė turėtų 
pasisekimą, nes ją norėtų įsi
gyti Šventės dalyviai ir visi, 
kurie domisi* lietuviška muzika, 
tautiniais šokiais.

...

Šalia to ir kiekviena tautinių 
šokių grupė turi rengti savo me
tines šventes ir pasikviesti ki
tus šokėjus. Vietiniai ansambliai 
sakys, kad ir jie gali atlikti 
programą. Tai tiesa, bet ar vie
tiniai ansambliai nenori gastro
liuoti? Ir jiem juk malonu išį- 
J r " _ i _ i'

Vl-ji šokių šventė tikrai jau 
istorijoje. Pasibaigė. Liko tik 
laikraščiuose gražūs aprašymai, 
šokėjam liko tik gausiai iliust
ruotos programos. Liko tik lau- ________ ___________
kūnas kitos tautinių šokių šven-' iškėlė tokią mintį —- ar nega- 
tės. ■ lime surengti rajonines šven-

Bet ar nėra darbų po šokių tęs? Jaunimas turėtų konkretų 
darbą — pasirengti rajoninei 
šventei. Tokie rąjonai galėtų 
būti bent trys mažiausiai: šio 
Atlanto pakraščio, Chicagos 
(arba Amerikos vidurio) ir Va
karų pakraščio — Los Angeles. 
Galima surasti ir pinigų tro
fėjams, galima išrinkti geriau
sius šokėjus, šokėjų vienetus. 
Visa tai stimuliuos jaunimą, jį 
nuolat ir nuolat judins ir šauks 
į repeticijas.

Šventėse turėtų progos pasi
rodyti ir atskiros grupės su savo 
sugebėjimais, savo stiliais. O 
kad tai gali būti įdomu, prisi
minkime, pavyzdžiui, Baltimo- 
rę, kaip ten jaunimas reiškiasi 
ir kad sugeba pastatyti net vai
dinimus, kur dominuoja tauti-

.... £ publika turi
su savim valkioti gal pusantro 
sm knygą b ją glamžyti, iš
tepa, uhaot pasidėjus ir švarias 
nno parsivežus.

Programa užsibaigė 5:15 v., 
tč sai pavėlavimu ir pertrauka 
netrukusi nė 3 1/2 valandų, 
(ii dar prie mikrofono stojo JAV 
LB knaibo v-bos pirm. Vytautas 
Klibas ir išreiškė padėkas vi
siems šios ir ankstesnių šven- 
iiiį vadovams bei rengėjams. 
Labai nejaukiai pasijutome, ne- 
iijrdlę III ir IV t. š. švenčių 
vadovo čir. Leono Kriaučeliūno 
pavardės. Kadangi V. Katkus mi- 
nįjo, jog pastatąs “čia esan
čius" vadovus, supratome, jog 
ė L.. Kriaučeliflno net amfi
teatre nebuvo. Kažin gi, kodėl? 
Tai keliu ne kaltindamas V. Kut
ini ar kurį kitą asmenį, bet tik 
leldajnas viešumon nesklandu
mus, kurių neturėtų būti.

šventes. Tas skatina jaunimo 
bendradarbiavimą, vienas kitą 
labiau pažįsta. Tai skatina ir 
lietuviškų šeimų kūrimą.

Tikrai būtų mažokai, jei vie
netai nesistengtų pasireikšti vie
toje, organizuoti rajonines, savo 
vienetų šventes, kuriuos subur
tų daugiau jaunimo pasirody
mui. Mėginkime nesustoti po 
sėkmingos šventės. Kad ir koks 
būtų didelis pasisekimas, bet 
jis visada yra tik naujos veik
los gera pradžia. Jei tos veik
los nebus, tai pasisekimo lau
rai greitai nubyrės ir bus visai 
užmiršti.

dėdamas nepaprastai geroje vie
toje — spaudos ložėje, vakari
niame apfiteatro gale, pačioje 
palubėje.

Nevardinsiu kur, bet kai ku-

kimą nekalbėsiu, nes nesu spe
cialistas ir nenoriu savo mėgėjiš
kos nuomonės reikšti. Tik dar 
kartą kartoju, jog šis spektakliš- 
kas koncertas paliko nuostabiai 
gerą įspūdį.

Nusidėčiau nepaminėjęs 
Fausto Strolios muzikinės paly
dos. Jis buvo gerai paruošęs 

riuoee masiniuose šakiuose, kur įvairių instrumentų orkestrą iš 
52 muzikantų: 18 iš Montrealio, 
18 iš Clevelando, 6 iš Toronto 
ir 10 vietinių, iš Chicagos. Mu
zikines aranžiruotes buvo atli
kęs Čiurlionio ansamblio vedė
jas Alfonsas Mikulskis. Vokalis
tų 109 žmonių grupę sudarė trijų 
chorų dainininkai: Dainavos an
samblio, Lietuvių operos ir Tė
viškės parapijos. Nežinau, kaip 
ši palyda girdėjosi kitose amfi
teatro vietose, bet vakariniam jo 
gale ir dainavimas, ir kanklės, 
ir kiti instrumentai skambėjo ne
paprastai puikiai.

