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keltas į psichiatrinę ligoninę. 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
junga pasiuntė įvairiom tarptau
tinėm organizacijom, medicinos

Algirdas Žyprė, Lietuvis poli
tinis kalinys, už pareikštus 
protestus sovietų valdžios tei
singumo organam dėl jo netei-

Savaitės 
Įvykiai

Popiežius Jonas Paulius II 
Brazilijoj aplankė Rio de Janei- 
ro lūšnų kvartalus ir, skurdo pa
veiktas, dovanojo savo brangų 
žiedą vargui sumažinti. Taip pat 
lankė raupsuotojų kolonijas ir 
savo kalbose visada pabrėžė rei
kalą turtus teisingai pasidalinti 
su neturtingaisiais, nes nuo to 
priklausys ir Brazilijos atei- - 
tis.

Pirmieji JAV civiliniai laivai 
su tankais, artilerija, šarvuotais 

. autovežimais, šaudmenim ir 
maisto produktais išplaukė į In
dijos vandenyną ir plaukiodami 
apie Diego Garcia salą suda
rys prieglobstį jūrų pėstininkų 
brigadai, kuri reikalui ištikus 
lėktuvais bus atgabenta į Persi
jos įlanką, aprūpinimo bazę.

68 JAV senatoriai bendru pa
reiškimu pasipriešino prez. Car- 
ter nusistatymui aprūpinti Saudi 
Arabijai anksčiau parduotus 
lėktuvus papildomais kuro ba
kais, bombom mėtyti įrengimais 
ir kitom priemonėm, nes tada 
šie lėktuvai galėtų būti panau
doti ir Izraeliui pulti. Saudi Ara
bijos vyriausybė yra dėlto įsi
žeidusi.

Izraelis planuoja per ateinan
tį dešimtmetį įsteigti okupuo
tam vakariniam Jordano krante 
85 naujas žydų kolonijas.

TEISMAS ASTRAVE
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statymus apie religinius kultus, 
anksčiau neteista, iš darbovietėj 
gera charakteristika. Turite ją 
pripažinti kalta ir prašau teis
mą nubausti ją 50 rub. bauda. 
Šituo bus nubausta ne tik Ra
manauskaitė, bet ir pamoka, ku
rie bandys nesilaikyti įstatymų.

Po pertraukos teisėjas pagarsi
na teisme esančią bylos medžia
gą: 1. Darbovietės charakteris
tika: “Nuo 1974 m. Angelė Ra
manauskaitė dirbo laborante.

langą, užsidariusi, nedalyvavo 

visuomeniniame darbe” ...
2. WU fakulteto dekano at- 

mas:
Angelės Ramanauskaitės uni

versiteto sąrašuose nėra nei die
niniame, nei vakariniame fakul
tete.

3. Protokolas sustatytas daly
vaujant tardytojui Bobrov, liudi
ninkams Doner, Step ir lietuvių 
kalbos mokytojui Avgul A.B. Ap

imtas knygas, Avgul paaiškino, 
kad viena knyga vadinasi “Tė
ve mūsų”. Tai vadovėlis II kla
sei. Knygutė religinio turinio 
dėl pradedančių. Kita knyga — 
Katalikų katekizmas, tinkantis 
mokyti religijos vaikams ir su
augusiems. Paskiruose lapuose 
yra klausimai pradiniam religi
jos mokymui.

Prokuroro Abromovlč kata
Teisme nagrinėjama byla, dėl 

įvykdyto nusikaltimo, pažei
džiančio “Bažnyčios atskyrimo 
nuo valstybės ir mokyklos nuo 

ja, kad būtų vykdomi įstatymai. 
Prieš įstatymus visi yra lygūs; 
tikintieji atsako kaip ir netikin
tieji. Valstybė negali atleisti ti
kinčiųjų nuo įstatymų pildymo.

Angelė Ramanauskaitė gru
biai pažeidė įstatymą dėl “Baž
nyčios atskyrimo nuo valstybės 
ir mokyklos — nuo Bažnyčios”, 
nes organizavo ir sistemingai 
nepilnamečius vaikus mokė re
ligijos. Religinių susivienijimų 
nuostatai religijos leidžia moky
tis tik dvasinėse mokyklose. Bal
tarusijos TSR ATP 1966 m. lie
pos 1 d. nutarimu “Dėl Balta
rusijos TSR BK straipsnio taiky
mo” išsiškinta, kad įstatymų apie 
Bažnyčios atskyrimą nuo valsty
bės ir mokyklos— nuo Bažny
čios pažeidimu, užtraukiančiu 
baudžiamąją atsakomybę pagal 
BK 139 straipsnį, suprantama 
nepilnamečių religinio mokymo 
užsiėmimų organizavimas ir 
sistemingas vykdymas, pažei
džiant įstatymų nustatytas tai
sykles. Religinis mokymas reikia 
suprasti bet kokia forma, pvz. 
organizavimas specialių rate
lių, grupių, religinio mokymo 
užsiėmimai.

1979 m. liepos 17 d. Angelė 
Ramanauskaitė atvažiavo iš Kau
no į Girių km. ir liepos 18-20 
pakvietė vaikus pas Lukšus ir 
mokė juos religijos. Atsivežė 14 
religinių leidinių — “Tėve mū

esmės, nenukrypstant nuo ori
ginalaus teksto.)

Vertėjas nuolat užsikirsdamas 
vertė: “šis teismas bus pamo
ka ...........Jim — ne tik Rama
nauskaitei ... mmm (kažkas iš 
salės pasufleravo: “ir būsimoms 
kartoms”).. .bet ir būsimoms 
kartoms”. Salė prunkštė iš juoko. 
Dažnai šypsnis nušviesdavo ir 
prokuroro veidą. Teisėjas retkar
čiais dėbčiojo akimis į salę, pik
tu žvilgsniu ramindamas vis di
dėjantį šurmulį. Po prokuroro 
žodis suteikiamas 
niam kaltintojui 
Klimčienei.

— Kaltinamoji, 

visuomeni- 
mokytojui

pasinaudo
dama, kai Girių mokytojai buvo 
atostogose, pas Lukšus mokė re
ligijos. Visa rajono visuomenė 
buvo sukrėsta tokiu Ramanaus
kaitės elgesiu. Kai visi tarybiniai 
žmonės, vadovaujami partijos, 
kuria šviesią komunizmo ateitį,

sielas tempti į tamsą. Religija 
paraližuoja dvasinį vaiko vysty
mąsi. Girių aštuonmetės m-los

baltiečių protesto rašto signa
tarų, areštuotas birželio 2 ar 3 
Vilniuj. Anksčiau jis buvo tardo
mas gegužės 28. šakalys yra pa
sirašęs keletą viešų protestų gydytojų bei psichiatrų sąjun- 
prieš žmogaus teisių gynėjų per
sekiojimą 1979 rugpiūčio 23 
45 baltietiai pasirašė protesto 
raštą, reikalaudami panaikinti 
Molotovo-Ribbentropo sutartį ir 
suteikti laisvo apsisprendimo 
teisę Baltijos tautom. Tarp pasi
rašiusių buvo 35 lietuviai. Iš jų 
jau 6 areštuoti.

Baliui Gajauskui, vienam iš 
Helsinkio grupės narių, už prieš- 
sovietinę propagandą dabar at
liekančiam 15 metų kalėjimo 
bausmę, sovietų valdžia pasiūlė 
laisvę, jei jis prisipažintų kaltas 
jam primetamais kaltinimais. 
Tokiu atveju jam net batų leis
ta su žmona ir dukrele laisvai

PABALTIJO VALSTYBĖS 
PRISIMINTOS ŠVEICARIJOJ

Lietuvos ir kitų dviejų Pabal
tijo valstybių pavergimo sukak
tis birželio mėnesį susilaukė 
gana plafhis atgarsio-Šveicarijoj. 
Ji buvo paminėta tiek spaudoj, 
tiek per Šveicarijos radiją.

Didžiausio tiražo Šveicarijos 
sostinės dienraštis Bemer Zeit- 
ung paskelbė lietuvio diplomato 
dr. Alberto Geručio straipsnį, 
plačiai nušviečiantį, kaip 1940 
sovietų raudonoji armija įsiveržė 
į tris Pabaltijo valstybes ir kaip 
jos buvo prievarta įjungtos į 

gom laiškus, kuriuose iškeliama 
tragiška Algirdo Žyprės padėtis, 
jo neteisėtas kalinimas ir ypač 
tariamas gydymas psichiatrinėse 
ligoninėse, kur pavojingais vais
tais žalojama jo ąveikata. Algir
das Žyprė jau 22-jus metus kali
namas sovietų kalėjimuose, kon
centracijos lageriuose ir psichia
trinėse ligoninėse, nors jau 1975 
pradžioj jis užbaigė jam paskirtą 
15-kos metų bausmę. Apie Al
girdo Žyprės tragišką būklę yra 
painformuota tiek Helsinkio ko
misija Washingtone tiek Tarptau
tinė psichiatrų sąjunga. Jo liki
mu taip pat rūpinasi Tarptauti
nė Amnestijos organizacija Lon
done.

įtakingiausias Berno dienraštis 
Der Bund. Šio straipsnio auto
rius yra pasižymėjęs baltų tautų 
bičiulis šveicaras Hans 
Rychener. Jis straipsny konsta
tuoja, jog sovietų karinė inva
zija į Afganistaną tėra' viena 
grandis Maskvos užkariavimų 
politikoj, kurios auka antrojo pa
saulinio karo metu tapo taip pat 
trys Pabaltijo valstybės. Ryche
ner cituoja sovietinę enciklope
diją, kurioj nepriklausomų Pa
baltijo valstybių vyriausybės yra

rinei Airijai atrtonuntfją pėrjoy 
proporcine sistema išrinktą 80 
narių parlamentą.

Sov. S-ga nesutiko, kad JAV 
ambasadorius Maskvoj Thomas 
J. VVatson pasakytų per sovietų 
TV kalbą JAV nepriklausomybės 
šventės proga.

Izraelio darbo partijos vadas 
Shrinon Pėrės pareiškė, kad, bū
damas Izraelio min. pirmininku, 
grąžintų arabam okupuotas že
mes, kuriose daugumą sudaro 
arabai, nesteigtų arabų žemėse 
naujų žydų kolonijų, bet paliktų 
esamąsias, ir nesutiktų Jeruzalę 
padalyti tarp žydų ir arabų.

Turkijos min. pirmininkas Su- 
leyman Demirel pareiškė, kad 
Turkija neprašys Sov. S-gos suti
kimo leisti JAV žvalgybos lėk
tuvam perskristi Turkijos erdvę 
prie Sov. S-gos pasienio.

Daugely Lenkijos fabrikų 
darbininkai sustabdė darbą dėl 
maisto produktų kainų staigaus 
pakėlimo, bet, vyriausybei pa
kėlus darbininkų atlyginimą, 
protestai nurimo. Pastoviom 
maisto produktų kainom palai
kyti vyriausybė kasmet išleidžia 
3.3 bil. dol.

Iš Irano į Sov. S-gą repatri
javę studentai, siekdami grįžti 
atgal į Iraną, puolė Irano kon
sulatą Baku mieste ir bandė jį 
padegti.

Zimbabwe min. pirmininkas 
Robert Mugabe apkaltino Protų 
Afriką partizanų organizavimu 
Zimbabwe vyriausybei nuversti 
ir nutraukė su ja diplomatinius 
santykius. Prekybiniai santykiai 
ir toliau bus palaikomi.

Indija nutarė užmegzti diplo
matinius santykius su Vietnarho 
pastatyta Kambodijos vyriau-

Lotynų Amerikoj yra plati-

nyčios krikščionių persekfoji-čios Kronika ispanų kaba. Ptr-

nės bausmės — nuteistieji už

barstančiu lėktuvu į Austriją 
atskrido 20 rumunų ir pasipta- 
šė politinės globos.

al-Shaka, kuriam, sprogus tero
ristų padėtai bombai, buvo nu
brauktos abi kojos.

Kablus miesto gyventojai 
triukšmingai sutiko iš ligoninės

pat atsidėjimu ir pagarba, kaip

31 mylią.
Irane įkaitu laikytas JAV am-

sustoti prie 6>, kokią U byla 
turi visuomeninę-politinę reikš
mę. Tarybinė vyriausybė atsar
gi tuose klausimuose, kurie lie
čia religiją. Konstitucijos 50 str. 
skelbia, kad piliečiams garan
tuojama sąžinės laisvė, Ly. teisė 
išpažinti bet kurią religiją arba 
neišpažinti jokios, praktikuoti 
religinius kultus arba vesti ateis
tinę propagandą. Kurstyti nesan
taiką ir neapykantą ryšium su 
religiniais tikėjimais draudžia
ma. Niekas tikintiesiems netruk
do atlikti religines apeigas. Ta- 
ryb inė vyriausybė tik kontroliuo- 

Nocrtr. J. Urbono

globos.

riausybės narius.

ginės tezės. Kai kurių leidinių 
turėjo po 2 egz. Tardymo me
tu Ramanauskaitė kalta neprisi
pažino, tačiau kaltė pilnai įro
dyta remiantis liudininkų pa
rodymais, paimta religinė litera
tūra ir paruošti žinioms pa
tikrinti klausimai. Taigi Rama
nauskaitė turėjo tikslą vaikus ap
mokyti religijos ir jos veiksmai 
kvalifikuojami pagal BK 139 str. 
1d.

Baigiant man liko pasakyti 
teismui savo nuomonę: Rama
nauskaitė yra išsilavinusi, žino į-

N. Richard Kinsman yra ČIA 

mas buvo apšaudytas automati
niais ginklais, bet niekas nebu
vo sužeistas.

Richard Queen dėl rimtos ligos 
buvo paleistas ir grįžo į JAV.

TSR mokytojo Bogačiovo, daug 
atidavė jėgų vaikų auklėjimui 
pagal komunistinės moralės 
principus, O Ramanauskaitė no
rėjo šitai sutrukdyti. Ji norėjo į 
vaikų sąmonę įskiepyti idealisti
nę pasaulėžiūrą. Kalbėdamas 
visuomenės vardu, prašau teis
mą paskirti Ramanauskaitei to
kią bausmę, kurios ji užsitar
navo (Visuomeninio kaltintojo 
kalba atpasakota iš esmės, nenu
krypstant nuo originalaus teksto.)

(Bus daugiau) 

bėse sovietą vykdomas gyven
tojų rusinimas, tuo būdu siekiant 
sužlugdyti baltų tautų savitumą. 
Tačiau šios rusinimo pastangos 
nepajėgia palaužti lietuvių, lat
vių ir estų pasipriešinimo sveti
mųjų primestam režimui. Nu
rodęs, jog amžių laikotarpy bal
tų tautos visada palaikė tamprius 
kultūrinius ir tikybinius ryšius 
su Vakarais, Dr. Gerutis straips
ny pastebi, jog ypač didelis 
pasipriešinimas svetimųjų prie
spaudai vyksta Lietuvoj. Krašte 
yra įsisteigusi vadinamoji “Hel
sinkio grupė”, nuo 1972 pogrin
dy leidžiama Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika, pateikianti 
žinias apie Katalikų Bažnyčios 
ir tikinčiųjų padėtį, reikalaujan
ti religinės laisvės. Opozicija 
komunistiniam režimui yra 
smarkiai baudžiama ilgų metų 
kalinimu arba internavimu psi
chiatrinėse ligoninėse. Bet, ne
žiūrint skaudžių represinių prie
monių, opozicija Lietuvoj nema
žėja.

Kitą straipsnį apie Pabaltijo 
valstybes išspausdino politiškai 

LKB KRONIKA 
LOTYNŲ AMERIKOJ

kymu šu “fašistine” Vokietija. 
Tuo tarpu pati Maskvos vyriau
sybė antrojo pasaulinio karo pra
džioj buvo sudariusi sąjungą su 
“fašistine” Vokietija, su kuria 
pasidalino tris Pabaltijo kraštus. 
Autorius taip pat supažindina 
skaitytojus su Pabaltijo tautų pa
sipriešinimu sovietam, prasidė
jusiu ilgus metus trukusiu parti
zaniniu karu Lietuvoj ir dabar 
tebesitęsiančia kova prieš lietu
vių, latvių ir estų nutautinimą.

Birželio 14 taip pat ir Šveica
rijos radijas po vakarinių žinių, 
dienos įvykių komentaruose, 
prisiminė trijų Pabaltijo valsty
bių prievartinio įjungimo į So
vietų Sąjungą sukaktį. Šveicari
jos radijas taip pat parengė tris 
specialias laidas apie Pabaltijo 
kraštus. Pirmoji — apie Estiją 
— buvo perduota birželio 17. 
Antroji laida, abėcėline tvarka, 
birželio 24 buvo skirta Latvijai. 
Trečioji — liepos 1-ąją — Lie
tuvai. Šių laidų parengime drau
ge su šveicarais dalyvavo lietu
vis dr. Albertas Gerutis ir kiti 
baltai.



Kalbėjo gražiai, trumpai, pras
mingai. Inž. Antanas Rudis per 
6 minutes ir 23 sekundes gar
bės svečius supažindino su Lie
tuvos istorija, kultūra, kalba, tau- 
sosaka. Labai taikliai kalbėjo ir

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfteld Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. TeL (515)968-5454, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-9 vai. v ak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
1141h SL, Richmond HiM, l'.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

gražiai valdė savo balsą prie Aucrs FLORIST SHOP. lietuviškam rajone — lietuviška pelių par- 
mikrofono. Paskui mačiau (per- duotuvė. Gėlės {vairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149 
traukos metu), kaip jį moterys 107-64 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia Darbininko spau- 
bučiavo, dėkodamos už gražią doe kioskas.
kalbą, ir vyrai kratė rankas.O hjneral hohe, Jamaica Avė. (prie Forest
buvo ir niurzgių, kūne sakė, kad p-way St.), Woodhaven, H.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves, 
kalbos per ilgos. Ak, tie nėra- Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
muoliai, kuriem visados viskas ■ -----

negerai. Programa, nuo pra
džios iki galo, truko 3 valandas 
ir 15 minučių. Ar ir tos trys
valandos kai kam buvo per ilgos?

CHICAGA NEW YORKAS
PRISIMINIMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
PO TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS

Liepos 7, dieną po tautinių 
šokių šventės, užsuku į Amphi- 
theatrą, kur vakar tuo pačiu lai
ku mačiau gyvąją Lietuvą. Tūks
tančiai žmonių buvo ten susi
rinkę. Aukštaičiai, žemaičiai, 
dzūkai. Joniškietis tiesė ranką 
vilniečiui, čiauškėjo bučiniai, 
vieni kitus glėbiuose laikė. 
Susirinko trečioji, ketvirtoji kar
ta. Maišėsi seneliai, sūnūs, vai
kai, anūkai, proanūkiai. Per du 
tūkstančius jaunimo šoko, daina
vo, grojo. Pasakiškas grožis.

Dabar tylu, ramu. Keli juodu
kai dirba, valo paliktas ameri
kiečių, kanadiečių, brazilų, vo
kiečių, anglų, australų dulkes. 
Tai buvo tų kraštų piliečiai, 
popieriuose surašyti. O širdis 
jų lietuviška. Tai kraujo bro
liai prosenelių Gedimino, Kęstu
čio, Vytauto.

— Daug dulkių liko, — sakau 
vienam juodukui.

Jis sustabodo valymo mašiną, 
nušluosto prakaitą.

— Yep! — sako jis. — Pre
zidentas neatvyko ir preziden
tienė patingėjo ir nutarė geriau 
sviedinuku pažaisti. Norėjau ir 
aš jį ar ją iš arti pamatyti. Yep! 
Už jį nebalsuosiu. (Čia pasipy
lė keiksmų virtinė.) Nenori bal
sų — nereikia.

Keltuvu užsikeliu į dulkėtą 
spaudos lošę ir, žiūrėdamas že-

atiduos savo balsą šiam prezi
dentui artėjančiuose rinkimuose. 
Baltuosiuose Rūmuose vieta 
žmogui, kuris nediskriminuoja 
tautybių, rasių.

Du salės tarnautojai nuima pa
puošimus, dekoracijas. Dailinin
kas Jurgis Daugvila šią senstan
čią daržinę savo gražiomis, į- 
mantriomis dekoracijomis pa
vertė į jaukią salę. Ak, trūko tik

prožektorių apšvietimo. Kažkas 
pažadėjo, bet elektros mygtuko 
taip ir nepaspaudė. Be šviesų 
nebuvo to laukto efektingumo, 
kurį kitados matydavom.

šventės leidinys puikus, me
niškas. Rašiniai sutvarkyti, gra
žiai išdėstyti. Ačiū redaktoriui 
Jonui Bariui. Jam talkino dail. 
Anda Sutkuvienė, Pranas Raz
minas, Judita Džiugaitė, Vytau- 
kas Kasniūnas (mažiausiai). Ad
ministratorius — Anatolijus Ka
zakevičius, korektorius —Juozas 
Slabokas. Leidinys 256puslapių. 
Verta visiem įsigyti.

Stoviu prie tautinių šokių

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Spaudoje jau duodamas atvirumo ir gyvenimo pažinimo. 
1979 metų poezijos balansas. 
Liet, rašytojų sąjungos poetų 
sekcija ir Lit. ir Meno redakci
ja surengė pokalbį, kuriame da
lyvavo literatūros kritikai ir poe
tai: V. Daujotytė, M. Martinaitis, 
R. Pakalniškis, E. Matuzevičius, 
M. Karčiauskas, jaunesnieji R. 
Trimonis, V. Rubavičius, S. Žu
kas, J. Riškutė ir E. Baltutytė. 
Jie spaudai paruošė išsamius re
feratus. 1979 m. pavergtoje Lie
tuvoje išleista 30 poezijos kny
gų. Tarp jų yra 5 rinktinės, 
apimančios kelis tų autorių kū
rybos dešimtmečius. Pati di
džiausia puslapių skaičiumi yra 

________ _____________ E. Mieželaičio rinktinė “Mano
myn, kur mačiau iš džiaugs- ly™ • Teisingai ją ^V. Rubavi- 
mo bei susijaudinimo verkian
čius žiūrovus, galvoju, kodėl 
Baltieji Rūmai nutarė iš lietuvių 
pasijuokti. Kam jie anksčiau krū
vas nuotraukų pasiuntė spaudai, 
kur matėm prezidentą bssišyp- 
santį su mūsų veikėjais, o dabar 
nekreipė dėmesio į mūsų kvieti
mus, prašymus. Koks piktas ta
riamos draugystės pareiškimas. 
Kam tada šypsotasi, jei dabar sa
koma, kad nieko bendro nenori 
turėti su etnine grupe. Girdi, 
esą Baltieji Rūmai nenori pyk
dyti Maskvos, nes baltoji meška 
dabar labai piktokai kilnoja bež
džionės antakius.

Nušluostau dulkes nuo rasto 
šventės leidinio ir galvoju, kad 
vargu ar atsiras lietuvis, kuris

čius pavadino poetikos džiung
lėmis. Penkių dešimtmečių poe
tinis triūsas atsispindi sausokuo
se Kosto Korsako rinktinės “Lap- 
kritys” posmuose. Trisdešimties 
metų laikotarpį apima Vacio 
Keimerio į politinę publicistiką 
linkusių eilėraščių rinktinė “Rū
pestis”. E. Matuzevičius šiltai 
vertina Kazio Inčiūros rinktinę 
“Stirnų šaltinis”, apimančia 
1924-1974 metų aktorišką žodžio 
skambumą ugdžiusią lyriką. Vi
luos Šulcaitės rinktinė “Norė
čiau būti žuvėdra” vertinama 
dėl emocingumo, lyrinio atviru
mo. Broniaus Mackevičiaus pi- 
lietinių-publicistinių eilėraščių 
rinktinė “Šermukšnių skonis” 
palankiai vertinama dėl lyrinio

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditionod, A. J. Balton-Battrūnas, Licpnsed Managor and Notary 
Public, 660 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

Gal tik niurzgiam. Mum tai buvo BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tetaelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
trumpa, akimirkinė dvasinės at- ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wllson Avė.), telef. 344-5172. Pa
galvos valandėlė, tyro, nuošir
daus džiaugsmo trumpas laikas.

Vytautas Kutkus, JAV LB
krašto valdybos pirmininkas, 
šventės šeimininkas, kalbėjo 
gražiai, jautriai, trumpai. Pri
statydamas visų šešių tautinių 
šokių vadovus, programų ir mu
zikos direktorius, ėmė ir užmir
šo paminėti trečiosios ir ket
virtosios šventės vadovą dr. 
Leoną Kriaučeliūną. Negerai. 
Labai negerai. Ot, čia taip ir li
ko dulkelė nenušluostyta. O nu
valyti reikėtų. Salės sargas jos 
nenuvalys.

Mūsų didžioji Bendruomenė, 
aprėpusi ir kitus kraštus, atliko 
milžinišką darbą. JAV Bendruo
menė šeimininkavo, o pasauli
nė talkino. Tautinių šokių šven
tės komitetas su pirmininku 
Jonu Talandžiu pelnė mūsų 
nuoširdų dėkingumą. Priimkit 
mūsų meilę ir pagarbą.

Salės sargas, baigęs darbą, pa
prašė mane išeiti. Didžiuliame 
kieme tik du automobiliai: jo ir 
mano. Ir sakau: iki pasimatymo

Vertinga poezijos antologija yra 
lietuvių baladžių rinktinė, 
kurią sudalė ir išsamų įvadą ^1984 metais. Galvoju, jog mano 

anūkas Vytukas bus jau keturio
likmetis. Jis šoks, suksis ratu, su
siras Sadutės šokėją. Metai vys 
metus, po 1988 ateis kiti ket- 
veri, ir taip bus gyva nauja Lie
tuva.

paiašė A. Žalys. Įžvalgioji kriti
kė Viktorija Daujotytė pasigenda 
panašios elegijų rinktinės, nes 
daugelio tenykščių poetų kūry
boje ryškus yra eleginis tonas. 
Ne visos 30 knygų apžvalgoje 
yra aptariamos ir vėlinamos. 
Marcelijus Martinaitis, pats poe
tas ir įžvalgus kritikas, atvirai ra- vičienės ‘Lengva Saulė mig- 
šo: “Knygų, kurios darytų per
versmą, praėjusiais metais ne
buvo”. Jis nusiskundžia, kad jau 
pradedama kartotis, kad seni ir 
atmesti stereotipai perkuriami ir 
ima rodytis kaip tikra kūryba. 
Prie geriausių praėjusių metų 
poezijos knygų visi kritikai su
tartinai priskiria Algimanto Bal
takio “Stmzdiškio elegijas”, 
Justino Marcinkevičiaus “Paži
nimo rftedį”, M. Karčiausko 
“Žvirgždės poemą” (dar tik 
periodikoje), P. Palilionio “Ma
žąsias poemas”, kai kuriuos A. 
Baltakio rinkinio eilėraščių cik
lus. Janina Riškutė aptaria rinki
nius kaimiška tematika: A. Bal
takio “Strazdiškio elegijas”, V. 
Rudoko “Tolimą krantą”, J. 
Nekrošiaus “Čiulbantį beržą”. 
Apžvalgoje dar aptariami rinki
niai: G. Cieškaitės “Mylėti — 
gyventi’’, M. Kudrauskaitės 
“Rymojimai”, V. Rubavičiaus 
“Nusigiedriię žodžiai”, R. Grai
baus “Eraičmų vėsa”, St. Buce-

Vytautas Kąsnis

Icj”, V. Jasukaitytės “Taip toli 
esu”. Apžvalgoje minimi ir tik 
periodikoje ryškiau pasireiškę 
poetai: A. Bernotas, E. Matu
zevičius, G. Patackas, J. Vaičiū
naitė, J. Juškaitis, A. Drilinga, 
K. Platelis, A.A. Jonynas, R. Balt
rušaitytė ... Išleistas praėjusiais 
metais ir S. Nėries poezijos apy
pilnis tomas. Taigi poezijos der
lius nemažas. Bet tame derliuje 
yra ir daug balasto, visokio po
litinio propagandinio Šlamšto. 
Dėl to ir patys kritikai prisipa
žįsta, kad praėjusių metų poezi
jos banga nelabai iškili, o M. 
Martinaitis gana kandžiai tą der
lių aptaria: “Poezija kalba tiems, 
kurie supranta daugiau, negu 

- gali jinai pasakyti” (Lit. ir Me
nas, 1980, Nr. 15).
— Birželio 3 Biržuose mirė

ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos sutomobNiam pastatyti.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Wintor Garden Tavom. 
1883 Madison St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms- Be to, duodami polaldotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

SPARTA—Rašomos mašinėlės Įv. kalbomis, radid, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės it fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.
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NAUJAUSIUS 1980 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th St, Maspeth, N.Y. 11378.

NEW JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 4-5 
vat popiet WEVD 1330 AM kH, ir 7-6 vai. vak. 97.9 FM. Dr. JJ. 
Štokas, Dir. Naujas adresas: 234 Sunltt Dr., Watchung, NJ. 07060. 
Telef. 201 753-5636.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kazys, 217-25 54th Ave.,Gayside, N.Y. 11364.Tel. 212229-9134.

dūlis. Buvo gimęs 1906. Mokėsi 
Biržų gimnazijoje ir Humanita
rinių mokslų fokuhete. Savo raš-

LIETUVIŠKO STR.IAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

N46 N ST., JHDDL£ VILLAGE, OUEEMS 
Piram: 326-1282 326-3150

TAI MOŠŲ VIENINTELE VIETA — 
_  GAUBI PARODŲ SALE

kVečas
JONAS 

I933 +1976

rinkinį “Akmenys” (1926). Po
karyje dirbo Biržiečių Žodžio 
redakcijoje, dėstė gimnazijoje.

• LĖKTUVAI
kis nuo jaunų dienų buvo jsi-

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

NŲ VIETŲ LANKYMAS

(Lietuvą



MMMNKA ir LT. ZMAS

šiuo reikalu platoką praneši
mą padarė inž. Jonas Danys, 
atvykęs iš Ottawos. Jis paste-

su- 
ge-

muose, dalyvavo 21 senatorius, 
42 kongreso nariai, mini stėnai, 
politinių partijų atstovai, kultū
rininkai. Ministeris pirmininkas 
į pasitarimus, kuriuose buvo

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
NEPAPRASTA KONFERENCIJA 
Ypatingu badu paminėta 40-ties metų 
vergijos sukaktis

BRONIUS VAŠKAITIS

■ .
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Prisimenam pavergtuosius
1959 liepos 17 JAV aštuonias

dešimtasis kongresas, abiem jo 
dalim sutarus (73 Stat. 212), 
nutarė įpareigoti Amerikos pre- 
zidengą kasmet vieną liepos mė
nesio savaitę skelbti Pavergtų 
Tautų savaite. Ir taip daryti tol, 
kol visos pasaulio pavergtos tau
tos bus gąvusios ar susigrąžinu
sios laisvę ir nepriklausomybę. 
Tokia Pavergtųjų Tautų savaitė 
skelbiama kiekvieneriais metais. 
Skirtumas tik toks, kada ta savai
tė paskelbiama oficialiai. Dažnai 
Baltieji Rūmai “primiršta” ją pa
skelbti. Kadangi šiemet rinkimi
niai metai ir prez. Carter ieško 
kvailų draugų, tai šiai svaitei pri
taikytą proklamaciją pasirašė jau 
gegužės 19.

Skelbdamas Pavergtų Tautų 
savaitę, JAV kongresas savo 
mostą parėmė faktu, kad komu
nistinė Rusija, nuo 1918 pradė
jusi vesti imperialistinę politiką, 
tiesiogine ar netiesiogine agre
sija yra sunaikinusi daugelio 
tautų nepriklausomybę, gi kitom 
sukliudžiusi tautinės nepriklau
somybės pasiekti.

Dokumente nurodytos ir ryš
kiosios komunistinės Rusijos ag
resijos aukos, nors sąrašas turi 
būti papildytas. Pavergimo au
kos paskelbtame dokumente su
rašytos tokia tvarka: Lenkija, 
Vengrija, Lietuva, Ukraina, Če- 
koslovakija, Latvija, Estija, Bie- 
lorusija, Rumunija, R. Vokietija, 
Bulgarija, Kontinento Kinija, Ar- 

. meni ja, Azerbendžianas, Gru
zija, Š. Korėja, Albanija, Tibetas, 
Kazokija, Turkestanas, Š. Viet
namas, Idel-Uralas ir kitos. Šian
dien tas sąrašas oficialiai ir neo
ficialiai žymiai ilgesnis.

t -

Savo teisę tuo reikalu kalbė
ti JAV kongresas veda iš to, kad 
tokia Rusijos politika yra pavo
jinga JAV ir viso pasaulio dar 
laisvų tautų saugumui, ardo tai
kų bei natūralų tautų sugyveni
mą ir tokiai daugybei pasaulio 
gyventojų atima galimybę nau

dotis pagrindininėmis žmogaus 
teisėmis bei laisvėmis.

Iš čia jau aiškus ir savaitės 
tikslas: kasmet atitinkamu būdu 
priminti ir prisiminti, kad tokia 
daugybė tautų dar neturi gali
mybės pasinaudoti apsisprendi
mo teise, kad visos eilės Jautų 
apsisprendimas buvo sumindžio
tas brutalia okupacija, kad pa
vergtieji galėtų išgirsti, jog Ame
rika kartu su jais trokšta laimin
gos atomazgos — kad jie būtų 
laisvi ir nepriklausomi.

Tokia yra teorija ir kilnūs 
norai, kurių įgyvendinimą s kada 
tik užsimanysi net Amerikai neį
manomas. Bet labai gerai, kad 
tokios rūšies oficialus Amerikos 
pasisakymas galėjo atsirasti. Ka
da nors jis gali būti labai rei
kalingas.

Žinotina ir niekada nepamirš
tina, jog tradiciškai suprantamos 
laisvės ir nepriklausomybės Lie
tuvai sugrąžinimas yra labai su- a 
dėtingas socialiniai-politinis 
procesas, kurio ne visas sude
damąsias dalis galima iš kar
to pamatyti, nes jos keičiasi 
aplinkybėm besikeičiant. Niekas 
negali ginčyti, kad aplinkybės 
keičiasi. Niekas negali tvirtinti, 
kad tos aplinkybės visada keisis 
tik Rusijos naudai. Čia yra mūsų 
vilties pati stipriausia šaknis.

.r: ' - ' ' -r-. ę

' Priklausydami prie laisvės ne- * 
tekusios tautos, Pavergtų Tautų 
savaitės proga atnaujinkim savo 
ryžtą laisvės sugrąžinimo siek
ti nesiblaškydami ir ne visomis 
priemonėmis, kurios tik galvon 
užplūsta,' bet tik tomis, kurios 
esamu momentu yra pačios 
veiksmingiausios. Mažiausiai 
veiksminga priemonė šiandien 
yra tuščias barškinimas keptu
vėm ir pasiskardenimas tuo, ką 
darysim, bet niekada mūsų są
lygose nebus perdaug tų pastan
gų, kurių reikia mūsų augančios 
kartos lietuviškajai gyvybei ug
dyti. Ta kryptimi ir pasirikiuoti- 
na.

išsamią, teisingą informaciją. ši 
darbo sritis yra labai kompli
kuota, reikalaujanti daug lėšų, o 
ypatingai didelės patirties. To
dėl minėtam klausimui gvilden
ti buvo pakviesti keturi referen- 

kalbėtojų pristatytojas buvo A. 
Gečys.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Lietuvių Informacijos Centro va
dovas, anksčiau toj srity dirbęs 
su Amerikos katalikais, konfe
rencijos dalyviam pateikė 
apsčiai praktiškų žinių iš savo il
gokos patirties. Jis pabrėžė, kad 
labai svarbu lietuvių ir Lietu
vos problemas pristatyti ne tik 
aukštiem valdžios pareigūnam, 
įtakingiem visuomenės veikė
jam, politikam, įvairių religijų 
vadovam, kultūrininkam, bet ir 
plačiosiom JAV masėm. Reikia 
suformuoti mum palankią opi
niją. Mases galima pasiekti di
džiosios spaudos, radijo bei tele
vizijos pagalba. Tačiau keliai, 
pareiškė kalbėtojas, į minėtas 
institucijas yra labai grubūs. 
Ypatingai labai sunku prasiveržti 
į didžiąją spaudą. Viena, vargas 
prie jos prieiti, o ir priėjus 
didelis vargas įpiršti tai, kas 
mum įdomu ir svarbu. Norint 
pasiekti geresnius rezultatus, 
reikia pilnai suprasti jų psicho
logiją. Minėtų institucijų žmo
nės labai jautrūs, kad perduo
damos žinios būtų įdomios pla
čiosiom masėm. Jos turi būti 
trumpos, aktualios, teisingos ir, 
jei galima, surištos su amerikie
čiam žinomais faktais.