Pagaliau girtinos ir abi prane
šėjos: I programos dalies — jau 
minėta Vilija Kerelytė ir II da
lies — Stasė Klimaitė-Pautie- 
nienė. Abiejų balsai aiškūs, žo-

Tiek mano VI tautinių šokių 
šventės įspūdžių ir kritiškų pa
stabų. Viliuosi, kad nieko neuž- 
gavau, o jei užgavau, tikinu, jog 
tai padariau jokio piktumo širdy
je neturėdamas.

Žinau, kad daug ką praleidau, 
nes neturėjau sąlygų visur viską 
nuodugniau stebėti. Jei ir būčiau 
turėjęs, tai sunku tokio masto 
renginį vienam aprėpti.

jaunimą ir jį angažuoja Lietu
vai. Jis ansambliuose, tautinių 
šokių vienetuose jaučiasi, kad 
yra reikalingas lietuviškai visuo
menei.

Tad reikia pratęsti tą tautinių 
šokių Šventės dvasią. Neužtenka 
tik didžiųjų tautinių šokių šven
čių, nes tarpas per didelis. Jau
nimas vis nori pasireikšti. 
Ateina ir naujas jaunimas, kuris

buvo lygiavimo, sparnu 
vis išvindavo į aštrius ' 
gėsi nei šiaip, nei taip.

. Jei kalbėti apie banketo pro
gramą, tai štai kiek jos tebuvo. 
S. Džiugienė trumpu žodžiu 
susirinkusius ir susėdusius sve
čius pasveikino ir programos va
dove pakvietė Rimą Jenulevi- 
čiūtę, TV — 2 programos pra
nešėją. Deja, man neteko maty
ti nei girdėti, kur ši daili pa
nelė kaip MC pasireiškė. Vysk. 
Vincentas Brizgys sukalbėjo 
maldą. Gavome neblogą (vištie
nos) vakarienę su pačia blogiau
sia kava, kokią kada nors Ameri
koje esu gėręs. Po vakarienės 
prasidėjo šokiai. Dvylikai šimtų 
žmonių skirta šokių aikštelė tiko 
30-50porų. Bet chicagiškiams tai 
įprasta. Jų stumdėsi gal ir apie 
100 porų... Po poros valandų 
ištraukė laiminguosius loterijos 
bilietus. Vėl gal šimtui porų 
aikštelėj pasistumdžius (o mu
zika buvo žavinga!), Jonui Ta- 
landžiui, Nijolei Pupienei ir 
Faustui Stroliai įteikti žymenys 
ar dovanos. Nepasitikrinau, kas 
įteikė, nes tuo laiku ieškojau 
“giminių ir pažįstamų” jaunimo 
salėse. Veikė kokteilių baras.

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

ir parankų būdą įamžinti min-

mus: “stovėti (ant kojų)” ir “či

Kyliaraščiu naudojosi ne tik

Mesopotamija, bet ir Elam 
bei hititų imperija. Elam — nū
dieniam Irane, arba Persijoj, o

gonas ne kur nors muziejuje, 
bet iškiliai prašosi skaitomas 
ant granitinės uolos veido prie 
Behistan kaimo, Irane. Persų 
bralius, Darijus Didysis jame į- 
unžino savo žygdarbius.
Behistun įrašas yra svarbus, 

nes jo pagalba XIX a. moks- 
Iminkai iššifravo kyliaraštį. Dė

dėm jaunučiai, palyginus su 
Egipto ir Mesopotamijos teks
tais. Tačiau jie pasidarė ir sva
resni Artimųjų Rytų kultūros 
fone.

raščio įrašų. Ir jie priklauso Der-

bet ir istorikas, ir kalbų žino-Utmku įkalė trim kalbom: per- 
!iį, savo gimtąja kalba, ebonitų

ideogramų. Jų skaičius siekė 
šimtas. Babiloniečiai ir asirai jų 
priskaitė tarp 300600.

C. Ravlinson. 1835 metais, vos

Gilgamaš legendos miestas* savo
laikui atsigavo III-I a. prieš 
Krista. Pato visai išnyko.



narys. Tenka pastebėti, kad jo 
sėkminga teprarafanriam pas 
Mihvankee miestui ir JAV atsto-

girdas bei kiti.
1900 balandžio 26pasiunfiny- 

bėj atsdankė Philadelphįjos H- 
tuamriinės mokyklos abiturien
tai su savo vadove mokytoja L.

Šventę.
Rimas Česotok, JAV LB visao 

menimų reikalų tarybos narys, 
prezidento Carterio rinkiminio 
Stabo yra paskirtas vadovauti

taip pat atsiprašo, kad pagal 
nusistovėjusią tradiciją prezi
dentas Bepraktikuoja užsienio 
valstybių tautinių dieną panrinė-

patarnavimą. į
— O ar galiu paklausti, kur 

rengiatės važiuoti? — paklausė

tos visos .šukės, viri trupiniai, 
visi mozaikos gabalėliai. Per 
doagrlį metų, tame projekte 
dalyvaujant beveik visiem Vie

nio reikalų komisijos pirminin
ką kongr. Clement J. ZaMocki 
pavyko valstybės depastarieitą 
“paspausti**, kad botų išspręsti 
Lietuvos diplomatinėstarnybos

Didysis altorius, kurie centrą 
puošia įPrisikėlHBo paveikslas, 
iš dviejų pusių yra apsuktas 
nuo grindų fla pat lubų nuri

jimo. x
Vytautas Katkus, JAV LB kraš

to vaidybos pirmininkas, birže
lio 25 dalyvavo VVarren, Michi- 
gan, vykusioj rajoninėj konfe-

Afganistaną. Kai kurie kalbėtojai 
pateikė 1979.&23 d. 45 
baltiečių memorandumą, pa- P«Į, A. pemkus, Darius Dau- 
skelbtą iš Maskvos, H. Conc. " 
Res. 200 tekstą bei primanė, kad 
.X- J _ 1- - 2-f. ——- » a -MMnoo vt®euį
būti paliesti žmogaus teisių pa
neigimai Baltijos kraštuose ir 
Baltijos kraštų laisvo apsispren
dimo reikalas. Atstovų Rūmuose 
kalbėjusiųjų tarpe paminėtini 
— Atstovų Romų Speakeris 
Tbomas P. O*NeiD, Jr. ir Užs. 
reikalų komisuos pirmininkas 
Clement J. Zablocki.

tamsiaspalviai vitražai, įspūdin
gi Kryžiaus Keliai verčia susi
kaupti ir stebėtis žmogaus nuto
limu nuo Dievo, kuris žmogui 
davė ne vien sugebėjimą griau
ti, bet taip pat ir kurti meno

19 išspausdintas ilgės laiškas . kee LB apylinkės valdybos narys 
apie sovietų vykdomą tikėpmo informacijai ir JAV LB tarybos 
persekiojimą. Passaic County 
News birželio 10 išspausdino jo 
laišką redakcijai, pavadintą 
“Kaip sovietai užėmė Baltijos 
valstybes”. Tame straipsny ypač 
taikliai sugretintos Pabaltijo ir 
Afganistano invazijos. Birželio 
15 Bergen Sunday Record A. 
Masionis laišku vėl primena 
prieš 40 metų įvykdytą okupa
ciją, sovietų sandėrį 
Vokietija ir supažindina skaity
tojus su 45 pabaltiečių memo-

Aš perku abonentinę bilietų 
knygelę. Tokie bilietai yra Žy
miai pigesni. Jie galioja vie
nam važiavimui į bet kuriąvie- 
tovę,—paslaugiai šypsojosi sim
patinga vienietė.

Dievo Motinais paveikslai ir se- pamatyti tik jas dalį. O ką jau 
noviniai BcAenųjou, Austrijos ir irbeJca&ėtiapčekelelądienų...

Nutariau, kad reikia ribotis tik 
ęfitarikčriug>B> -tipiškais vaiz
dais iir įspūdžiais. Viena didžiuo-

rium. Paskutinį kartą tuo varpu 
buvo skambinama 1937 metų 
Velykom, o 1945, karui baigian
tis, ps buvo sunaikintas, bombo- 
nešiam beveik sugriovus kated
rą. 1951 rungas Pnuuntrin bu-

necticut apygardos pirmininkė, 
palaiko artimuš ryšius su JAV 
kongreso nariais, atstovau
jančiais Connecticut valstijai. 
Neaplenkia ji ir Baltųjų Rūmų; 
Prez. Carteriui bei jo patarėjam lard Burr. 
laiškais primena Lietuvos rei- Jonas L 
kalus. Neseniai gautame atsaky- valdybos

JAV prezidęntp korespon- nfokas

autentiškame grožy.
Ilga eilė šalutinių altorių su __gjįg ; turi buvo pakviesti ir Savo intervencijose daugjamia 

amžinomis, musvomfc bepsne- jie kalUjo apie Lietuvą, primin-
atstovu. Ta proga Lietuvos at- darni Sov. Sį. agresųą prieš 
stovas dr. S. Bačkis tarėjo.gali- “ “
mybės susipažinti su Valstybės 
«»' k, t<w inmi ir nors tnunpai pa
kalbėti su juo primenant Lietu-

brėžinius. Visos katedros kabos

čiau štebint masyvius pibmius,
mar

muro atspalvis.

26, kai Kandis VI grįžo po savo 
karūnavimo Romos imperato-
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raštį “Kelionėje”, kurį autorius 
specuiMa oecuHHBO jttomjatui.

Sesutes Bankritytės virtuoziš
kai kanklėmis pagrojo vieną M.

teto bendrapirmininkės yra 
Margarita Juozulynienė, She- 
nandoah, Pa, ir Ona Sikorienė, 
ULueDyn, Pa.

Antroji, pagrindinė, Lietuvių 
dienos dalis bus sekmadienį,

jos labui, — visi kiti “‘inteligen- 
taf’ lyg ledais apkrovę sodo 
A-7 rt^o9 oOOJuĮ nUr kIIsj, ds»rFsXr»tto 

Lietuvę, nesuplskttį Ordys, o

gėlės, jai akomponuos Vidas Ne* 
verauskas iš Detroito, savo kū
rybos skaitys rašytojai Aloyzas 
Baronas ir Auawiijus Kairys.