Informacija Kanadoj

f
LB politinės konferencijos Washingtone informacijos seminaro klabėtojai. Iš k.: kun. K.
Pugevičius, inž. J. Danys, dr. R. Misiūnas ir A. Gureckas. Nuotr. R.A. Stirbio

metu gyvena 25-30,000 lietuvių. 
Taigi žymiai mažiau kaip JAV- 
bėse. Kalbėtojas paminėjo, kad 

grupių veikimo sąlygos kiek ski
riasi nuo Amerikos sąlygų.

Prieš 10 metų įvyko lyg ir lū
žis — Kanados  ̂vyriausybė atsi
sakė nutautinimo politikos ir 
pradėjo rūpintis įvairių mažumų 
kultūrinių vertybių išsaugojimu. 
Valdžia finansiškai remia an
samblius, vadovėlių bei knygų 
leidimą, kai kuriuos politinius 
užmojus, platesnio masto susi
būrimus. Ypač stipriai finansiš
kai buvo paremtos Lietuvių die
nos, įvykusios Toronte.

Susiorganizavus Lietuvių 
Bendruomenei, sustojo veikusi 
Kanados lietuvių taryba. Tokiu 
būdu visa informacija perėjo į 
LB rankas, šioj srity lietuviai 
reiškiasi atskirai ir kartu su lat
viais, estais, o kartais ir su 
ukrainiečiais. Kanadoj savo gana 
šakota veikla pasireiškia Baltų 
federacija. Ji ruošia įvairius kul
tūrinius parengimus, kurių metu 
organizuojami priėmimai val
džios pareigūnam, kultūrinin
kam, politikam. Tokiu būdu už
mezgami asmeniniai kontaktai, 
kurių dėka vėliau palengvėja lie
tuviškos informacijos perdavi- 

platesnio masto užmojam.
Paskutiniame priėmime, įvy-

konferencijai, pakvietė ir baltų 
atstovą. Ne per sunkiausiai par
lamente pravedami įstatymų tataučius informuojam apie 

mūsą literatūrą, kalbotyrą ir vi
suomeninius mokslus. Didžiau
sia spraga jaučiama dėl neturė
jimo lietuvių ir anglų kalba sin
tetinės apžvalginės Lietuvos 
istorijos. Anksčiau rašytos Lietu
vos istorijos yra senstelėjusios, 
ir jas reikia koreguoti bei papil
dyti. Dėl minėtų priežasčių sun
koka studentus ir bendrai aka- 

Ati tinkamo mis progomis ruo- dėmimo lygio žmones supažin
dinti su Lietuva. Kalbėtojas pa
sigedo anglų kalba lietuvių lite
ratūros istorijos bei gero veika
lo apie mūsų tautosaką. Paminė
jo, kad šiuo metu yra sumažėjęs 
disertacijų rašymas lietuviš
komis temomis. Patarė sudaryti 
akademinę komisiją, kuri rūpin
tųsi minėtų trūkumų pašalinimu.

Kalbėdamas apie akademinę 
periodiką, pranešėjas nurodė, 
kad mes anglų kalba turim tik 
vieną žurnalą — Lituanus. Pro
tarpiais apie mus informacijų 
teikia ir baltų žurnalas. Lituanus 
žurnalas laiko slinkty yra turėjęs 
ir krizių — savo laiku buvo pa
sidaręs perdėtai lietuvišku? Gvil
dė no problemas, labai įdomias 
mum, bet nepatrauklias ameri
kiečiam. Dabar Lituanus užim
toji linija yra labai gera.

Tęsdamas pokalbį toliau, dr. 
Misiūnas pabrėžė, kad šiuo metu 
Amerikoj jaučiamas gyvas susi
domėjimas Sovietų Sąjungoj 
esančiom nerusiškom tautom.

projektai,, palankūs baltam.
Kanados lietuviai plačiai pa

skleidžia JAV LB kasmet išlei
džiamą knygą “Violations”, ku
rioj yra sukaupta gana daug do
kumentinės medžiagos apie So
vietų barbariškus žygius Lietu
voj. Iš skaitytojų LB susilaukia 
gražių atsiliepimų bei padėkos 
laiškų.

šiamos demonstracijos. Vienoj 
jų prie Sovietų ambasados buvo 
laikomos pamaldos, o nakties 
metu suorganizuotas budėjimas. 
Didžiojoj Kanados spaudoj lie
tuviai savo problemas kelia laiš
kų skyriuose.

Kas padaryta mokslinėj srity 
Ir ko turėtume siekti ateity 
Prof. Romualdas Misiūnas, 

istorijos mokslų daktaras, pa
lietė mokslinius dirvonus. A. 
Gečys pristatydamas prelegentą, 
pabrėžė, kad dr. Misiūnas išgar
sėjo, kai jis išėjo į kovą su di
džiuoju informacijos galijotu — 
Encyclopedia Britanica. Savo 
straipsniais, išspausdintais 
moksliniuose žurnaluose, jis 
svariais argumentais įrodė, kad 
enciklopedijoj teikiama infor
macija apie Lietuvą ir kitas 
Pabaltijo valstybes kai kur yra 
netiksli. Enciklopedijos vadovy-

bė, kiek pasiginčijusi, prisipaži
no klydusi ir sutiko ateity klai
das atitaisyti. zZ

Dr. Misiūnas savo pranešime 
palietė tris sritis: mokslinius 
darbus, akademinio lygio perio
diką ir lituanistinių dalykų dės
tymą universitetuose.

Konstatavo, kad geriausiai ki- 

statyti Lititanu s žurnale, užfik
suodami jvykius, pasireiškian
čius okuptrotoj Lietuvoj. Norint 
to pasiekti, reikėtų turėti bent 
vieną pilnai apmokamą redakto
rių.

Gvildendamas paskutinį 
punktą, paskaitininkas nurodė, 
kad JAV federalinė valdžia spe
cialių programų vykdymui skiria 
nemažas sumas pinigų. Projek
tų, liečiančių lietuviškas proble
mas, reikėtų paruošti bent kelis. 
Tuo reikalu turėtų rūpintis ge
rai žinomame universitete iš lie
tuviškų fondų apmokamas kuris

(nukelta į 4 psl.)

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

gon, akadas, sukūrė pirmąją im
periją Žemės istorijoje: nuo 
Elam rytuose iki Viduržemio jū
ros vakaruose, nuo Mažosios 
Azijos šiaurėje iki Arabijos pie-

čiais, gatvių grindiniais, kiemais,Enuma eliš su savo apeigine 
magija ir kolektyvine savimone puodų šukėmis, pelenais...

Jų kilmė tebėra iki šiol paslap
tis. Atrodo, kad jie atėjo iš 
Rytų — Irano ar Indijos ir į-

Raizgosi siauros gatvelės.
Ur piliakalnis — kupra dyku

moje.

je. Archeologija liudija, kad jau 
penktame prieškristiniame 
tūkstantmetyje šumerai gyveno

praeitimi? Ji gili ir turininga —

Ir Kaldėja buvo pati pietinė 
Tigro ir Eufrato upių slėnio da-

tu-valstybe.
Šumerai buvo pirmieji Meso-

buvo Akkad miestas, ir pati im
perija vadinama Akkad vardu.

Akkad karaliai davė šumerų 
kultūrai politinę išraišką. Ur

2340 metais ir tapo vienu iš 
svarbių imperijos centrų. Tre
čiojo prieškristinio tūkstant
mečio pabaiga yra Izraelio isto
rijos pradžia. Protėvių sakmė 
(Pr 12-50) rodo, kad Šventraš-

kraustymosi. Tą patį sako ir ar
cheologija. Mesopotamijoje 
merdėjo šumerų kultūra, Egipte
cheologįja.

bei Gilgameš legenda apie mir- Archeologai, kasdamiesi vis 
ties baimę ir nemirtingumo ieš- gilyn ir gilyn į Ur piliakalnio 
kojimą jam buvo gerai pažįstami.. sluoksnius, aptiko molio sluoks

nį, kurį galėjo sunešti tik van
duo. Iškaito jie pamanė, kad jau 
pasiektas pats piliakalnio dug
nas su pirmykščiu sąnašiniu 
sluoksniu. Tačiau archeologas 
Woolley atsisakė šią išvadą pri
imti. Mat, jam atrodė, kad šis 
molio sluoksnis yra per arti prie

Abraomo tėviškė nūdien yra į 
vakarus nuo Eufrato upės ir tolo
kai nuo PersgdZjIsmitos. Abrao
mo amžiuje Eufratas plovė: Ur

uostu.
Nėra abejonės, kad Ur miestas ir

būti žemės paviršius, ant kurioįmantria kanalų sistema. Dabar, 
o ypač vasaros meta, aplink ma
tai tik dykumą. Oras drebėte kasti per molio sluoksnį. Molis 
dreba saulėje, o simttm—sausas gi buvo labai kietas. Jame ne- 
ir deginąs vakaris iš dykumos buvo 'užtinkama nei keramikos 
— verčia užsidėti ant burnos

kalnis milžinSkas ir labai kup
rotas. Planingi archeologų kvad
ratai daug kur tfk apskritos duo- 

ir daubelės.

į dvi serijas: karaliai “prieš 
Tvaną” ir karaliai “po Tvano”. 
Be to, ir užuomina apie Tvaną 
Gilgameš legendoje darosi su
prantama. Ką jau bekalbėti apie 
šventraštinį pasakojimą apie 
Nojų (Pr. 6-9).

Archeologų išvados sukėlė 
sensacijas. Anot paties Woolley: 
‘Turint omenyje visus davinius,

tvgnas, kurio galimus pėdsakus

tvanas, apie kurį kalba istorija 
ir šumerų legenda, bet ir tas.

Nojų”.

Salia mirusio Ur miesto kau
burėlių yra milžiniška duobė. 
Sarges šaukia “Svey, šveyP (Pa
lengva, palengvai). Tikrai, duo-

Kddėjos prijungia ir Babiloniją 
(Pr 11, 28; Jer 50, 10). Raidė

mitai. Jie atsirado Mesopotami- prieš Kristų. Istorijos aušra ir
joje asirų imperijos Žlugimo saulėtekis Krašte tarp upių turi 
roetif (apie 1000 metus prieš šumerišką veidą.
Kristuj. Asirų imperatoriui Ašur- Ur miestas tapo iškiliu pirmo- 
banipal mirus (626 m. pr. Kr.), stos susAerų dinastijos krikete*- 
kaldėjas Nabopolassar sukūrė piu (2850-2380 m. pr. Kr.). Tuo- 
imperiją naująją Babiloniją, met Sttmeftfa susiriko į laisvą 
arba Kaldėją. Nabukas buvojo miestų-vdstybių sgungĮ 
sūnus ir amąossos unperųos pa* Šumerai nebuvo ▼temntelMd
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AURELIJA

Aikštė tokia švari, kad rodos, 
žmogaus kojos jos nėra lieto
sios. šaligatviuose eilė krautu
vių, kuriose nestinga pirkėjų. 
Išeina moterys, nešinos pirki
niais, iš suknelių parduotuvės. 
Gražūs, dailiai susišukavę vaikai 
laižo ledus, vaflius suvynioję 
popierinėmis servetėlėmis. Ma
žo Austrijos miestelio atmosfe
ra dvelkia senos įsišaknijusios 
civilizacijos dvasia.

Grįžtame į Salzburgą apie pir
mą valandą. Esam alkani. Mano 
bičiulis ir aš ieškom restorano ir 
pagaliau pagrindinės gatvės vi
dury užtinkam tokį, kuris rekla
muoja amerikietiško stiliaus bu
fetą. Viduj erdvu, elegantiška ir 
šviesu. Restoranas atdaras iš vi- 
sų pusių, ir visa eilė stalelių 
yra erdviame kieme. Unifor
muoti jauni vaikinai nešioja gė
rimus ir tvarko stalus. Prieinu 
prie bufeto ir esu nustebinta ne
paprastu maisto pasirinkimu. Už 
nelabai didelę kainą galima 
pripildyti lėkštę, pasirenkant 
karštus ir šaltus patiekalus. Pir
mą kartą gyvenime esu valgiusi 
karštų grybų patiekalą, kuris 
kiek priminė lietuviškai paga
mintus grybus svieste, bet dar 
turėjo kažkokį malonų prieskonį, 
kutenantį gomurį.

Pavalgę išėjom į gatvę, ieško
dami deserto ... Kavinių su tor
tais ir pasakiškai viliojančiais 
pyragaičiais Salzburge kas 
antros durys. Sustojam vienoj 
mažytėj kavinėj. Nišose po sta
liuką, o prieky didžiulė stikli
nė vitrina su saldumynais. Man-, 
dagi padavėja atneša kavą, bet 
kviečia pasirinkti pyragaičius ... 
Sunku buvo apsistoti ties vienu 
ar kitu, taigi pasirinkom po 
du . ..

Nebuvo prasmės grįžti į vieš
butį, o Salzburgas toks įdomus. 
Tolumoj matėm Salzburgo vi
duramžių tvirtovę. Gerokai pasi
stiprinę pietomis ir tortais, nu
tarėm sudeginti kalorijas ir eiti 
tvirtovės link pėsčiomis. Kartais 
ji mum išnykdavo iš akių, už-

AMERIKOS LIETUVIAI 
TURĖTŲ PASIPRIEŠINTI

Jungtinis Amerikos Pabaltie
čių Komitetas 1980 birželio 24 
buvo painformuotas federalinės 
radijo įstaigos — Board for Inter
national Broadcasting, prižiūrin
čios Radio Free Europe/Radio 
Liberty stočių veikimą, kad no
rima pabaltiečių kalbomis radijo 
programas perkelti iš Miunche
no į New Yorką.

Programų perkėlimą esą 
norima padaryti taupymo sume
timais, pirmoj eilėj spaudžiant 
senato užsienio reikalų komite
tui, nes, krintant užsieniuose 
dolerio vertei, tų radijo stočių 
išlaidos Vokietijoj smarkiai di
dėjančios.

Amerikos Pabaltiečių Komite
tas pareiškė savo kolektyvų ne
pritarimą tokiam planui ir susi
rūpinimą, kokią neigiamą 
psichologinę įtaką toks progra
mų atkėlimas iš Europos į JAV- 
bes gali turėti tiek okupuotiem 
Pabaltijo valstybių gyventojam, 
tiek laisviesiem pabaltiečiam.

Jei jau taupumo sumetimais 
reikėtų daryti pakeitimus, tai 
vietoj pabaltiečių radijo progra
mų iš Miuncheno į New Yorką 
galėtų būti perkeltos Sovietų Są
jungos satelitinių kraštų kalbo
mis transliuojamos programos; 
tai neturėtų jokių neigiamų psi- 

tų satelitų valdžių neliečia joks 
pripažinimo ar nepripažinimo 
nusistatymas, o šis klausimas yra 
labai jautrus okupuotiem Pabal
tijo kraštam.

Apskritai, neaišku, kaip JAV 
kongresas finansiniais išskai
čiavimais galėtų prieiti nuomo
nę skaldyti svetimomis kalbomis 
siunčiamas sovietų tautom, jų 
satelitam ir pabaltiečiam radijo 
programas, kada šiuo metu la
biau negu kada nors reikėtų to

stota pastatų. Pagaliau pasiekėm 
tą Salzburgo pusę, kuri nuo liku
sios miesto dalies yra atskirta 
Salzbacho upės.

Kitoj pusėj, už ilgos senų, 
bet gerai užsilaikiusių mūrinių 
pastatų eilės aukštai tūnojo iš
didi Hohensalzburg tvirtovė, 
pastatyta 12 šimtmety. Pasižval
gę j abi puses, suradom arti
miausią tiltą, kuriuo perėjom į 
tvirtovės pusę. Atidžiai stebėda
ma užrašus, atsidūriau šalia Salz
burgo kalėjimo, kurio statybos 
metų neatsimenu, bet žinau, kad 
jame prieš šimtus metų buvo 
kalinami galingi ir garsūs politi
niai priešai.

Pagaliau priartėjom prie 
skersgatvio, vedančio į tvirtovę. 
Tvirtovės papėdėj į Kauno fu
nikulierių panašus traukinėlis 
labai stačiai kėlė smalsuolius ir 
turistus į viršų. Susimokėję ke
lis šilingus, laukėm savo eilės. 
Pakilimas buvo labai status, o iš 
lango nuostabus reginys atsklei
dė senąjį Salzburgą, kaip ant 
delno.

Viršuj atsidūrėm platformoj, 
iš kurios reikėjo pereiti tiesiai į 
niūrų ir tamsų pilies kiemą, 
apsuptą senovinių bokštų ir sar
gybos pastatų. Saulė tą kiemo 
pusę vargiai bepasiekia. Kiemo 
senoviškas originalus grindinys 
buvo šaltas ir drėgnas, nežiū
rint vidurvasario karščio. Tar
puose bandė veržtis samanos.

Žvalgėmės muziejuj, kuris tu
rėjo istorinių retenybių per
teklių. Čia buvo Karolio Di
džiojo kardas, karingų vyskupų 
kardai, durtuvai, šalmai ir šarvai. 
Lankėm požeminius kalėjimus, 
kuriuose buvo kalinami mūšius 
pralaimėję karo vadai, o viršuj 
milžiniškas, kad ir nejaukias po
kylių patalpas. Kartais atrodė, .prisiminimų.

dimo, ir į sales žygiuos riteriai klebonas kbn. W. Karaveckas 
ant savo šarvuotų žirgų.

Tačiau viskas čia pritaikyta tu
ristam. Išijus iš požemių į pilies 
išorinį kiemą, aptvertą aukšta 
mūrine tvora, kaip ir pati tvir
tovė, modemus patarnavimas su

Tas baisusis birželis, kuris 
amžinai išliks mūsų tautos isto
rijoj, ir Pittsburgho lietuviam 
kasmet iš naujo sukelia šiurpių 

Šv. Kazimiero 
kad tetrūko tolimų trimitų gau- Pittsburgho lietuvių parapijos

Taryba prašo Amerikos lietuvius 
rašyti prezidentui, savo senato
riam ir kongresmanam, stipriai 
pasisakant prieš suplanuotą 
Radio Free Europe/Radio 
Liberty pabaltiečių kalbomis 
radijo programų perkėlimą iš 
Miuncheno į New Yorką.

ALTInf.

Čia pateikiami laiškų tekstų 
projektai.

The Honorable Jimmy 
Carter

President of the
United States 

The White House 
Washington, D.C. 20500 
Kreiptis: Mr. President:
The Honorable--------
House of Representatives 
Washington, D.C. 20515 
Kreiptis:

Dear Congresman-------
The Honorable..........
United States Senate 
Washington, D.C. 20510 
Kreiptis: DearSenator...... .

Expanding Moscow colomal- 
ism in Afghamstan and otber

Radio Liberty w<rald reraain in 
Europe wbere it could mote ef-
fectively ghre support to the 
hopes of the subjugated Bakfc 
States: Uthuania, 'Latvio and 
Estoria.

onies būt these downtrodded

nu- 
ne-

Alpėmis. Per šiaudelį traukiau 
ledo šaltumo “Afri-Cola” ir ste
bėjausi tuo pavadinimu: kilusi iš 
Amerikos, pavadinta afrikietiš- 
kai, paduota Austrijoj... Šali
mais sėdėjo būrelis studenčių iš 
Amerikos. Jos garsiai diskutavo 
studijų Austrijoj sunkumus ... 
Taip, esu tikra, kad čia nėra lai
ko demonstracijom ar protestam. 
Čia kraštas, kuriame studentai 
studijuoja, o profesoriai dėsto ...

Grįžom apačion saulei lei
džiantis. Tarp senų pastatų skai
tom šimtus skelbimų apie kon
certus ir festivalius. Atrodo, kad 
visa Austrija gyvena klasikinės 
muzikos dvasioj. Jaunimo daug 
visur, ir visi domisi klasikine 
muzika. Atsiduriam plačioj, erd
vioj aikštėj ir stebimės, kodėl 
visas judėjimas staiga sustojo. 
Bokšte laikrodis artėjo į šeštą 
valandą. Sustojom ir mudu. Di
džiajai rodyklei priartėjus prie 
dvylikos, pasigirdo nuostabi var
pų muzika. Tai dar vienas 
“Gloeckenspiel”. Ji tęsėsi lygiai 
vieną minutę. Jai nustojus skam
bėti, judėjimas ėjo toliau.

Viename aikštės pakrašty sto
vėjo senoviškos “karietos” su 
arkliais, kurias jau anksčiau bu
vom pastebėję. Jos laisvai judė
jo modernaus judėjimo gatvėse, 
ir joks autobusas, joks automobi
lis nerodė nekantrumo žymių, 
jei prieky lėtai, vos kojas vilk- 

BAISUSIS BIRŽELIS 
PITTSBURGHE

žuvusius ir tebekenčiančius nuo 
komunizmo teroro pavergtoj tė
vynėj ir neaprėpiamuose šaltojo 
Sibiro plotuose.

Faktiškai baisusis birželis bu
vo paminėtas radijo bangomis. 
Mūsų abi Pittsburgho lietuviš

kosios radijo programos šiemet 
tam skyrė daug laiko. Per Vy
tauto Juciaus vedamą programą 
birželio 8 pagrindinė kalbėtoja 
buvo seselė pranciškietė Jose- 
phine, kuri kalbėjo lietuviškai. 
Birželio 15 Vytautas Jucius sky
rė išimtinai visą laiką birželio 
įvykiam paminėti. Po savo įžan
ginės kalbos jis perskaitė Altos 
atsišaukimą į lietuvių visuome
nę. Paskui prie mikrofono pa
kvietė šios programos bendra
darbę seselę Josephiną, daug 
kartų įvairiomis progomis čia 
kalbėjusią. Šį kartą ji kalbėjo 
angliškai.

Savo abiejose kalbose seselė 
prelegentė gyvai, vaizdžiai, 
jausmingai ir įtikinančiai nu
švietė baisiojo birželio reikšmę. 
Mūsų tėvynė, kalbėjo ji, šian
dien, deja, tebėra okupuota, bet 
kova už laisvę ten vedama labai 
atkakliai namuose, bažnyčiose, 
mokyklose, kalėjimuose ir net 
pačiame Sibire. Lietuva tebėra 

mai, Afganistano užėmimas 
pagaliau pravėrė akis pasauliui, 

tyrė per tuos keturiasdešimt 

senoviška susisiekimo priemo
ne. Už kelis šilingus važiavom 

rėjomės jo architektūra, žmo
nėmis ir fontanais, kurių čia gau
su, kaip ir visuose kituose se
nuose Europos miestuose.

Grįžom autobusu iki geležin
kelio stoties, nes kelias atgal bu- 

kad būtume galėję grįžti pės
čiomis. Ir vėl pradėjom ieškoti • 
gero restorano vakarienei, nes šį 
kartą buvom alkani. Grįžom į 
Rainerstrasse, vieną iš didesnių ' 
Salzburgo gatvių. Pastebėjom i 
didžiulę “M*’. Tai būta Munden- 
hamer Braeu restorano, kuris 1 
reklamavo “tarptautinę ir vieti- 
nę” virtuvę. Restorano patalpa 
ilga ir siaura, primenanti trauki- ! 
nių restoranus. Pasieniui išri- 1 
kiuoti nedideli staleliai, atskirti 
aukštomis sienelėmis. Kiekvie
noj nišoj atskiras apšvietimas, o 
po juo įdomios, senoviškos gra- ( 
viūros. Elegantiškas padavėjas 1 
su fraku padavė aksomo virše
liais valgių sąrašus. Pažinęs kaip 
svečius iš Amerikos, jis užkal
bino mudu angliškai.

Mudviejų dideliam nustebi
mui bare buvo maišomi koktei
liai pagal amerikietiškus recep
tus. Nutarėm išbandyti vietinį ' 
“Manhattan”. Neteko nusivilti, 
ir kokteilis buvo toks, prie ko- . 
kio esam pratę Amerikoj. Sa
vaime suprantama, kad Austrijoj 
niekas neieško amerikietiškų 
patiekalų, tuo labiau, kad Ame
rikos virtuvė nepasižymi savo '

metų okupacijos. Faktas, kad per 
visą tą laiką Sovietų režimas 
nė kiek nepasikeitė, lygiai nepa
sikeitė ir mūsų tautos ryžtas 
nepriklausomybę atgauti. Lais
vės troškimas tapo 
čia aspiracija. Tauta mokėjo ir

žmonių gyvybėmis. Kol lietuvių 
tauta bus gyva ir kol laisvės troš
kimas neišnyks, nepriklausomy
bės idėja taps realybe. Mes 
su didžiausia meile prisimena
me tuos, kurie žuvo kovoje su 
komunizmu. Pavergtųjų pasi
priešinimas vyksta sunkiausiose 
sąlygose. Vienok jis auga ir stip
rėja. Tad išlaikykime savo tauti
nes ir kultūrines vertybes. Ža
dinkime gyvastingąsias tautos 
jėgas, kad ji išliktų stipri dvasia 
ir kūnu. Kol tauta bus gyva, 
bus gyvas ir jos prisikėlimas. 
Lietuvių tauta, kaip ir kitos tau
tos, turi teisę laisvai gyventi 
ir ji tos teisės niekad neatsisa
kys!

Programos vedėjas Vyt Jucius 
seselei nuoširdžiai padėkojo už 
sutikimą kalbėti per du sekma
dienius ir už taip gražiai pa
ruoštas kalbas. Seselė Josephi- 
ne, nors čia gimusi, visuomet 
klausytojus nustebina savo tobu
la lietuviška tarsena ir stiliumi. 
Prie seselės kalbos buvo 
ta plokštelių muzika.

ink-

Povilas Dangis, ilgametis lie
tuviškos radijo programos vedė
jas, birželio 15 dieną skyrė visą 
laiką liūdniesiem įvykiam pa
minėti. Po įvadinės kalbos ir pa
rinktos tai progai plokštelių mu
zikos, dialogo forma vyras ir mo
teris kalbėjo apie praeities ir 
dabartinę Lietuvos padėtį.

TJ>.

veršienos kepsniu, vietinėmis 
daržovėmis ir garsiuoju Scheiter- 
haufen (duonos, obuolių ir grie
tinėlės pudingu).

Taip pavalgius, buvo sunku 
žingsniuoti viešbučio link. Bet 
reikėjo planuoti rytojaus dieną. 
Nors mudviejų dar Clevelande 
planuotos kelionės maršrutas jau vaizdis nepasikeitė. Berchtesga- 
vedė mudu į Vieną, bet aš už- deno stotis, gerokai pasikeitus 

nuo mano lankymosi prieš dau
gelį metų, turi dideles patalpas, 
gražų restoraną ir daugybę 
taksių.

Patyrę, kad iki garsiųjų drus
kos kasyklų tėra vienas kilo
metras, nutarėm eiti pėsčiomis 
nurodytu keliu. Buvo progos pa
sidairyti po maisto ir suvenyrų 
krautuves ir stebėti vietinius 
gyventojus. Su mumis žygiavo 
didokas būrys panašiai nusitei
kusių turistų..

Pagaliau, perėję tiltą, už kelio 
posūkio, pamatėm iškabas 
“Berchtesgaden Salzwerke” su 
privažiavimu automobiliam ir 
restoranu. Turistų buvo daug, ir 
prie bilietų kasos buvo iškabin
tas pranešimas, kad sekantis bū
rys bus leidžiamas po pusantros 
valandos. Grįžti nebuvo pras
mės. Taigi, pasiėmę numeruo
tus bilietus, nutarėm dairytis ap
link ar net ko nors užkąsti.

Tipiškai vokiška tvarka buvo 
didelė. Nereikėjo stovėti eilėj, 
tik reikėjo klausytis garsiakal
biais aiškiai keliomis kalbomis 
pranešinėjamų numerių. Pats 
kasyklų pastatas aptvertas aukšta 
akmenine tvora su vartais, kurie 
priminė įėjimą į tvirtovę.

vedė mudu į Vieną, bet aš už
sispyriau dar sugrįžti į Vokieti
ją, kad mano bičiulis turėtų pro
gos aplankyti garsųjį Berchtes- 
gadeną, kuriame aš lankiausi 
prieš daugelį metų. Nužygiavom 
į geležinkelio stotį, norėdami su
žinoti traukinių tvąrkaraštį. Pa- 
tyrėm, kad į Berchtesgadeną 
traukiniai eina dažnai. Nutarėm 
iš viešbučio išsiregistruoti atei
nantį rytą tuoj po pusryčių, 
padėti kelionės bagažą į auto
matines spintas ir praleisti die
ną Berchtesgadene su tikslu, va
kariniu traukiniu grįžus, pasiim
ti bagažą ir nakties metu keliau
ti į Vieną.

Ketvirtadienis, liepos 12
Nešini lagaminais, tuoj po 

pusryčių nuskubėjom geležinke
lio stoties link. Specialiose pa
talpose, įmetus reikiamą šilingų 
sumą, kelioninis bagažas lieka 
apsaugoj, o raktas pasiimamas. 
Apmokėtam laikui pasibaigus 
(po dviejų parų) geležinkelių 
bagažinės administracija rastus 
lagaminus pasiima į savo globą, 
ir juos reikia atvykus išpirkti. 
Mudu padėjom savo lagaminus 
dvylikai valandų, nes planavom 
vakariniu traukimu tęsti kelionę 
į Vieną.
, Geležinkelio stoty greitai su- (Bus daugiau)

Iš LB politinės konferencijos Washingtone birželio 8-9. 
Iš k. Teresė Gečienė, Ingrida Bublienė, Roma Česonienė 
ir Jonas Kavaliūnas. Nuotr. Jono Urbono

NEPAPRASTA KONFERENCIJA
(atkelta iš 3 psl.) 

nors mūsų mokslininkas su 
sekretore. Jiem talkinti galėtų 
ir Lituanistikos Institutas.

Būtų gera, jei mes galėtume 
turėti tyrimų centrą, kokį turi 
ukrainiečiai Harvard universite
te. Tačiau tuoj susiduriama su 
milijoninėm išlaidom.

Lituanistinių kursų padėtis 
universitetuose ne per geriau
sia. Jų išplėtimu bei koordina
vimu, pasak kalbėtojo, turėtų 
«Qgintis viena kuri iš mūsų or

Šią temą nagrinėjo Algiman-
tas Cureckas, Lietuvių Bend
ruomenės ryšininkas Wasbing- 
tone.. Jis jau senokai rūpinasi 
klaidų, kartais mum labai nema
lonių, atitaisymu oficialiuose ir 

žinynus, valdiškus Iddfaha ne 
dėl blogos valios, o dėl neob- 

jkulittiu. fcuriftis 
laidini nft rauzsJHmusd

ir

traukiniui sustojus prie Vokieti
jos sienos, reikėjo pereiti sienos 
formalumus, kurie baigėsi man
dagių uniformuotų valdininkų 
šypsenomis ir trumpu žvilgtelė
jimu į pasų viršelius. Ir vėl atsi
dūrėm Vokietijoj, nors gamto-

Paskutinio karo sūkury, pasi
keitus Lietuvos sienom, net ir 
valdiškuose atlasuose bei žemė
lapiuose įsibrauna nemaža klai
dų- Jų pasitaiko ir valstybių, 
nepripažįstančių mūsų krašto 
okupacijos, žemėlapiuose. Lietu
va priskiriama prie Sovietų Są
jungos. Lenkai, kiek galėdami, 
įtaigauja JAV pareigūnus, kad jų 
ruošiamuose žemėlapiuose Vil
niaus kraštas pasiliktų prie Len
kijos. Nuolatiniu reagavimu ne
mažai minėtų klaidų pavyksta 
atitaisyti. Savo darbe Cureckas 
paramos susilaukia iš JAV Lietu
vių Bendruomenės. Pranešėjas 
priminė, kad dar nepaliesti mo
kyklų vadovėliai, kuriuose taip 

apie Lietuvą.*

Išsamiai palietus kitataučių 
informaciją, iškilo nemažai klau
simų bei papildymų, kuriais 

čiui su pagalbininke išvystyti 
plačią informaciją neįmanoma. 
Jo dabartinį Kabą reikėtų gąro- 
kai praplėsti papildomai* ir pti-

melam atremti.
Todėl Amerikos Lietuvių



MALDA IR DEMONSTRACIJOS 
už Pavergtą uetuvą

ALGIMANTAS S. GEČYS
Ai?-

Philadelphijos lietuviai skai
čium yra negausūs. Sėkmingu 
laikomas renginys, pajėgiąs su
telkti 200 tautiečių. O tačiau 
negausi kolonija politiniu prana
šumu, sugebėjimu į gyvenimą 
išvesti naujus visuomenininkus, 
surasti lietuviškiem reikalam 
prijaučiančių kitataučių, ar iš
kelti Lietuvos pavergimo klausi
mą amerikiečių spaudoj ir t ele- 
vizijoj yra viena iš pirmaujančių.

Šiais metais, minint 40-ties 
metų Lietuvos okupacijos su
kaktį, Philadelphijoj vėl buvo 
pasiekta neeilinių laimėjimų. 
Tai įvykdyta bendram tikslui su
būrus Lietuvių Bendruomenės 
Philadelphijos apylinkės ir 
Amerikos Lietuvių Jaunimo Są
jungos Philadelphijos skyriaus 

darbuotojus. Pirmieji teikė fi
nansinį užnugarį, organizacinę 
patirtį, panaudojo turimas pa
žintis Bažnyčios hierarchų ir po
litikų tarpe. Jaunimo Sąjungos 
nariai darban stojo su kliūtis 
deginančiu entuziazmu, ryžtu ir 
drąsa ir šimtus valandų siekian
čia darbo auka.

Audiencija pas kardinolą
Pasaulio LB valdybai aplink

raščiu paraginus baisiųjų birže
lio įvykių sukaktį jungti su Mal
dos dienos už Lietuvą paskelbi
mu amerikiečių ir kitų laisvojo 
pasaulio kraštų vyskupijose, 
Philadelphijos LB apylinkės 
valdyba nutarė prašyti audienci
jos pas Philadelphijos arkivys
kupą kardinolą John Krol. Gegu
žės 21 kardinolas teikėsi priimti 
Philadelphijos LB delegaciją, 
kurią sudarė apylinkės valdybos 
pirmininkė Teresė Gečienė, 
Philadelphijos arkivyskupijos 
kancleris prel. Francis Statkus, 
Šv. Andriejaus parapijos vikaras 
kun. Kajetonas Sakalauskas, apy
linkės valdybos viceparminijjląč 
jattinliiO Te!KStcUii JtHStC MuKy*’
tė-Stirbienė ir JAV LB visuome
ninių reikalų tarybos narys Ri
mas Česonis. Kardinolui buvo į- 
teiktas laiškas, kuriame išdėsty
ta Lietuvos katalikų persekioji
mas, tautos ištikimybė Kristui 
ir jo Bažnyčiai. Prašyta birže
lio 15-ąją paskelbti arkivyskupi
joj Maldos diena už Lietuvą. 
Taip pat prašyta į katalikų mo
kyklų mokslo programą įtraukti 
dėstymą apie komunizmo vyk

domą krikščionių persekiojimą 
ir ateizmo propagavimą. Tai 
prilygtų viešose mokyklose dės
tomam “holocausto” kursui, lie
čiančiam žydų tautos genocidą.