■ .—( Clevelando skautijos 30 
metų sukakties minėjimas vyks 
spalio 18-19.

— LBClevetaade apylinkės

džių, katalikiškumas ir lietuviš
kumas eina vienu keliu. Ilgiau
sių Metų!

Aurelija BalaŠaitienė
—- Knn. V. ValkaiiFimu raši

nį “Darbšti mažuma lietu
viai jAV-bėse” paskelbė “The 
Pilot” laikraštis. Straipsny iške-

septintas kongresas įvyks. Ar
gentinoj 1981 vasario 11-15. Ta
de įvyks ir bendras Vasario 16 
minėjimas. Jaunimo stovykla 
vyks vasario 5-11.

— Kompozitoriaus Jeronimo

Visu str°Pqn>U •^°<LįdLuv;Si 
^nraeitail 

dienai. Šiemet, aarp 7^ . ‘

■ra jiit^įyr itin ^»i>ra»ingų 

ėfam.;*H^TsalnM4 m/pa-

Pabaigai visi mtĮfiędgfcyme “T je- b*- Moksleiviai žino, ką tai reiš- 
tuva, brangi gurno Tėvynė”. kia - kad tai sudaro jų mo-

Pn toyirinwritewkwi»» įpara- bdios vėliavą. Tarpmokyidmė- 
pjįos kavmę,kwrwy> teimminldų & rungtynėse šios komandos 
buvo priruoštos vaišės su gėlė- laimėjusios daug pirme- 
mis ir fontanu... Buvo ir iškil- nybių.
minga, ir jauku. Jubdįjatoi ten-. PeMGtraas JAV b Kanados 
ka palinkėti ir trdiau sėlanmgai Įiufu frjIi iaĮft lapkričio 
vadorouti DMNP parapųai, ku- 26^ AChicago», JanBimo Ceirf-

septnrt^į kongresą tenka ruošti 
Argentinai. 1981 vasario 5-11 
vyks P, Amerikos jaunimo sto
vykla, vasario 11-14 pats kong-

Kho, Kųauskas padėkojo vi- 1 
šiem, kurie vienu ar Įritu būdu 
prisirijo prie jo šventės, savo J »
padėkos trumpumą teisindamas tona ? 2al» , Raudona , nes 
tuo, kad jam esą ^ila scenoje t«^ yėltavoš ąeg^iM nando-

nMgnan jittrid^stėta^o J. Mals
iąs — pirm, B. Gražulis — vice- 
pirm, V. Mariūnas — vicepirm. 
specialiem reikalam, V. Biliūnas 
— sefaų S. Astnmskas — ižd, 
V. Bacevičius —socialiniam rei
kalam, I. Bublienė — infimnaci- 
jai, M. Lenkauskienė —jaunimo
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KENNEBUNKPORTAS VASAROS PRADŽIOJE

SKTMIAh

Beje, tas laikraštis yra įdomus 
tuo, kad 1971 ir 1976 yra lai
mėjęs pirmą premiją, kaip visoje 
ASMnuge gcnMttitt ir escetis- 

Iriausiai tvarkomas laikraštis.

Į vasaros pradžią
Kennebunkporto vasara turi 

du sparnus. Kaip ta žuvėdra, 
kuri čia lekioja. Vienas sparnas

aikštėje, berželius. Vienuolyno 
rimtį. Čiobrelius. Ak, visa taip 
brangu. Tai geriausi vasaros 
draugai. Jei jų neaplankysi, tai 
vasara bus tuščia.

vos plotai. Tai čia praėjo pir
mos vasaros kaitros.

Tad į “tėviškę”
Po tiekos metų Kennebunk- 

portas liko kaip ir tėviškės sody
ba. Ji irgi tavęs laukia. Tie suo
liukai prie namų, aikštelėje, kur 
jaunos eglaitės. Ir jie be žmo
nių nuobodžiauja. Ir medžiai, ir 
akmenys ilgisi mūsų rankų, nes 
juos mes nuglostėm.

Pažįsti kiekvieną vingį
Jau esame už Wells. Kelias 

sukasi į dešinę, į mišką. Ir kaip 
jis kvepia. Už miško — upelis.

Debesų rūmai
Iki Bostono kelionė paprasta. 

Bet štai esi anapus Bostono. 
Ir viskas keičiasi. Ten eglės jau 
kitokios, tamsesnės,, sodresnės 
žalios spalvos. Ir išdidesnės. Ir

nyti.
Toks švarus gilus mėlynumas. 

Ir ta ramybė, kurią surandi tik 
liepos ir rugpiūčio dangaus pla
tybėse.

Lietuvių Fondas 1962-1960. 
VII. 18 tarėjo:

L Pagiiudinio kapitalo bruto 
— $1,934,993.83.

2. Pajamų— 951,435.29.
3. Per Pelno Skirstymo Ko

pt. Dona— AlalwadrmrWhn

$100.00, Vaitkus, Jonas $100.00, 
Virkutis, Augustinas ir Danutė 
$100.00.