Arti valandos trukusios au
diencijos metu kardinolas Krol 
gyvai domėjosi keliamais klausi
mais. Audiencijos dalyvius švel
niai provokuodamas, jis sutiko 
maldos dieną paskelbti ir ją pa
garsinti, tačiau su sąlyga. Au
diencijos dalyviam buvo pa
vesta paruošti laišką arkivys
kupijos ribose esantiem klebo
nam ir Maldos dienos skelbimo 
tekstą, kuriuos kardinolas atitin
kamai pakoreguos ir savo vardu 
paskelbs. Teko sutikti su stato
ma sąlyga. Prel. Statkui, kun. 
Sakalauskui ir T. Gečienei už
davinį pavyko atlikti sėkmingai.

listė Irena Grigaliūnaitė.

stovykloj Dainavoj skaitys per

žmogaus teisių paneigimas. De-

gužės 17 koncertavo Omaha, 
Nebr. Koncertą rengė vietinis 
lietuvių medžiotoįjų klubas 
“Aras” su savo vadovu Vytu 
Mackevičium. Išvyktų dalyvavo

pradėtos Amerikos himnu. So
listė O. Pliuškonienė pagiedojo 
“Lietuva brangi”. Invokacųą 
sukalbėjo kun. M. Kirsons. JAV

Tuo metu, kada vyresnieji rū
pinosi Maldos dienos išrūpini-' 
mu ir jos išreklamavimu, JAV

NEKAL'

mu ir jos išreklamavimu, JAV buvo sėkmingai išspręsta Liete- du minėjimo sukaktį prisiminė. 
LB leidžiamo biuletenio Bridges vos diplomatinę tarnybą slėgusi Birželio 13 The Philadelphia 
vyriausio redaktoriaus Rimanto finansinė krizė, smerkė Lietuvos Daily News pranešė apie įvyk- 
Stirbio ir Jūratės Stirbienės jau- pavergėją kvietė visus jungtis siančią jaunimo demonstraciją, 
kioj pastogėj veik kas dieną į kovą prieš komunizmą ir jo i m- Keliais atvejais cituoti R. Stirbio 
jaunimas posėdžiavo ir ruošėsi perialistinius kėslus. 11 Wash- pareiškimai. The Philadelphia 
demonstracijai. Demonstracija ingtono atvykęs pagrindinis tad- Inųuirer birželio 14 paminėjo 
siekta atkreipti amerikiečių bėtojas, Readefs Digest vy- kardinolo paskelbtą laišką, šv. 
spaudos ir televizijos dėmesį į resnysis redaktorius Kenneth Y. Andriejaus parapijoj įvyksian- 
tebevykstančią Lietuvos ir kitų Tomlinson iškėlė neteisėtą BaL čias mišias ir būsimą jaunimo 
Baltijos valstybių okupaciją ir tijos valstybių okupaciją, jų žmc^ demonstraciją. The Philadelphia 
žmogaus teisių paneigimus. De- nių vykdomą kovą prieš okupan- Evening BuDetin birželio 11 
monstracijai pasirinkta prieš ke- žmogaus teisių paneigimus, išspausdino Philadelphijos LB 
byriu r metus sėkmingai iš- Jo nuomone, Ameriką turi Balti- Talkos .Lietuvai komisijos nario 
bandyta forma — 24 valandų jos tautom padėti. Bet padėti dr. J.A. Stiktorians laHfcą redak- 
budėjimas. JAV parkų tarnybai ®dčs tfk kariškai tvirtos JAV- cjjai, kariame sugretintos Ltetn- 
tarpininkaujant, budėjimui vieta bės. Tomlinson prieš kelerius vos ir Afganistano invazijos, 
buvo gautan^fn^ JAV ne- metus Readef s Digest žurnale Tame pačiame hdkra«y birželio 

priklausomybės lopšio — Leis- plačiai aprašė Simo Kudirkos 16 buvo išspausdintas Pnula 
vds Varpo aikštelės. Demonstra- odisėją; nuo to laiko jis yra nuo- Herbut straipsnis, fairiame p»

marino am šifdus lietuvių tautos draugas, vaizduojama Lietuvos su**
a* ssmu O 1» »» - - r - a - t—a afrgzč: MKUjuno imc«wre jvbsb 3Or» pocyBę ronicmiijKno mw»
protestuo- bienė tart padėkos žodį lieta- Širvaičio pamokslas, paarititsiM

les' Dougherty, kurio

ir jų metu kalbantį kongr. 
Dougherty. Plačiai klausoma ži
nių radijo stotis KYW birželio 
14 kelis kartus per valandą pra
nešinėjo apie vykstančią jauni
mo demonstraciją.

Visi pagrindiniai Philadelphi
jos laikraščiai vienu ar kitu bū
du minėjimo sukaktį prisiminė. 
Birželio 13 The Philadelphia 
Daily News pranešė apie įvyk
siančią jaunimo demonstrag^ją- 
Keliais atvejais cituoti R. Stirbio

KERTINIO AKMENS 
ŠVENTINIMAS

vyriausio redaktoriaus Rimanto 
Stirbio ir Jūratės Stirbienės jau
kioj pastogėj veik kas dieną 
jaunimas posėdžiavo ir ruošėsi 
demonstracijai.. Demonstracija 
siekta atkreipti amerikiečių 
spaudos ir televizijos dėmesį į 
tebevykstančių Lietuvos ir kitų 

ti..| talką stojus pustuzi
niui latvių jaunimo, per atei
nančias dvi savaites Stirbių na
mai virto jaunimo būstine, ku
rioj vakarais buvo piešiami pla
katai, rašomi, atsišaukimai ir 
pranešimai spaudai, didinami 
mūsų rezistentų atvaizdai, ant 

tų Sibiran ir sovietų nukankin
tų pavardės, siuvama rankų raiš
čiai, ruošiami tekstai, kurie 24 
valandų budėjimo metu bus 
skaitomi per garsiakalbius, kad 
pro aikštę praeinantieji sužinotų 
apie okupanto skriaudas pabal- 
tiečiam.

Birželio 14, šeštadienio vidur
dienį, trumpomis ceremonijomis 
pradėtas jaunimo 24 valandų 
budėjimas. Pakeltos trijų Balti
jos valstybių vėliavos. Kun. Sa
kalauskui vadovaujant, pasi
melsta. Išklausytos JAV LB vi
suomeninių reikalų tarybos na
rio Gabrieliaus Mirono prasmin
gos kalbos. Po to vyko ištremtų
jų, nužudytų, kalinamų lietuvių 
pavardžių skaitymas, žuvimo ap
linkybių apibūdinimas, kalti
nimų ir bausmių apibūdinimas. 
Buvo skaitomos anglų kalba iš
traukos iš Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos ir kitos rezis
tencinės literatūros. Tuzinas 
jaunuolių, susirišę grandine ir 
prie krūtinių bei nugarų prisi
segę Lietuvos rezistentų pavar
des, vaikštinėjo po aikštę. Kiti 
aplinkinėse gatvėse praeiviam 
dalino atsišaukimus. Vakarop, 
saulei leidžiantis, budėjimo vie
toj trečios kartos lietuvis kun. 
Kazimieras Stewart pravedė 
trumpas pamaldas. Buvo mel
džiamasi už kenčiančią tautą 
maldomis, sukurtomis Sibiro tai
gose. Gintarė Gečytė skaitė iš
traukas iš Šv. Rašto. Su demon- 

mui. Budėjimas tęsėsi visą nakų, 
garsiakalbio garsam sklindant į 
tolumą ir primenant okupanto 
daromas skriaudas lietuvių tau
tai. Ryto maldas aikštėj pravedė 
latvis kun. M. Kirsons.

Sekmadienį Šv. Andriejaus 
parapijoj, kun. dr. Kazimieras 
širvaitis už pavergtuosius auko
jo mišias, kurias užprašė LB apy
linkė. Su juo koncelebravęs kun. 
K. Sakalauskas mišias aukojo 
persekiojamo savo klasės draugo 
kun. Alfonso Svarinsko intenci
ja. Lektorium buvo Pietinės New 
Jersey LB apylinkės pirm. Balys 
Raugas. Prie altoriaus buvo gau
siai išrikiuotos vėliavos. Mišių 
eigą sekė specialiai atvykusi 
dienraščio The Philadelphia 
Evening Bulletin korespon
dentė, kuriai LB valdybos parei
gūnė vertėjavo. Kun. dr. Širvai
tis pasakė lietuvišką pamokslą. 
Mišių metu giedojo Vilties cho
ras ir solistė Ona Pliuškonienė.

Po mišių Švt Andriejaus baž
nyčioj buvo vykstama į budėji
mo vietą užbaigiamosiom cere
monijom. JAV LB visuomeninių 
reikalų tarybos nariui Rimui Ce-

Philadelphjjoj minint tragiško birželio įvykius, Amerikos Lietuvi 
demonstruoja, kiekvienas atstovaudamas sovietų kalėjimuose 
niui. Nuotr. R. Stirbio ,

■ j ir latvių jaunimui. Po jos 
kalbos mikrofoną perėmė latvių 
studentų atstovas, kuris visus 
nuopelnus už budėjimo suorga
nizavimą atidavė lietuvių jauni
mui. Giedant visų trijų Baltijos 
tautų himnus, buvo nuleistos 
vėliavos, ir 24 valandas trukęs 
budėjimas buvo baigtas.

vių

Amerikiečių dėmesys birželio 
sukakčiai

Jaunimo ir T .R darbuotojai 
pirmiausia siekė kitataučiam 
priminti 40 metų tebesitęsiantį 
okupacijos faktą. Kardinolo Krol 
laiškas, skelbiąs Maldos dieną 
katalikam, priminė smurtu įvyk
dytą Lietuvos aneksiją, tikėjimo 
persekiojimą ir žmogaus teisių 
pažeidimus. Laiškas vienose 
bažnyčiose buvo skaitomas išti
sai, kitose — įtraukiamas į para
pijų biuletenius, dar kitose — 
komentuojamas pamokslo metu 
ar įtraukiamas į Tikinčiųjų mal- 

ja: “Minint 40-tą sukaktį sinurtu 
įvykdytos inkorporacijos į Sov. 
Sąjungą, mes meldžiamės už 
Lietuvos žmones ir visus tuos, 
kurie kenčia teisių ir laisvės atė
mimą ir mažinimą”.

Philadelphijos arkivyskupijos 
ir Allentowno vyskupijos lei
džiamas katalikų oficiozas The 
Catholič Standard and Times 
birželio 12 visą trečią puslapį 
paskyrė Lietuvai. Puslapį pava
dinęs akį pagaunančia antrašte 
“Lietuviai yra skirti sunaikini
mui”, redaktorius išspausdino 
kardinolo laišką, Lietuvos žemė
lapį, pranešimą apie įvyksian
čią jaunimo demonstraciją ir ki
tus du straipsnius, kur minimas 
Šv. Tėvo dėmesys Rytų Euro
pai, komentuojama Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika ir ci
tuojamas kun. K. Pugevičiaus 
pareiškimas.

Trys pagrindinės Philadelphi
jos televizijos stotys birželio 14 
d. 6 ir 11 valandos žinių metu 
rodė demonstruojantį jaunimą ir 

mo faktą. Viena iš šių televizi
jos stočių birželio 15 parodė bu

Philadelphijos Jaunimo suruošto tąsiojo birželio su-

Anthology”, redaguotą A. Skrupskelienis. šalia stovi latvių 
grupės vadovas K. Sveilis. Nuotr. A. Bagdontvičiatės

da Bendžiūtė, Aušra Bagdonavi
čiūtė, Ali ir Vytautas Maciūnai, 
Grigas Ardys, Mindaugas Klausa, 
Vytautas Surdėnas, Charles Ro
man, Arūnas ir Jolanta Cesoniai.

Jie visi laikytini išeivijoj gyve-

kardinolo laiškas ir aprašoma 
jaunimo demonstracija, daugelį 
pagrindinių šių dienų rezistentų 
suminint pavardėmis. Straipsnis 
pailiustruotas kun. dr. Širvaičio 
ir kun. Sakalausko nuotrauka.

Baigiant šį ilgesnį straipsnį nančiais Lietuvos vaikais! 
ir džiaugiantis rezultatais, tenka 
paminėti, kad Philadelphijos 
lietuvių kolonija yra glaudi, 
veiksminga, gerai suprantanti 
darnios veiklos svarbą ir nesi
leidžianti patriotizmo vardan 
būti skaldoma. Todėl ir jaunimas 
yra su vyresniaisiais. Juo pasiti
kima ir neabejojama, kad nuo 
lietuviškos veiklos jis nesitrauks.

Tebūna leista suminėti tuos 
Philadelphijos ir jos apylinkės 
jaunuolius, kurie savo darbu ir 

ryžtu išgarsino okupanto daro
mas skriaudas lietuvių tautai: 

Jūratė ir Rimantas Stirbiai, 
Rimas Melnikas, Audrius ir Gin
taras Dragūnai, Danutė Pliuško- 
nytė, Jonas Zerr, Petras Vaškys, 
Danutė ir Vidmantas Rukšiai, 
Gintarė Gečytė, Virgus ir Vytau
tas Volertai, Algis Šalčiflnas, Vi-

— Apolinaras Bagdonas LFB 
stovykloj (rugpjūčio 10-17) Dai
navoj kalbės apie Kristijoną Do
nelaitį, minint jo 200 metų mir
ties sukaktį.

— Europos Lietuvių Bendruo
menių pirmininkų ir valdybų 
metinis suvažiavimas įvyks rug
pjūčio 14-15 Innsbrucke, Austri
joj. Jane dalyvaus pirmininkai 
iš Anglijos, Belgijos, Italijos, 
Prancūzijos, Šveicarijos ir Vaka
rų Vokietijos Lietuvių Bendruo
menių. Iš JAV atvyksta PLB 
pirmininkas Vytautas Kamantus. 
Suvažiavimo rengimo reikalais 
rūpinasi Vokietijos LB krašto 
valdybos pirmininkas Andrius 
Šmitas.

TRADICINĖ LIETUVIŲ 
SUSITIKIMO ŠVENTĖ -PIKNIKAS

NAUJO VIENUOLYNO

tuviams” redaktorium kun. J. 
Vaišntiu, SJ, birželio 18 Romoj 
dalyvavo Šv. Tėvo bendroj au
diencijoj. Popiežius anglų kalba 
lietuvius pasveikino: “Specialus 
pasveikinimas lietuvių grupei iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių. 
Dievas jus telaimina. Dievas te
laimina jūsų tėvynę.” Audienci
jos pabaigoj šv. Tėvas priėjo 
prie lietuvių grupės, atskirai pa
sisveikino ir pasikalbėjo su dau
geliu lietuvių maldininkų. Vati
kano dienraštis “L’Osservatore 
Romano” audiencijos aprašymą 
iliustruoja popiežiaus susitikimo 
su. lietuviais nuotrauka.

— Bronius Juodelis, Tautinių - 
šokių festivalio korporacijos di
rektorių tarybos pirmininkas, 
liepos 8 pasiuntė telegramą į 
Baltuosius Rūmus su apgailesta
vimu, kad nei prezidentas nei jo 
žmona nedalyvavo VI-ojoj lietu
vių tautinių šokių šventėj Chi- 
cagoj.

— Prel. Audrys J. Bačlds, 
Vatikano Viešųjų Bažnyčios rei
kalų tarybos pasekretoris, liepos 
3 atvyko į JAV dviem savaitėm 
atostogų. Sustojo Lietuvos pa
siuntinybėj Washingtone pas tė
vus.

— Kun. Petras Ažubalis, Lie
tuvos Kankinių parapijos Mis- 
sissauga, Ont., Kanadoj, klebo
nas, liepos 12 mirė nuo širdies 
smūgio.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
24-oji studijų ir poilsio savaitė 
rengiama rugpjūčio 10-17 Dai
navoj, Manchester, Mich. Norį 
joj dalyvauti prašomi skubiai re
gistruotis pas LFB centro valdy
bos vicepirmininką Juozą Mi- 
konį, 24526 Chardin Rd., Rich- 
mond Hts., Ohio 44143. Tel. 
216 531-2190.

— Mokytojų studijų savaitėse 
Dainavoj rugpiūčio 17-23 ir Ken- 
nebunkporte, Maine, rug
piūčio 23-30 dar yra federa- 
linėm lėšomis apmokamų vietų. 
Lituanistinio švietimo darbą dir
bę arba dirbantieji kviečiami šia 
proga pasinaudoti ir dalyvauti 
studijų savaitėse. Savaitei Dai
navoj registruotis pas J. Kavaliū
ną, 219 872-3129. Savaitei Ken- 
nebunkporte registruotis pas 
Tėv. Steponą 207 267-2011.

— Dariaus — Girėno .žygio 
minėjimas ir paradas prie jų 
paminklo Chicagoj, Marųuette 
Parke, įvyks liepos 27.

— Prof. Marija Saulaitytė- 
Stankuvienė iš Chicagos išvyko 
pas sunkiai sergantį tėvą Anta
ną Saulaitį, gyv. Waterbury, 
Conn.

— JAV Lietuvių jaunimo Są
jungai, vadovaujamai Virgaus 
Volerto, paremti JAV LB Krašto 
valdyba paskyrė 1000 dol. Kraš
to valdyba tikisi, kad Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, va
dovaujama Gintaro Aukštuolio, 
irgi parems JAV Lietuvių Jauni
mo* Sąjungą iš savo tarpkongre- 
sinei veiklai gautų pinigų.

— CUvelando vyrų oktetas,



s.

LB.

jusiu Lietuvoj A. Račiūno, F. Ba
joro, V. Paltanavičiaus, B. Gor- 
bulskio, taip pat ir mūsų myli-

t kompozitorių J. Naujalio, 
akaus, J. Tallat-Kelpšos, B.

Cincinnati lietuvių veikloj
bių minėjimas. 6 vai. ir 11 vai.

21342
LIETUVA IR LENKIJA: 12

fordo LB apylinkė. Mišias auko-

Pakeitęs adresą, rašyk admi
nistracijai, drauge pridėk ir savo 
seną adresą.

klebonas kun. J. Matutis.
Po pamaldų bažnyčios svetai-

Hartfbrdo Švyturio mokyklos mažieji šoka “Pupą” per Motinos 
dienos minėjimą gegužės 11.

Už gyvas ir mirusias motinas 
sekmadienį, Motinos dieną, 9

LIETUVA IR LENKIJA: 11 dhą - rag^fo 2-12;

Hartfordo švyturio mokyklos abiturientai. Iš k. Steponas 
Zabulis — tėvų komiteto pirmininkas, Vida Liaukutė, Vitas 
Jalinskas, Danutė Raškevičiūtė, Darius Kapeckas, Milda 
Simonaitytė, Jonas Mačiuika, Rūta Virkutytė, Edmundas Ne
nortas ir Lionė Simonaitienė — mokyklos vedėja.

HARTFORD, CONN.
Prisiminti skaudis)! Įvykiai
Skaudieji Lietuvos praeities 

įvykiai čia buvo paminėti birže
lio 22. LB apylinkės užprašytas 
mišiaš Švč. Trejybės bažnyčioj 
aukojo kun. Juozas Matutis. Jis 
pasakė ir jautrų pamokslą. Gie
dojo mišrus' choras, vadovauja
mas muz. J. Petkaičio.

Po pamaldų minėjimas vyko 
parapijos salėj. Apylinkės pirmi
ninkui Steponui Zabuliui tarus 
įžangos žodį, minėjimas buvo 
pradėtas visų dalyvių tyliu susi
kaupimu. Maldą sukalbėjo kle
bonas kun. J. Matutis.

Zina Dresliūtė perskaitė 
miesto burmistro G. Athanson 
paruoštą deklaraciją. Tuo metu 
atvykęs pats burmistras pasakė

Dr. Vaidievutis Mantautas bu
vo pakviestas tarti pagrindinį 
žodį. Trumpai, jausmingai ir gi
liai įvertindamas išvežtuosius 
bei didžiai pasiaukojusius Lie
tuvos laisvės gynėjus, kurie 
žuvo, kad mūsų kraštas ir tauta 
išliktų laisvi, prelegentas savo 
kalbą paryškino poetų B. Braz
džionio, J. Aisčio, J. Vaičiūnie
nės ir kitų posmais. Kalbėjo 
be užrašų, klausytojam palikda
mas didelį įspūdiį.

Minėjimas buvo baigtas pirm. 
S. Zabulio padėkos žodžiu. MJ*. 

pa” šokį. Jiem šokant, dainavo 
keturios aštunto skyriaus moki
nės. Paskui šešto sk. mokinė 
Rima Dzikaitė padeklamavo Ma
tučio eilėraštį.

Toliau mokyklos choras padai
navo, o pirmo, antro ir trečio 
skyriaus mokiniai padeklamavo. 
Aštunto skyriaus Rūta Virkutytė 
deklamavo K. Grigaitytės eilė
raštį, o Vitas Jalinskas klarnetu 
pagrojo liaudies dainą.

Švyturio mokyklos tautinių 
šokių grupės “Berželio” jauniai 
pašoko kalvelį, o ketvirto sky
riaus mokinės Elžbieta Navokai- 
tė, Gabija Pakštytė ir Mirga 
Pakštytė padeklamavo. Minėji
mas baigtas “Birželio” jauniam 
pašokant dzūkų polką.

LOS ANGELES, 
CALIF.

šv. Kazimiero parapija Los 
Angeles yra ne tik religinis vie
netas, spternau jąs dvasinius rei
kalus, be< taip pat ir etninis 
junginys, sudarus sąlygas lietu
viam pabendrauti ir vystyti tau
tinę bei kultūrinę veiklą. Ypač 
kasmet vengiamos parapijos 
šventes, vadinamos Lietuvių 
dienomis, sudaro sąlygas iš visur 
suvažiavusiem lietuviam susitik
ti ir pasigėrėti tautiniu menu. 
Paprastai parapinis' gyvenimas 
ribojasi siaurais specifiniais rei- 
kalais. Takiau Los Angeles Lie
tuvių diemos savo puikia progra
ma toli viršija parapines ribas. 
Ir kažin ar yra Amerikoj kita 
tokia vietovė, kurioj parapijos 
švente būtų tokia iškili ir įspū
dinga!

Šiemet ūoji Lietuvių diena bu
vo birželio 22. Pažymėtina, kad 
ji buvo labai gausi meno ekspo
natais, kurie užpildė parapijos 
mokyklos erdvias klases ir že
mutinę salę.

Bene prieš trylika metų čia 
lankėsi ir buvo išstatęs savo kū
rinius dailininkas A. Galdikas. 
Šiemet bravo jo pomirtinė darbų 
paroda 3uvo išstatyta kelias
dešimt jo paveikslų, kurie yra 
padovanoti seselėm Putname. 
Tuos paveiksiąs atvežė seselė 
Margarita Bareikaitė. Birželio 
21 vakare ši paroda buvo atida
ryta. Su Galdiko kūryba susirin- 
kusiussupežiiidino M. Reinienė 
iš Oiicagos. Taip pat kalbėjo ir 
seselė Margarita, paaiškindama, 
kad pajaimos, gautos už parduo
tus paveikslus, bus sunaudotos 
arkivyskupo J. Matulaičio namų 
statybai.

Kitų menininkų išstatytus dar
bus galinas buvo pamatyti kitą 
dieną. Čia, be jau žinomų, 
dalyvavo ir mažiau pažįstami, 
naujai bes ireiškiantieji arba bent 
lig šiol viešai nesireklamavę. 
Savo kirybą buvo išstatę šie me- 
mninhi: I. Brazdžionienė, J: 
Gedimini®nė,-A. Petrauskas, A. 
Pažiūrienė, J. Andiašūnas, I. Li- 
paitė,?.Gaubys, V. Paplauskie
nė, 1. Tamošaitienė, J. Šlapely- 
tė (rankdarbiai), P. Gasparonis 
(skulptOros), K Mikėnas (kera
mika)

Šventė prasidėjo pamaldomis, 
kurias laikė ir originaliomis 
mintimis ataustą pamokslą pa
sakė tėvas B. Markaitis, SJ. 
Giedojo leomp. Br. Budriūno 
vedamas choras.

Pagrindinė programa įvyko 
Marsball aukštesniosios mokyk
los auditorijoj. Amerikos himną 
sugiedojus A. Polikaičiui, para
pijos komiteto pirm. F. Speech- 
eris, šiais metais švenčiąs savo 
vedybinio gyvenimo auksinį ju
biliejų, oficialiai pradėjo 27-ąją 
Lietuviiį dieną, pakviesdamas 
programai vadovauti R. Vitkienę. 
Susirinkusius pasveikino gen. 
garbėskomsulas V. Čekanauskas, 
LB Vakaru apygardos pirm. R. 
Dabšysir Al tos skyriaus pirm. 
F. Masaitis.

Po to į sceną išėjo populia
rūs šiuo metu dainininkai N.

1980 METŲ 
KELIONES 
Į LIETUVĄ

Baltei.

pim.IL.Kr

radijo stotis WTIS.

Maždaug prieš metus laiko, 
Cincinnati,Ohio, susiorganizavo 

_ Lietuvių Bendruomenės apylin-
pinsko b lino metu pasižymė- kė. Nors čia yra tik saujelė lie

tuvių, jie nesikrato darbų ir ne- 
pabįįo veiklos. Kiekvienais me
tais dalyvauja tarptautiniame 
tautų festivalyje ir beveik visada 
laimi premijas.

šį pavasarį susirūpinta išvys- 
tūnu stipresnės veiklos ameri
kiečių visuomenėj. Kadangi lie
tuvių skaičius mažas, pradėta 
ieškoti kontaktų su kitomis mum 
artimomis tautomis. To pasėkoj 
balandžio mėnesį buvo įsteigtas 
komitetas — “Joint Committee 
of Soviet Occupied Nations”. 
Tame komitete dalyvauja estai, 
latviai, lietuviai ir ukrainiečiai. 
Komiteto tikslas — dirbti 
už atgavimą asmeninių 
ir tautinių teisių sovietų 
okupuotam tautom. Šiuo metu “"B^draClmui tarp estų, latvių, 
komiteto pirmininku buvo iš- lietuvių ir ukrainiečių pagyvin- 
rinktaš Ignas Budrys. Valdyba' • - - •- — -• ’ 3 -
sudaryta iš visų keturių tautų 
atstovų ir kasmet pareigūnai 
keisis. Pirmieji naujos organiza
cijos žingsniai jau davė rezulta
tų.

Birželio 15 buvo suruoštas per 
televizijos 5 kanalą (NBC) 1941 
deportacijų iš Pabaltijo valsty-

kienės kūrinius.
N. Linkevičiūtė ir B. Prapuo

lenis jau nebe pirmą kartą mato
mi ir girdimi Los Angeles sce
noj. Ir reikia pasakyti, kad šį 
kartą buvo gerai parinktas reper
tuaras. Puiki dainų interpretaci
ja ir intonavimas. Scenoj daini
ninkai jautėsi laisvai, dainavo 
nuoširdžiai. Jie pademonstravo 
aukšto laipsnio muzikalumą, 
gerą skonį, -.sceninę kultūrą, 
klausytojus nuteikė estetiniu 
pasitenkinimu, tiesiog sužavėjo. 
Todėl plojimų jiem nesigailėta. 

Ypač lengvesnio žanro mėgėjai 
turėjo didelio malonumo. Pagal 
bendruosius vokalinio meno 
vertinimo kriterijus, šie daini
ninkai jau beveik pasiekę meist
riškumo viršūnes. Be abejonės, 
tai pasiekė nuosekliai mokyda
miesi ir lavindamiesi. Tačiau, 
norėdami išsilaikyti aukštumoj, 
turi nuolat dirbti, nes tobulu
mui ribų nėra. Tik kartais publi
kai galėjo susidaryti įspūdis, kad 
N. Linkevičiūtė, lyg per daug 
savim pasitikėdama, itin sudra- 
matizuoja melodiją... Jei klau
sytojai taip nuoširdžiai daininin
kus įvertino ir savo plojimais iš
šaukė pakartotinai dainuoti, tai 
yra nemažas nuopelnas ir gabios 
akompaniatorės R. Apeikytės.

Publikai linksmai nuteikti ir 
prajuokinti rašytojas Ą. Baronas, 
vienas iš Draugo redaktorių, 
žinomas Dr. S. Aliūno slapy
vardžiu, skaitė savo parašytus 
humoristinius eilėraščius, juose 
paliesdamas kasdienines mūsų 
visuomeninio gyvenimo ydas ir 
silpnybes.

Visi programos dalyviai buvo 
apdovanoti gėlėmis, o šios die
nos vyriausias šeimininkas prel. 
J. Kučingis visiem gražiai padė
kojo, pažadėdamas iš gauto pel
no paremti jaunimo ansamblio 
kelionę į Chicagoj įvyksiančią 
šokių šventę. Gražiai buvo pa
sveikintas ir klebonas prel. J. 
Kučingis, nes artėjo Joninių iš
vakarės. Sugiedojus Lietuvos 
himną, dar daugelis grįžo nuo
dugniau apžiūrėti meno parodas.

Ig. Medžiukas

Prof. E. Tumianė
Los Angelėj veikia du stam

būs universitetai ir eilė kitų 
aukštojo mokslo institucijų. Ca- 
lifomijos valstybiniame univer-

( nukelta į 7 psl.)

ST. PETERSBURG 
FLORIDA

Balte 143-čio skyriaus meti
nis narių susirinkimas įvyko klu
bo mažojoj salėj gegužės 28. Į 
valdybą išrinkti: pirm. J. Valaus- 
kas, vicepirm. A. Miliauskienė, 
sekr. O. Galvydienė, ižd. V. 
Kriaučiūnas. Revizijos komisi- 
jon išrinnkti: A. Plepys, J. Bab- 
rys ir N. Navickienė. Rudens. 
talkos aukų rinkėjais išrinkti: 
O. Galvydienė, O. Kindurieoė, 
V. Kriaučiūnas, A. Miliauskienė, 
O. Petrildenė, R. Plepienė, J. 
Valauskas ir S. Vaikys. Už nuo
pelnai Balfui centro valdyba 
garbės ženklais apdovanojo J. 
Babilių ir M. Krasauską. Taip

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

20 dol. — J. Valaitis, Water- 
bury, Conn.

16 dol. — E. Radionovas, W. 
Hartford, Conn.

15 dol. — P. Pulminskas, 
Brockton, Mass.

Po 12 dol. — B. Bobelis, 
Brooklyn, N.Y., D. Jonaitis, 
VVoodhaven, N.Y., A. Kamins
kienė, Philadelphia, Pa., A. Grig, 
Jamaica, N.Y.

9 dol. — A. Sutkus, Richmond 
Hill, N.Y.

Po 7 dol. — J. Staskus, Brook
lyn, N.Y., kun. T. Palis, Pitts- 
burg, Calif., L. Kojelis, Washing- 
ton, D.C., G. Grajauskas, Rich
mond Hill, N.Y., V. Sirusas, New 
York, N.Y., P. Mikšys, Worces- 
ter, Mass., L. Drangauskas, 
Woodhaven, N.Y., L. Vaitkevi
čius, Woodside, N.Y., V. Roman, 
Allentown, Pa., Pr. Karalius, St. 
Croix, USVI, P. Normantas, Eli- 

liuobamas pokalbis su Ignu Bud
rių apie 1941 metų išvežimus ir 
rodomos Sibiro tremtinių bei 
koncentracijos stovyklų nuotrau
kos.

Jau yra sutarta su miesto bur
mistru išgauti pavergtų tautų sa
vaitės proga atitinkamą prokla
maciją. Kitose kolonijose tai yra 
kasmetinis reiškinys,betCincin- 
nati mieste tai bus bene pirmas 
kartas. Taip pat pavergtų tautų 
savaitės proga sutarta miesto 
bibliotekoj suruošti parodėlę, ši 
parodėlė pristatys amerikiečių 
visuomenei estų, latvių, lietuvių 
ir ukrainiečių tautas laisvėj ir 
vergijoj. Bus bandoma perduoti 
žiūrovui mintį, kad nuo 1920 
Ukrainos pavergimo iki 1980 
Afganistano pavergimo niekas 
nepasikeitė.

ti birželio 29 ruošiame bendrą 
pikniką. Pirmieji bandymai 
dirbti kartu, atrodo, neša gerus 
rezultatus. Geriau susipažinę 
būsim drąsesni ir 1980-81 ban
dysim daugiau. Tuo tikslu rū
pinamės arčiau susipažinti su 
vietiniais politikais.

zabeth, N.J., B. Kondratas, Qua- 
ker Hill, Conn., E. Skopas, Me- 
riden, Conn.

6 dol. —; P. Grinkevičius, 
So. Boston, Mass.

Po 4 dol. — J. Seidys, Mont- 
rose, N.Y., A. Soras, Baltimore, 
Md., F. Pfekeris, San Jose, Calif., 
B. Liktorius, Ozone Park, N.Y.

Po 2 dol. — D. Wotosenko, 
Brookline, Mass., A. Valaitis, 
Eastlike, Ohio, A. Pietaris, Kear- 
ny, N.J., J. Urbonas, Brooklyn, 
N.Y., V. Bakūnas, Pembroke, 
Ont., J. Tiškus, Brooklyn, N.Y., 
E. Didžbalis, Linden, N.J., Ya- 
sus, Flushing, N.Y.,. F. Salpu- 
kas, Flushing, N.Y., V. Šilė
nus, Erie, Pa., T. Giržadas, 
Brooklyn, N.Y., A. Arlauskas, 
Warren, Mich., L. Parzel, Florai 
Park, N.Y., E. Urbaitis, Wan- 
tagh, N.Y., W. Burdulis, Worces- 
ter, Mass., V. Strolia, Fair Lawn, 
N.J., J. Svetakos, Maspeth, N.Y.

Po 1 dol. — E. Raudys, Lin
den, N.J., J. Davis, Ply- 
mouth, Mass., E. Stanulis, Law- 
rence, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.
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va
vieno

tinis valdžios apdraudimas ir

riuomenės savanoris ir viršyk, 
sulaukęs 81 m. amžiaus, po sun
kios ligos mirė birželio 20. Po

sveikiem ir linksmiem kaip iki 
šiol — GJX

LOS ANGELES, 
CALIF.

(Įsikelta ii 6 psl.)

sitete — CSU, kuris yra Fuler- 
tono priemiesty, jau keliolika 
metų profesoriauja mūsų tautie
tė dr. Elena Valiūtė-Tumienė. 
Ji ten dėsto pasaulinės literatū
ros kursus. Šį universitetą lan
ko apie 24,000 studentų.

Birželio mėnesio pradžioj pa
prastai universitetai švenčia 
mokslo metų pabaigą, šį univer
sitetą šiemet baigė 4,300 gra- 
duantų, gaudami bakalauro, ma- 

' gistro ir daktaro laipsnius. Iš
leistuvių iškilmėm pravesti uni
versiteto taryba pakvietė profe
sorę E. Tumienę. Tokia garbė 
paprastai suteikiama išskirtinai 
pasižymėjusiem fakulteto na
riam.

šiose iškilmėse dr. E. Tumie- 
nė, pasipuošusi universitetinių 
spalvų toga, kaip fakulteto mar
šalas, eidama priešaky ir nešda
ma universiteto insigniją — 
brangakmeniais papuoštą skept
rą, į areną atvedė profesūrą ir 
mokslą baigusius graduantus. 
Universiteto prezidentas pa
sveikino susirinkusius. Po to pro 
fesorė Tumienė skaitė paskaitą. 
Joj ji vaizdžiai išryškino dabar
tinių laikų dvasiniame gyveni
me vykstančias versijas ir į į- 
vairias sritis dirbti išeinantiem 
graduantam pateikė vertingų 
nurodymų, kas jų laukia gyveni
me.