2 x 150.00 — Lapšys, Rai
mundas ir Raminta $150.00,

I .ųririmjnitų kambarį ■
Registracijoje budi Lottie Ul- 

rich, iŠ Maspetho. Jau eilę metų 
čia atvyksta pagelbėti vasarvie
tei, rūpestingai tvarkydama re
gistracijos reikalus.

Čia nemažas judėjimas. Pa
niški, kad greitai turi įvažiuoti į 
kiemą autobusas iš New Yorko.

Tttqj, tuoj turi pasirodyti auto
busas su daugybe pažįstamų. 
Kiek bus naujo klegesio!

Gaunu kambarį. Jo numeris 8. 
Kambarys yra pirmam name ko
ridoriaus gale į rytus. Tekanti 
saulė čia griūte įgriūva per du 
langus.

Čia esu buvęs 1964 metais* 
Atvykau čia kitame vasaras spar
ne — rugsėjo pačioje pradžioje, 
kai vasarvietės tuštėja. Čia buvo 
puikus kambarys. Jo šiluma 
buvo tokia maloni, ypač vakarais, 
kai pasirodydavo lauke ir šalna.

Kambarys maloniai mane pri
ėmė, ir mano rašomąją mašinė
lę, atsivežtus popierius. Ir 
maudymosi kostiumą.

Iškrauna lagaminą. Spintoje 
sukabinu būtiniausius drabu-

Dabar — tuščia. Ir valtys miega 
tuščios.

Štai ir kryžkelė. Nautilus. Su
ki į dešinę. Ir akmeniniai var
tai. Ir pušų pasveikinimas tau! 
Jau esi Kennebunkporto vasar
vietėje.

Pakilusia nuotaika apžvelgi 
aikštę. Taip visada darai čia at
vykęs. Pasisveikini su visais, su 
vienuolyno ruimingu pastatu, 
lietuvišku kryžiumi, berželiu, 
Liurckr-ngteta,' Kryžiaus ke-

— Lietuvių šachmatų turny
ras Bostone. So. Bostono LPD 
šachmatą klubas rugpiūčio 14, 
7 v.v. pradeda Įdubo patalpose 
(368 W. Broadway) šachmatų 
turnyrą vyrų ir jaunių grupėse. 
Kviečiami dalyvauti visi Bos
tono ir jo apylinkių lietuviai. 
Laimėtojam skiriamos dovanos. 
Starto mokestis — $5, jauniam 
— $3. Įsirašyti pas K. Merkį, 
tel. 2660853, ar B. Skrabulį, 
tel. 47147D4.

povas laimėjo Amsterdamo 
“Žvaigždžių” turnyrą, o kitą to 
festivalio turnyrą laimėjo dvie
se — olandas Hans Ree ir 
Vokietijos dm Unzickeris, su
rinkę po 7.5 taško iš 11.

— V. Mikėno taurės turny
ras Klaipėdoj septintam rate pa
teikė nelauktų pasekmių. Kau
nietis A. Butnorius, nors ir buvo 
praradęs kiekybę, privertė pasi
duoti turnyro lyderį tarptautinį 
meisterį L Lernerį iš Odesos. 
Šią efektingą partijos pabaigą 
žiūrovai palydėjo audringais plo
jimais. Vilnietis D. Lapienis 
sužaidė lygiomis su didmeiste- 
riu Tukmakovu iš Odesos, o 
jaunas vilnietis V. Majorovas, 
gimęs Plungėj, sužaidė lygiomis 
su tarpt meisteriu Ivanovu iš 
Gorkio. Kelios partijos liko ne
baigtos: A. Kveinio - V. Kuprei- 
čiko iš Minsko, dm Balašovo - 
G. Rastenio, G. Zaičiko iŠ Tbi
lisi su klaipėdiečiu L. Ševelio- 
vu ir lvoviečio Dorfinąno su 
K. Kaunu. Po septynių ratų 
pirmavo maskvietis dm Bala-

1980 bMMio mėn. įnašai
Santrumpa: atm. įn. — atmi

nimo įnašas. Suma, parašyta po 
pavardės, reiškia įnašų iš viso.

2 x 10.00 — Jonys, Algirdas 
$210.00, Skališius, Paulius, L. 
$250.00.

1 x 25.00 — Chicagos Aukšt. 
Lituan. Mokykla, Masilionis J. 
$1,147.00.

1 x 35.00 — Avižienis, Karo
lis, dr. (miręs) ir Marija $235.00.

1 x 50.00 — Chapulis, J. 
$50.00.

10 x 100.00 — Čiuoderis, Al
binas Senkus, savanoris, atm. 
įn, Colombia $100.00, Dainys 
Vhdaar$200.00, Karuža, Kazys 
ir Jadvyga $200.00, Leįjeris, Eri
kas, kun., atm. įn. $100.00, Leu-

beržai IrHnlri- Ir jie žalžžni. Dar 
jų spalvų nenuvargino saulė.