Mokslo baigimo diplomus, be 
kitų, gavo keletas juodosios rasės 
asmenų ir kiek daugiaua mek
sikiečių, taip pat ir iš oriento. 
Lietuvių šiuo kartu, rodos, nebu
vo. Užtat mūsų tautietė profe
sorė labai gražiai lietuviam at
stovavo.

J. K-nis 
Birutiečių gegužinė

Šių metų pirmoji pavasarinė ' 
gegužinė buvo surengta gegužės i 
18 LD.K Birutės dr-jos puoš
nioj p.p. Sinkių rezidencijoj ir , 
sode, Santa Monica, Calif. Biru- 
tietės sutraukė apie 170 svečių < 
— įvairių organizacijų atstovų ir 
iš toliau atvykusių. Svečiai buvo , 
pavaišinti šiltais pietumis ir gai
vinančiais gėrimais bei kitais 
skanumynais.

Vyko turtinga loterija, kurioj 
buvo galima laimėti dail. Jono 
Andrašiūno paveikslą, operos 
solistės Dičiūtės-Trečiokienės į- 
dainuotas ir padovanotas plokš
teles bei kitokias dovanas.

Nuoširdžių rėmėjų dėka gegu
žinė puikiai pasisekė ir atnešė 
birutietėm gražaus pelno, kuris 
bus sunaudotas šalpos ir kultū
riniam reikalam.

Birutiečių valdyba, vadovau
jama sumanios ir energingos pir
mininkės Agutės Dūdienės, 
nuoširdžiai dėkoja ramovėnų 
pirm. Vladui šimoliūnui, ir tal
kiausiem: Apeikiui, Dičiui, Dū- 
dai, Gasparoniui, Venckui ir ki
tiem, o taip pat radijo valan
dėlės vadovybei už garsinimą. 
Padėka visiem,. prisidėjusiem 
darbu ir aukomis.

Didžiausia padėka tenka p.p. 
Sinkiam, kurie leido birutietim 
pasinaudoti jų gražiu sodu, pui
kiai paruoštais stalais ir kitais 
patogumais. Tuo jie suteikė di
delę paramą ir pagyvino biru
tiečių veiklą. — A.B.

f*

V

vo NBC televizijos ~This is your

&

T<L *17 MB-ITM

MMMM

U Damulių šventė
Stasio ir Stasės Damulių gra

žaus avokadų ūkio puikiame 
ikieme, Vista, Calif., gegužės 
'24 įvyko iškilmingas pokylis. Su
sirinko per 50 Svečių. Atšvęstos 
abiejų Damulių vardinės, o taip 
įpat pašventinta švč. Mergelės 
'Marijos koplytėlė, pastatyta jų 
kieme, šventinimo apeigas atli- 
"ko kun. V. šiliauskas.
. Vaišingi ir nuoširdūs šeimi-

skanumynais.
Svečių tarpe dalyvavo ir arti

mi kaimynai poetas Bernardas 
Brazdžionis su žmona, dr. Jut- 
gėla su žmona ir kiti. Buvo sve
čių, atvykusių iŠ Santa Monica,

kitur. Nors svečiai susirinko dar

iki vėlaus vakaro. Visi linkėjo

ro lietuvių parapijos bažnyčioj 
birželio 24 palaidotas šv. Kry
žiaus kapinėse.

Velionis priklausė prie šaulių, 
ramovėnų ir daugelio kitų orga
nizacijų.

Jo karstą, uždėngtą lietuviška 
vėliava, nešė gražiom unifor
mom pasipuošę ir trispalvėm 
juostom persirišę šaulių bei ra- 
vovėnų atstovai ir artimieji.

Atsisveikinimo kalbas pasakė 
šaulių kuopos pirm. J. Naujokas, 
ramovėnų skyriaus pirm. V. Ši- 
moliūnas, Piliečių klubo narys 
J. Kiškis ir Radijo klubo valdy
bos vardu V. Gylys.

Nuliūdime liko žmona Pranė, __ __ _ _
sūnus Henrikas, marti Adelė, Taip pat galima padėti dides- 
du anūkai.

Trumpai
šv. Kazimiero lietuvių parapi

ja 1979 metų rinkliavoj Lietu
vių Religinei Šalpai ir vėl pa
siekė rekordą — surinko dau
giau negu bet kuri kita lietu
viška parapija: 8,129 dol. Šiais 
metais ir vėl bus renkamos au
kos liepos ir rugpiūčio mėnesiais 
šiam kilniam tikslui.

Lietuvos vyčių kuopos meti
niame susirinkime gegužės 25 
H. ir E. Bartkų rezidencijoj 
išrinkta nauja skyriaus valdyba: 
pirm. J. Kiškis, vicepirm. E. 
Bartkus, sekr. S. Žukauskienė, 
finansų sekr. A. Skilius, ižd. 
L. Oksas. R. Barkauskui paves
ta pravesti naujų narių vajų. 
Dvasios vadu pakviestas kun. dr. 
A. Olšauskas.

Altos Los Angeles skyrius ren
gia gegužinę rugpiūčio 17 R. ir P. 
Sakų rezidencijoj, 3430 Figueroa 
St, Glendale, Calif.

Skautai stovyklaus savo sto
vyklavietėj — Rambyne — San 
Bernardino kalnuose rugpiūčio 
2-17.

Ateitininkų moksleivių sto
vykla įvyks rugpiūčio 22-29 
Firestone rezervacijoj. Informa
cijas teikia Julius Raulinaitis 
224-0654 arba Dalilė Polikaitie- 
nė 666-2568.

Lietuvių Dienų žurnalo gegu
žinė įvyks rugsėjo 14 McCam- 
bridge Parke, 1515 N. Clenoak 
Blvd., Burbank, Calif.

Los Angeles Neolituanai me
tinėj sueigoj išrinko naują val
dybą, kuri pareigom pasiskirstė 
taip: pirm. dr. E. Jarašūnas, 
vicepirm. jaunimo reikalam D. 
Gudauskaitė, Vicepirm. — V. 
Burokas, ižd. D. Ruokytė, sekr. 
E. Gedgaudienė. Valdyba pa
kvietė: magistrą R. Vitkienę, 
tėvūnu B. Mackialą, arbiter ele- 
gantiarum E. Balcerį. Kontrolės 
komisijon išrinkti: R. Anėlaus- 
kienė, Br. Dūda ir R. Mulo- 
kas. — L.Ž.K.

BALTIMORE, MD.
Madų paroda, rengiama Šv. 

Alfonso parapijos sodaliečių, 
įvyks rugsėjo mėnesį. Sodalietės 
jaudabar platina įėjimo ir lote
rijos bilietus.

Gordonas Matukmis, Edvar- 

lis, gimę ir augę Baltimorėj, su
sipratę lietuviai, prieš šešetą 
metų pradėjo įdomią tradiciją. 
Jie antradienio vakare susirenka 
ir ragauja alų iš įvairių pasau
lio kraštų. Nusprendę alaus 
gerumą, tai užrašo į knygą. Gor- 
dono Matulionio namuose pri- ' ‘ 
rinkta daugybė tuščių alaus 
butelių ir dėžučių iš įvairių kraš-
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birželio 29. Velionis su savo tėvu 
turėjo siuvyklą, kur daugiausia

liai. U kare visi sveiki grižo į

sis yra tikrai vertingos priežas
tys dėl santaupų perkėlimo į 
lietuvišką kredito uniją. Arti- 
mesniam susipažinimui su Kasos 
kooperatyvo funkcijomis, čia de
dame eilę atsakymų į visiem rū
pimus klausimus.

Kokie yra taupymo būdai Ka
sos kooperatyve?

Bankinis kooperatyvas, arba 
kredito unija normaliai atlieka 
visas banko funkcijas. Šiuo metu 
Kasoje galima atidaryti paprastą 
einamąją sąskaitą ir joje taupy
ti reguliariai, pav. įdedant kas 
mėnesį tam tikrą sumą pinigų.

nius kiekius į einamąją sąskaitą, 
arba pervesti santaupas iš vieti
nio banko į Kasos kooperatyvą. 
Iš paprastos einamosios sąskai
tos galim išimti pinigus bet ka
da, lygiai taip, kaip ir iš kiek
vieno banko.

Kitas taupymo būdas yra pa
dėti stambesnes sumas ilges
niam laikui į taip vadinamus 
Certificates of Deposit, arba 
Share Certificates ir gauti aukš
tesnį procentą palūkanų. Šiuo 
metu Kasa priima Share Certi
ficate indėlius nuo $500 iki 
$100,000, šešių mėnesių arba il
gesniam laikotarpiui. Share Cer
tificates turi būti $500 vienetais.

Kiek procentų palūkanų duo
da paprasta einamoji sąskaita?

Valdžios įstatymai leidžia kre
dito unijoms duoti aukštesnes 
palūkanas negu bankuose. Už 
indėlius paprastoje einamojoje 
sąskaitoje Kasos kooperatyvas 
gali mokėti ild 7% palūkanų. 
Bankai duoda tik iki 5 1/2%. 
Palūkanos yra apskaičiuojamos 
kas ketvirtis metų ir jos pra
deda augti nuo padėjimo dienos 
iki ketvirčio galo. Metų ketvir
čiai prasideda sausio, balandžio, 
liepos ir spalio mėnesio pirmą 
dieną.

Kokie procentai palūkanų 
duodami už Certificate of Depo- 
sits?

Neseniai išleistu valdžios pa
tvarkymu, kredito unijos gali 
duoti nemažiau kaip 9 1/2% meti
nių palūkanų už šešių mėnesių 
indėlius, kas yra visu procentu 
daugiau už šiuo metu bankuo
se duodamas palūkanas. Certifi
cate of Deposits palūkanos svy
ruoja bei keičiasi kas savaitę 
ir tuo būdu gali būti aukštes
nės, bet kredito unijoj niekad 
nemažesnės, kaip 9 1/2 %. Pa
baudos už perankstyvą Share 
Certificate išėmimą yra daug 
mažesnės, negu bankuose. Ban
kai turi teisę pasilaikyti dalį 

namus. Gedulingos mišios už 
aji. Antaną aukotos Šv. Alfonso 
bažnyčioj liepos 3. Palaidotas 
Loudon Park kapinėse. Nuliūdi
me liko žmona Lilė, duktė Lynn, 
motina Nellie, sesuo E lai ne, 
broliai Rolandas, Viktoras ir Ka
rolis, anūkai, giminės ir drau-

Jonas Obelinė

pagrindinio indėlio, o kredito

ti Kasoje?
■Kredito unijų indėliai yra ly

giai taip pat apdrausti, kaip ir 
bankuose. Kiekvieno asmens 

santaupos Kasos kooperatyve 
yra federalinės valdžios įstaigų 
apdraustos iki 109,000 dolerių 
sumos. Kasa, kaip ir kiekviena 
bankinė įstaiga, yra reguliuoja
ma valdžios įstatymais, kontro
liuojama bei tikrinama valdžios 
pareigūnų ir, be to. Kasos koo
peratyvas yra vidaus revizinio 
komiteto ir visuotinio narių susi
rinkimo kontrolėje.

Kaip yra investuojamas Kasos 
taupytojų kapitalas?

Pagrindinis kredito unijos už
davinys yra tarnauti savo nariam 
ir, reikalui esant, suteikti jiem 
finansinę paramą paskolų pavi
dale. Procentai už paskolas yra 
vienas būdas taupytojų kapitalui 
ugdyti. Kiti būdai yra investa
vimas į valdžios išduodamus 
vertybės popierius (treasury 
bills, notes, bonds), valdžios ap
draustas taupymo įstaigas ir spe
cialias kredito unijas, kurios vei
kia kaip fondai mažesnėm kredi
to unijom. Visada yra laikomas 
atsarginis kapitalo rezervas neti
kėtom išlaidom padengti.

(nukelta į 8 psl.)

zonos.
Išvyka į Putnamą

Autobusas į tradicinę lietuvių 
susitikimo švente — pikniką N. 
Pr. Marijos seserų sodyboje,. 
Putnam, Conn., išvyks sekma
dienį, liepos 27, 8:30 vai ryto 
nuo South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos namo. Iš pik
niko grįš 5:30 vai. vak. Autobu
sas patogus ir vėsinamas. Ke
lionė į Putnamą ir atgal 8 dol. 
Autobuse vietas užsisakykite iš 
anksto pas Stanley K. Griganavi- 
čių. Tel. 268-5351. Vietų skai
čius ribotas. Praėjusiais metais 
pavėlavę vietų nebegavo.

Šiais metais šį tradicinė lietu
vių susitikimo šventė bus skir
tinga nuo praėjusių. 11 vai. mi
šios, pamokslas, procesija. 12 
vai. — pietūs, programos, 12:30 
vai. kertinio akmens pašventini
mas vienuolyno pastate. Šventi
nimo apeigas atliks vysk. D. 
Reilly. 3 vai. Neringos mergai
čių stovyklos programa.

Jau 50 su viršum metų prel. 
Pr. Juras, PA., renka lietuvių 
kultūrinę medžiagą ir ją globoja 
Amerikos Lietuvių Kultūros Ar
chyve. ALKA gausėja ekspona
tais ir sunku juos sutalpinti pra
diniame pastate. Prelato svajonė 
išsipildė, nes pristatytas naujas 
ir erdvus pastatas, kuriame bus 
galima gražiai išdėstyti lietu
vių kultūros turtus. Pastatas jau 
baigiamas, liko tik vidaus įren
gimai. Lietuvių šventės dalyviai 
kviečiami apsilankyti ir ALKA 
muziejuj. Kad ir nedidelė auka

Lietuvos vyčių seimo rengimo komiteto pirm, iš dešinės 
Albert G. Jaritis, iš kairės vicepirm. Joseph White, progra
mos knygos pirm. John Olevitz ir vicepirm. Alezander 
Chaplik.

bus labai įvertinta, siekiant at
baigti šį istorinį milžinišką dar-

Jie dirba Lietuvai
Lietuvos vyčiai lietuvių emi

gracijos graži organizacija. Ją kū
rė ateiviai iš Lietuvos. Dabar 
daugumą jos narių sudaro gimę 
ir augę Amerikoj. Tačiau jų or
ganizacijos darbas yra skirtas 
Lietuvai. Kiekvienu iškylančiu 
sverbesniu Lietuvos reikalu jie 
rūpinasi, rašo laiškus senato
riam, kongresmenam ir kitiem 
valdžios pareigūnam.

Vyčiai yra tikrai patrijotinė 
lietuvių organizacija. Dalis jų 
jau silpnai kalba lietuviškai, kiti 
jau ir visai nemoka, bet jie myli 
Lietuvą ir dirba jos gerovei.

Rugpiūčio 6-10 Bostone Park 
Plaza viešbuty vyks Lietuvos 
vyčių 67-sis seimas. Šio seimo 
proga bus apdovanoti atžymėji- 
mais keli asmenys, kurie yra nu
sipelnę Lietuvos ir lietuvių rei
kalam. Vienas jų yra Lietuvių 
enciklopedijos leidėjas Juozas 
Kapočius. Jam atžymėjimas su
teikiamas už jo didelį kultū
rinį įnašą — lietuvių ir ang
lų kalbomis .. enciklopedijų 
išleidimą. Antras yra anglikonų 
kunigas iš Anglijos Michael 
Bourdeaux. Bourdeaux studijavo 
prancūzų ir vokiečių kalbas. Bū
damas anglų kariuomenėj, išmo
ko rusų kalbą. Baigė Oxford uni
versitetą su garbės pažymiais ru
sų ir prancūzų kalbose. Vėliau 
jam buvo suteiktas garbės pažy
mys ir iš teologijos. 1959-60 
jis studijavo rusų istoriją Mask
vos valstybiniam universitete. 
Grįžęs į Angliją buvo įšventin
tas kunigu. Tada parašė knygą 
apie Rusiją “Opium of the Peop- 
le”. Kiek vėliau kitą knygą apie 
religiją Sovietų imperijoj. Per 
lietuvių jaunimo suvažiavimą 
Europoj susipažino su lietuviais 
ir juos labai pamėgo. Išspaus
dino studiją apie tikėjimo perse
kiojimą okupuotoj ■ Lietuvoj 
“Land of Crosses”. Skaitė pa
skaitas New Yorke, Chicagoj, 
Kanadoj. Fordo Fundacija pa
skyrė jam pinigų sumą jo stu
dijai apie religijų persekiojimą 
sovietų imperijoj.

Lietuvos vyčiai, įvertindami 
jo darbus mūsų tautos kančiom 
iškelti, pakvietė jį su žmona 
į šį seimą, kur jam bus įteik
tas kaip Lietuvos bičiuliui spe
cialus atžymėjimas. Dabartiniu 
metu jis yra Kenston kolegijos 
direktorius.

Ruoia parodai
Ryšium su Bostono miesto 

350 m. sukaktim, rugsėjo 6 Bos
tono miesto rūmuose vyks tau
todailės paroda. Tą parodą su
tiko ruošti Liet. Taut. Institutas. 
Parodų vieta yra ribota. Ekspo
natų atrinkimui sudaryta komi
sija: V. Vizgirda, P. Martinkus, 
E. Rastonienė, G. Duobaitė- 
Phillips. Prašomi visi lietuviai, 
kurie turi autentiškų liaudies 
meno dirbinių iš audinių, dro
žinių, gintaro ir t.t, pristatyti 
tai liepos 25-26 pas Povilą Mar- 
tinkų, So. Bostone. Jo telef. 
268-4154.

Bostono 
parengimų

■ .. kalendorius ■

Lietuvos vyčių seimas vyks 
Park Plaza viešbuty rugpiūčio 6- 
10.

M inkų radijo valandos rengia
ma gegužinė Romuvos Parke, 
Brocktone, įvyks rugpiūčio 10.