Ir debesys kiti. Tai Čiurlio
nio paveikslų debesys. Lyg ko
kie milžinai karaliai, sugulę ra
miai, svajopių pilis pasistatę. 
Kokie rūmai! Koks išdidumas!

Pagauna tie debesų vaizdai. 
Tuos debesis gali matyti tik čia, 
kai prasideda vasara. Ji nugalė
jo pavasario vėjus ir tuos debe
sis sudėjo čia pailsėti, kad ke
liaują poetai galėtų pasidžiaugti,

DOVANAS - SIUNTINIUS 
i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTUĄ, UKRANĄir Lt. 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KLUENTŲ PATĖNKI^T. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TKSLUS

Vasara. Atostogos. Kas gali 
būti brangesnio už tas dovanas? 
Pasijunti toks laisvas, su pla
čiais mostais, su daugybe min
čių — ką veiksi, ką lankysi 
pertas atostogas.

Žinai, ką lankysi — tas pušis remiasi į liepos pradžią, o kitas 
prie vienuolyno vartų Kenne- — ž rugsėjo pradžią. Viename 
bunkporte, tuos didelius klevus gale vasara prasideda, Įritame 

gale — baigiasi.
Buvau daug kartų vasaros vi

duryje. Čia, rodos, ir laikas, ir 
žmonės sutirštinami, kad vasara 
parodytų savo turtingumą ir jė
gą. Dabar pasiilgau vasaros pra
džios. Kaip ji čia ateina ir iš
skečia savo sparnus.

Taikau į liepos pradžią, į liet 
pos4.

Ilgas savaitgalis. Keliuose visi 
skuba, tartum spinduliuoja į vi
sas puses.

Pajūrio tonai
Kelias sukasi į jūros pusę. 

Jauti pagal saulę ir šešėlį, ku
rie tave palydi. Spalvos švel
nėja, pasidaro pastelinės, ma
žėją ir daiktų ryškumas. Debe
sys irgi keičiasi, smulkėja, ima 
net draikytis, virsti į sruogas.

Žinai, jau jūra netoli. Jos vė
jai išdraikė debesis ir juos sa
vaip sušukavo.

Pasirodo ir vandenynas. Taip 
žėri, žėri jo paviršius. Šviesiai 
pilkas, lyg metalinis.

" O didžioji, o geroji jūra! Kuž
dėk man, kalbėk man apie visa. 
Juk į tave ateinu, pavargęs, išse
kęs. Tu atgaivink mane ir mano 
pirštus Sustiprink. O jūra, didy
sis Švytėjime!

Medžių spalva vėl gilėja. O 
šimtuose pasirodo ir rudos spal-

Lapšys, Ignas ir Genovaitė,. 
Austria $550.00.

1 x 250.00 — Tamulaitis, Sta
sys $250.00.

1 x 820.93 — Jankauskas, 
Stasys, mokytojas, atm. įn., Ve- 
nezuela $820.93.

1 x 1,154.40 — Stropus, Sta
sys, Australia $2,928.16.

Iš viso 20 narių—$3,655.33.
Rašydami testamentus, neuž

mirškime Lietuvių Fondo, įrašy
kime į testamentų numatytą su
mą: “LITHUANIAN FOUNDA
TION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION, 2422 W. 
MARQUETTE ROAD, CHI- 
CAGO ILLINOIS 60629”.

2422 WEST MAROUETTE ROAD 
CHCAGO, RUNOS 60629 

PHON& 312 925-6897 

U.SA

džiu atsivežtus popierius. La
pas prie lapo. Ir jie gyvi, kaip 
žmonės, man padės čia vakaro
ti, kalbėtis su savimi. Prie ma
žo staliuko padedu pieštukus, 
užrašus. Taip čia pradedu va
sarą. ' ' \

Girdžiu, į kiemą įvažiuoja au
tobusas. Reikia juos sutikti.

____ ______ ___ _ ______ KastonUtvafiuoja? CBsss dau-į 
Bais, Klevais, Pušimis. Visa taip gfa*) (pj-)

šovas — 5(1) su tm K. Ler- 
neriu, Odesa — 5 tš.

— Dragas liepos 25 sporto 
apžvalgoje išspausdino žymaus 
mūsų sporto veikėjo Br. Ke
turakio straipsnį apie sporto ve
terano K. Merkio deimantinę
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lautojų šiais metais buvo gero
kai per šimtą. Tai yra daugiau 
nei praeitais metais. Po šios pro-

Lietuvių diena vyks spalio 26 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos. salėj. Bus suvaidintas A. 
Gustaičio “Sekminių vainikas”. 
Bus šokiai ir vaišės. Rengia LB 
Bostono apygarda.

Amerikos Lietuvių Inžinierių

mo minėjhner įvyks lapkričio 23 
Lietuvių Piliečių dr-jos salėj, So. 
Bostone. .

Minkų radijo valandos rengia
ma gegužinė Romuvos Parke, 
Brocktone, įvyks rugpjūčio 10.

Tautos šventės min^jimnr

Pasušįkitautą itin sau tnrcŲa
JAV prezidentai paskelbus 

Pavergtų Tautų svsaitę. Bostone 
liepos 16 įvyktrieia demon
stracijų Prie Hanšndnuetts 
State House staimfamiean hd-

vyko kasmetinė lietuvių susi- mena šį. Mažosios Lietuvos 
tikimo šventė. Į. ją suvažiavo, veikėją, gimusį lietuviškojoj Pil- 
kaipdažnai pasakom, viso “Ame
rikosLietuva”.

Diena pasitaikė labai graži.
Svečių buvo iš NevrYorko, New
Jersey, Conaecticut, Massa-

kalnio apskrity, netoli Tilžės 
(dabar sovietinės Rusijos kolo
nija). Velionis buvo nepriklau
somos Lietuvos spaustuvinių 
mašinų tiekėjas, vėliau Vokieti-

ILGIAUS1A 
DEŠRA

Rogers City, Micb., gyvenąs

laukiama 150-180 O reikėtų jų 
bent apie 1000. >k>j apylinkėj 
lietuvių yra <Sa» daagiau, tik 
kažin kodėl jųmerdėti ten, kur 
jie labai redūdhįL .Lietuvybės 
išlaikymas, liėtuvuBkaš žodis, 
kuris skamba rsfljo bangomis, 
yra mūsų lietu'ikos gyvybės 
siūlau-

klausytojų. Progines vedėjas 
gali skirti vsavo laiką, tdentą 
ir darbą, bet jis negali padeng
ti programos išhkynno išlaidų. 
Tai visos mūsų patriotinės vi
suomenės uždarlnyrs. Laisvės 
Varpo išlaikymai yna paremtas 
ne skelbimais, ta klausytojo į-

ToiitaesąT LtarėlVarpo 
veiklos sėkmė pmu^ys nuo to, 
kiek jis taraiteukstAm irpara- 
mos i^pheioriostetmrių visuo
menės organaciji^ versli-

tris toftm?jĮ&i TmydOj 
tuoj ją pradėjo piausl 
davinėti.

rius, o Bostone uolus lietuviš
kosios spaudos rėmėjas ir skai
tytojas. Mirė išgyvenęs beveik 
81 metus. Palaidotas West Rox- 
burio Getsemany kairinėse.

Čiši įsikorė Bostae 1913 metais. 
Jų idealaą esąs tarnauti Die
vui ir Tėvynei. Lkk, kaip vyčiai 
veda kovą dėl Lietuvos lais
vės, Mfid, kad jį scinas, kuris 
įvyksta Bostone rugpjūčio 6-10/ 
yra jau 67-tas, bdL į šį seimą 
suva&nots atstovu iK vakarų nuo 
Los Angeles iri šunrės nuo

it ©ar- * Gubernatoriau prcildamacija 
▼ydų

'• ' i Massadmsetb gubernatorius 
Ėdward J. Kirų paskelbė, kad 
fugpiučio 4-11 savaitė yra 
"Knights of Litbuania Week”.

tej, Kur svovyktauuųos animavo 
programą. Po mišių buvo pie
tūs. O vėliau vyko seselių sta- 
tomo namo šventinimas, kurį 
atliko vietos vyskupas, Po pa
šventinimo vyko stovyklautojų 
programa. Ją stebėjo ir vysku
pas. JAV Lietuvių B-nės tarybos 
nirmininkas inž. VvtPntns Triiie- 
kas kalbėjo susirinkusiem apie 
Lietuvą, jos vargas, SSripe ken
čiančius lietuvius, apie šių sese
lių dirbamą didelį lietuvybės 
darbą. Jam baigus, stovyklauto
jos, pasipuošusiostautiniais dra-

iyta khii IIn nTb JW 
^Sast

bus blogas oras, piknikas bus 
rugpjūčio 10, sekmadienį, 1 
v. popiet). Vieta — Wedgewood 
Dr. (!š Fufler Rd.) CenterviRe, 
MA.

Pikniko meta bus Cape Cod 
dailės mėgėjų paroda, įvairūs 
laimėjimai, vaBės, pabendra
vimas.

HbMs auka. įeinant reikės

nės nesiskirstė iš šios gražios so
dybos medžių pavėsių.

Ta pačia proga daug kas ap
lankė ir Alkos muziejų. Statyba 
jau yra baigta, tik dar viduj 
kai ką reikia užbaigti. Senoji 
muziejaus dalis, kur buvo su
dėti visi eksponatai, tebėra ne
pasikeitusi. Tačiau naujose pa
talpose sukrautos stirtos dėžių 
su knygomis, laikraščiais, žurna
lais far kitais eksponatais. Čia 
turbūt yra visos lietuviškos kny-

patarlmus fr pagalbą.
Visoms ir visiems faodfame gHlą ir žlrdingą padėką..

Jonas Narvydas yra brolis 
Brooklyno žinomo veikėjo Pra
no Narvydo, mirusio prieš ke
letą metų. Jonas gimė 1898

Ontario maisto bendrovė buvo 
pagaminusi dešrą 7,420 pėdų il
gio. . ..................

Giliame IlOdssyfe:

vyrus Vladus Ingfileničius, dukterys Regina 
Kudžmienė su sSntrmis, įdarda Vygantien^ s»

vyks rugsėjo 7 Lietuvių Piliečių 
dr-jos salėj, So. Bostone. Rengia 
Lietuvių Bendruomenės Bosto
no apylinkė.