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

' Laisvės Varpo radijo'ruŠėns 
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.

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 
ir Architektų S-gos Bostono sky
riaus 30 m. sukakties balius vyks 
lapkričio 1, 7 v.v. Chateau de 
Ville restorane, Randolph, Mass.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo minėjimas įvyks lapkričio 23 
Lietuvių Piliečių dr-jos salėj, So. 
Bostone.
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tis bus paminėta rugsėjo 20

metais, bet dėl dėjo liepos 3 ir vyks visą vasarą.

nėjimas šiemet įvyks liepos 19, 
šeštadienį, 3 vai. popiet prie

Bronys Raila, Vaivos rykštė.
420 psl. "Kaina 10 dol.

V. Liulevičius, Amerikos lie-

Rochesterio universiteto profe
sorius, taip pat kalbininkas, dr. 
Antenas Klimas. Minėjimą ren
gia Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos New Yorko židinys.

Square, Brooklyne. Bus trumpa 
programa. Minėjimą rengia ir 
New Yorko lietuvius atsilankyti 
kviečia Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 7-ta kuopa ir Dariaus- 
Girėno paminklo komitetas.

baigiant pavergtų tautų savaitę, 
bus liepos 20. Organizuoja uk- 

cija Americans to Free Captive 
Nations.

Demonstracijos, nukreiptos 
prieš Maskvoj vykstančius olim
pinius žaidimus, įvyks liepos 20, 
sekmadienį, vidudienį netoli 
Sovietų pasiuntinybės New 
Yorke, E. 67th SU tarp Lexing- 
tona ir Park Avenue.

Kennebunkport, Maine, lietu
vių pranciškonų vasarvietėj lie
pos 13 vyko didinga lietuvių 
diena. Oras pasitaikė puikus ir 
gausūs svečiai turėjo progos pa
sidžiaugti iškilmėmis. Keturi Tė
vai pranciškonai — Jurgis Gai- 
liušis, Leonardas Andriekus, 
Viktoras Gidžiūnas ir Petras Ba- 
niūnas — švente savo kunigys
tės 40 metų sukaktį ir koncele- 
bravo iškilmingas mišias. Šven
tės meninę programą atliko 
Brocktono Šv. Kazimiero para
pijos choras, vadovaujamas 
korrip. Juliaus Gaidelio, ir Tau
tinių šokių ansamblis iš Bosto
no, vadovaujamas Onos Ivaškie- 
nės. Plačiau vėliau.

daugelį metų klebonavęs Toron
to Prisikėlimo parapijoj, kuriai 
vadovauja lietuviai pranciško
nai, liepos 16 iš Brooklyno bu
vo nuvykęs į Torontą dalyvauti 
kolegos a.a. kun. Petro Ažuba
lio, Lietuvos Kankinių parapi
jos klebono, laidotuvėse.

Dail. Juozo Bagdono paroda 
bus rugsėjo 13-14 Kultūros Židi
nyje. Bus išstatyta pastelės, tem
peros ir aliejinės tapybos kūri
nių. Parodą globoja Moterų Vie
nybė.

liepos 27. Autobusas išeina sek
madienį 6:30 v. ryto iš Kultūros 
Židinio kiemo, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. Septintą 
valandą sustoja ties Shalins 
Funeral Home, 84-02 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. Kelionė 
asmeniui 17 dol., įskaitant ir

Darbininko administracijoje — 
tel. 827-1351 arba pas M. Ša- 
linskienę — tel. 296-2244.

š

LIETUVIŲ BANKINIS KOOPERATYVAS

UTHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

PmMbIm

T«L (212) 441-6799 .

KIEKVIENO ASMENS SANTAUPOS FEDERAUNIŲ

Rd„ Lattingtown, N.Y. 11560. 
Telef. 516671-7975.

tiną, 223 Lincoln Avė., Brook
lyn, N.Yn 11208. Telef. 212 bar proga ir mum pasiekti fi-

(212) 827-1351 
Spaustuvė ..... (212) 827-1350 
Vienuolynas ..(212) 235-5962 

212) 827-9645

Peldavičiūtes- 
mirusios prieš 
N. Y., darbai

gen. konsulas New Yorke, lie
pos 7 dalyvavo JAV valstybės 
sekretoriaus Edmund Muskie 
garbei Foreign Policy Associa- 
tion suruoštuose užkandžiuose 
New York Hilton viešbuty.

Lietuvių pranciškonų vadovy
bės posėdis įvyko liepos 14 
Kennebunkport, Maine.

Kultūros Židinio A. Maceikos 
vardo biblioteka liepos ir rug
piūčio mėnesiais bus uždaryta.

Dura Šlapelienė, prof. Igno 
šlapelio našlė, praeitą rudenį 
susiigo. Po ligos buvo senelių 
globos namuose Manhattane. 
Birželio 25 ji pervežta į Matu
laičio senelių namus Putname.

Už a4L Indrę Damušytę-Če- 
pulienę lietuvių pranciškonų 
koplyčioj Brooklyne mišios bus 
aukojamos liepos 26, šeštadienį, 
11 vai. ryto.

Dail. Ados 
Montvidienės, 
keliolika metų 
dabar restauruojami ir tvarkomi. 
Restauravimo darbus atlieka 
dail. Juozas Bagdonas. Paveiks
lai taip pat aprėminami, šių 
metų gale ar kitų metų pava
sarį bus surengta jos apžvalginė 
paroda.

Alina Grinienė ir Paulina 
Ivinskienė, grįždamos iš tautinių 
šokių šventės, užsuko ir į New 
Yorką. Irenos Banaitienės lydi
mos, aplankė Darbininko redak
ciją ir Adomo Galdiko vardo 
galeriją.

Darbininko 65 metų sukaktis 
bus paminėta dideliu koncertu, 
kuris bus lapkričio 16, sekmadie
nį Kultūros Židinyje. Iš Chica- 
gos atvyksta trys iškilieji lietu
vių solistai: Dana S tankai tytė, 
Stasys Baras ir Jonas Vaznelis. 
Jiem akomponuoja muz. Arvy
das Vasaitis.

Lietuvos vyčių Maspetho kuo
pa organizuoja autobusą į Lietu
vių dieną — pikniką, kuris įvyks 
Lakewood Parke, Pa., rugpiūčio 
17. Autobusas išvyks 8:30 vai. 
ryto nuo V. Atsimainymo bažny
čios Maspethe. Kelionė auto
busu, įskaitant įėjimą į pikniką, 
11 dol. asmeniui. Dėl rezerva
cijų skambinti Jonui Adomėnui 
telefonu 497-5212. Lietuvių 
dieną — pikniką organizuoja 
Lietuvos vyčių S t Clair kuopa.

Namų Šildymo ir kanalizaci
jas reikalais (Heating installa- 
tion and repairs, plumbing), no
rint pakeisti alyvos šildymą j 
gazo sistemą ir pan., galima 
kreiptis į Antaną škėrį, Jr. Telef. 
212 847-5642 

grįžo į New Yorką. Jų kelionę 
suorganizavo ir įėmė Pasaulio 

do Budreckio paskaita. Meninė
je programos dalyje dainuos 
New Yorko vienetas “Jinai ir trys 
gintarai**. Savo kūrybą skaitys 
Jonas Rūtenis. Bus surengta Ka
rio leidinių parodėlė, kur bus 

taip pat vakarienė. Minėjimą 
rengia bendras komitetas, su
darytas iš New Yorko ramovėnų, 
Kario redakcijos štabo, birutiečių 
ir šaulių. Komitetui pirminin
kauja dr. Eugenijus Noakas.

bus spalio 4 ir 5 Kultūros Ži
dinyje. Rengia LMK Federacijos 
New Yorko klubas. Dailininkė 
gyvena Juno Beach, Fla.

New

KAS BUS 
TAUTODAILĖS 
PARODOJE?

Jau buvo skelbta, kad
Yorke susiorganizavęs Tautodai
lės Institutas spalio 18-19 Kultū
ros Židinyje rengia didelę tauto
dailės parodą.

Jau pakviesta montrealiečių 
grupė Vaiva, kuri audžia lietu
viškus kilimus. Grupė atsiveš 
bent kelioliką lietuviškom te
mom išaustų kilimų. / ■

Bus suorganizuotas platus me
džio drožinių skyrius, lietuviš
kų audeklų skyrius, gintaro pa
puošalų, tautinių drabužių sky
riai. Didžiojoje salėje bus įreng
ta pati paroda, o mažojoje salė
je bus įvairūs kioskai, kur bus 
galima įsigyti įvairiausių dirbi
nių. Taip pat numatomos bent 
kelios demonstracijos, kur bus

džiagom ir naujom technikom.
Parodos rengėjai nori New 

Yorko apylinkės lietuvius supa
žindinti su plačiu lietuvių liau
dies menu; nori paskatinti jauni
mą įsijungti į šią sritį, susido
mėti menais ir pačiam juos kurti; 
nori pagilinti audimo techniką, 
supažindinti su lietuviškais in
terjero papuošalais.

Po vasaros atostogų bus deta
liau paskelbta apie šią tautodai
lės parodą. Rengėjai kviečia au
dėjas, keramikus, medžių droži
nėtojus rengtis šiai parodai ir jo
je dalyvauti. Tik bendrom pajė
gom ir bendru darbu padarysime 
parodą įdomią ir patrauklią.

PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖ

KENNEBUNKPORTE
Pranciškonai kviečia lietuviš

ką visuomenę atostogauti gražioj 
vasarvietėj Kennebunkporte, 
Maine. Čia ideali vieta ir fizi
niam, ir dvasiniam poilsiui. Jė
gas stiprina didinga Maino gam
ta — jūra, miškai, tyras oras, o 
taip pat ir geras, lietuviškas 
maistas, patogūs kambariai. Dva
siai atgaivos teikia, meniška ap
linka — monumentinės skulptū
ros lauke, nuostabaus grožio 
koplyčia, dailės parodos, kon
certai, literatūros vakarai, pa
skaitos.

Atostogavimo sezonas — lie- 

macįjų ir rezervacijų reikalais 
kreiptis adresu: Franciscan 
Guest House, Kennebunkport. 
ME 04046. Telef 207 967-2011.

Operos solistė Daiva Mon- 
girdaitė. Ji atliks koncerto 
programą Kennebunkporte, 
Maine, lietusių pranciškonų 
vasarvietėj liepos 27.

Apreiškimo parapijos pikni
kas — lietuvių diena bus rug
piūčio 3 Plattdeutsche Parke, 
Franklin Sųuare, L.I., toj pa
čioj vietoj, kaip ir visada. Pik
niko proga platinamos laimėji
mo knygutes, šokiam gros šau
nus Joe Thomas orkestras.

N. Y. skautam remti komite
to rengiamo baliaus metu pro
gramą atliks jaunieji talentai — 
vokalistai ir instrumentalistai. 
Balius bus spalio 4 Kultūros Ži
dinyje.

Tėv. Benvenutas Ramanaus
kas, OFM, Aidų administrato
rius, išvyko keturių savaičių 
atostogų į Kennebunkport, 
Maine.

Antanas špokas, buvęs Lietu
vos aviacijos karininkas , gyve
nąs Sydnėjuj, Australijoj, savo 
brolio Liudo Špoko lydimas, lan
kėsi Darbininko redakcijoj ir ap
žiūrėjo meno galeriją. Čia susi
tiko su gimnazijos laikų savo kla
sės draugu Leonardu Žitke
vičium.

Simo Kudirkos šuoliui į lais
vę jau sueina dešimts metų. 
1970 lapkričio 23 jis šoko į Ame
rikos pakrančių laivą, prašyda
mas laisvės, bet buvo išduotas 
sovietam. Tik po didelių Ameri
kos lietuvių ir kitų pastangų 
jis buvo išvaduotas iš sovieti
nio kalėjimo. Šią sukaktį pami
nės Lietuvių Fronto Bičiulių 
New Yorko sambūris, lapkričio 
23 surengdamas simpoziumą, 
kur bus apžvelgta pats šuolis ir 
jo-poveikis laisvajam pasauliui, 
šiai temai nagrinėti bus pa
kviesti trys prelegentai.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį sutaupysite 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3600. Vak., savaitgaliais: 201 
654-3756.

DEXTER PARK

77-B1 JAMAICA AVKnU* 

kurie FortLauderdale, Floridoje 
prižiūrėtų dvejus namus ir du 
daržus. Už tai gautų 3 kambarių 
butą arti jūros. Teirautis Darbi*

Aldona Marijošienė, Mairo
nio lituanistinės mokyklos vedė
ja, su šeima buvo išvykusi į 
Šveicariją, kur jos vyras kurį lai
ką dirbo amerikiečių banke, šį 
rudenį jau visa šeima grįžta į 
New Yorką.

Laisvės Žiburio radijo pro
gramos rudens vakaras — kon
certas bus lapkričio 8, šeštadie
nį, Kultūros Židinyje.

Alfoncas Marcelynas (Al Mar
cei 1) bus pagerbtas spalio 12 
Cordon Blue svetainėje. Ban

ketą ruošia Queens demokratai.

KODĖL GERIAU 
TAUPYTI “KASOJE
(atkelta iš 7 p*L)

Kaip galima gauti paskolą iš 
Kasos kooperatyvo?

Skolinimosi procedūra yra la
bai paprasta. Reikia užpildyti 
prašymo formą, atestuoti ati
tinkamą užstatą (collateral) ir pa
duoti kooperatyvo skolinimo ko
mitetui. Tą viską galima 
atlikti, atsilankius į Kasos įstai
gą Richmond Hill, New Yorke, 
arba kreipiantis paštu. Komi
tetas patikrina ir patvirtina pa
skolos prašymą.

šiuo metu su užstatu galima 
skolintis iki $5,000, o be užstato 
— nuo $500 iki $1,000. Už as
menines paskolas (dėl namų re
monto, medicinos išlaidų, tnoks- 

nų skolų apmokėjimo ir pan.) 
įmama 15% palūkanų. Dėl auto
mobilių pirkimo skolinama su 
13% palūnanų.

Reikia pažymėti, kad šias 
paskolas gali gauti tiktai Kasos 
kooperatyvo nariai.

operatyvo nariu?

Merkelis Giedraitis, tai nau
joji knyga apie žymųjį lietuvį ir 
jo nuostabius laikus. Gaunama 
pas lietuviškų knygų platintojus 
ir tiesiai iš leidyklos: Amberland 
Publishing Co., 1813 Larch- 
wood Avė., Troy, Mich. 48084. 
Gaunama ir Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. Kaina 7 dol., 
kietais viršeliais 11 dol.

Išnuomojama: 5 kambarių bu
tas Woodhavene ir 6 kambarių 
butas Glendale. Skambinti: 
847-5522.

Stovykla jaunimui, rengiama 
ateitininkų, įvyks rugpiūčio 17- 
30 Neringos stovyklavietėj, Ver- 
monte. Stovyklos metu bus at- 

kaktis. | vadovybę įeina MAS 
c.v. pirm. Arvydas Žygas, pianis
te Dalia Sakaite, dr. Bernadeta 
Tutinaitė, Vytenis Gyvas, inž. 
Petras Tutinas, tėv. Rainelis ša
kalys, OFM. Padėjėjai bus Ri- 
tonė Ivaškaite, Danielius Mališ-

NAUJI 
LEIDINIAI

Novalis, Himnai nakčiai, vertė 
A. Tyruolis, kietais viršeliais. 
6 dol.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika, penktas tomas, kietais 
viršeliais 8 dol., minkštais — 6 
dol. Trečias tomas, minkštais — 
4 dol.

Lietuvos žemėlapiai, mažes
nis 2 dol., didesnio formato 6 
dol.

Persiuntimui pridedama: 
knygų užsakyme — 1 dol., že
mėlapių — 50 c.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Lietuvių bankinis kooperaty
vas Kasa, pagal valdžios taisyk
les, yra įsteigtas ir skirtas tik
tai lietuviam. Nariu galima tap
ti, sumokėjus vienkartinį 3 do
lerių įstojimo mokestį ir Kasoje 
atidarius taupomąją sąskaitą ne
mažiau, kaip 5 dolerių sumoje. 
Įstojimo procedūrą galima atlik
ti asmeniškai, arba paštu,«krei
piantis šiuo adresu: Kasa Lithua- 
nian Kredit Union, 86-01 114 
Street, Richmond H iii, N. Y. 
11418. Telefonas: 212 441-6799.

(stojęs į kredito uniją, kiek
vienas narys gauna teisę balsuo
ti metiniuose kooperatyvo suva
žiavimuose ir direktorių tarybos 
rinkimuose.

Lietuviška kredito unija New 
Yorke buvo įsteigta su tikslu pa
dėti tautiečiams finansiniuose 
reikaluose. Jokių sunkių įsipa
reigojimų Kasos nariai neturi, 
nes tai yra kooperatyvinė orga
nizacija, kurioje nariai patys sau 
ir tuo būdu visiem kitiem sten
giasi pagelbėti. Kooperatyvo 
pblnas grįžta nariam, nes orga
nizacinės išlaidos, palyginus su 
bankais, yra labai mažos. Pavyz
džiui, bankai yra apkrauti fede
ralinės valdžios mokesčiais, p 
kredito unijos, kaipo “not for 
profit” organizacijos, yra nuo vi
sų mokesčių atleistos. Tiktai pa
vieniai nariai yra įpareigoti pra
nešti valdžiai metinių palūkanų 
prieauglį.

Paskolų ir investavimo būdu 
uždirbtas pelnas yra padalina
mas taupytojų naudai, nes iš tik
rųjų kooperatyvo nariai yra dali
ninkai (share holders) bendro 
kapitalo. Kapitalui ir pelnui au
gant, bus įmanoma nariam mo
kėti papildomus metinius divi- 
dentus, arba skolininkam suma
žinti skolos palūkanas. Taip pat 

namų pirkimo, naudotis čekių 
rašymo privilegija, kredito kor
telių patarnavimu, paveldėjimų 
tvarkymu ir tt

turi per 40 milijonų narių ir 

bilijonų dolerių kapitalu. Jų