Laršyės Varpo rad^o rudens 
koncertas įvyks spalio 12 Lietu
vių Piliečių dr-jos salėj, So. Bos
tone.

Antras Kaimas iš Chicagos at
vyksta į Bostoną spalio 18. Spek
taklį Lietuvių Piliečių dr-jos III 
aukšto salėj rengia Bostono 
skautija.



Tautos Šventės prega rugsėjo 
7 LB New Yorko apygardos 
valdyba rengia iškylą į Vytauto 
ir Vandos Vebelitinų sodybą, 
Lattingtown, LJ. Ten bus ponai* 
dos lanke, paskui Tautos šven
tės minėjimas su paskaita ir pa

davus, vadoves. Stovykla pava
dinta “Suktinio” vardu, ji bus 
rugpiūčio 16-24 BruobrirScout 
Reservation, Botam, Mass.

studijuoja mediciną Dayton, 
Ohio. Tačiau jis randa laiko ir 
savo kitam patraukimui — me
nui. Savo kūrybingumą dažnai

Pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkporte ateitininkų 
sendraugių poilsio ir studijų sa
vaitė bus nuo rugpjūčio 10 iki 
rugpiOčio 16. Savaitės metu bus

raliją, kur aplankys visas lietuviš
kas kolonijas su humnaisHuAm 
programom. Grįžta rugsėjo 2. Jį 
pakvietė Lietuvių Bendruome-

I MMfaHn IMon Avė. Brook- 
itfgBkas žuvimas. Invokaciją 
km, OFM, laBa stovi ptogra- 
deštaėje — Vytautas Badzi-

męrgBliėm ir praves muzikinę 
programą, ji yra pianistė, šiuo 
mėto bebaigianti studijas New 
Yorko Manhattan School of 
Maste įsigyti magistrės laipsniui.

kitose stovyklose. Ateitininkas nuo

jauniam ateitininkam, kariuos, 
a asmenis, kurie yra‘vyresni, "į*Wi-, 

patyrę ir pasišventę jaunimo 
auklėjimo darbut

aktyvi sendraugė, dalyvaujanti vie 
tiiaėj veikloj ir įeinanti į ateiti-

gijo doktoratą 1879 Rutgers uni
versitete matematikos srity. Šiuo

■\ —jį. <V«e - v t-, _ J,____,tvshtfi Ir ptiiRin ■ n rovuTi ssenr*

g Žiną — 544-1787,\ Lietuvių dieną - 
)kore- pikniką orgamauoja Lietuvos 
BM, vyčių St&afae-knope.

versitete Chicagcj. Yra aktyvus 
, ^ątetasuukaair turi dėdg patirties 

darbe su jaunimu. Čia bus jam

rodo, kaip turi būti atremon
tuota, kokie dažai naudojami. 
Tai tikrai apsunkina pastato iš
laikymą.
I skautų stovyklą iš New 

Yorko vyksta net 40 sesių ir

tarpe. Yra vSoravusi ■ ętovyHo. dar-

reri kursnore. Etato,
Ivaškaitė iš Connecticut, Da- 
MtasMdamišMontrealioir 
Mockus Songaila iš Toronto.
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>vykios vadovai

na Philadelpirijoj. Ji turi Inž. Petras Tutinas baigė 
*įSjjįieJąt IZdu-' mokslus New Yorko politechni- 

srity, kurioj ir dirba su kos institute. Šiuo metu dirba 
ris. Yra aktyvi ateitinin- Ebesco firmai New Yorke. Yra

Stovyklų pasisekimas labai 
dažnai prik&ms® nuo asmenų, 
kurie jom irnHtfeį ;h| pareiga 

yra ne tik prižiOrėti vaikus ir

■ ■' ’Š vį r' tį’s -

Tėv. dr. Temas Žito

3 hmo^išveSas Į Wįj 
n-**Vr4wH

Dviejų savaičių laiktiCarpyjauni- 
.. .. ... ....................... “as jo priežiūroj galės tapyti, 

artą. „ , _^r_ se nuo moksleivės drenų. Buvo klijuoti, karpyti, kurti.
IMyrajeM tofea. moto, or- s*w^ OFM’
mi-mctjų koncertas. Akomponuoja dr. P. , -.f. mrritrr" dažnai yra stovyklom kape-

lionavęs. Praeitais me
tais jis tegalėjo praleisti Ne
ringoj tik porų dienų. Dabar jis 
ten bus dvi savaites ir praves 
dvasinę pjųgnuną

Jūra Viesulienė iš Phila- 
delphijos yra rytinio pakraščio 
globėjų židinio koordinatorė. 
Kaip vyriausia globėja, ji prižiū
rės stovyklos sklandžią eigą. Yra

Jąapi- ją ir antropologiją Illinois uni-

5>- . a gera proga arčiau susipažinti su
rtė Krokytė-Stirbienė, ori- ' mūsų rytinio pakraščio jau
si iš Rocbesterio, šiuo me- nųomene.




