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P. Afrika, atitraukdama savo 
kariuomenę iš puolimo į Angolą, 
paskelbė, kad veiksmų metų žu
vo du Sov. S-gos pulkininkai lei
tenantai ir vienas seržantas buvo 
paimtas į nelaisvę. Per puolimą 
buvo sunaikinta radaro įrengi
mai ir keli šimtai Angolos ka
rių. Sovietai Angoloj paskutiniu 
metu buvo išdėstę ir SAM-3 
ir SAM-6 raketas. JAV ta proga 
patvirtino, kad Sov. S-ga An
goloj laiko apie 1,000 savo karių.

Norvegijos min. pirmininkas 
Cro Harlem Bruntland pareiškė 
nenumatąs tokių sąlygų, kad 
Norvegijos teritorijoj galėtų būti 
išdėstyti neutroniniai ginklai.

V. Vokietijos vyriausybė nu
tarė sumažinti Stuttgarto rajone 
įvyksiančių JAV, V. Vokietijos ir 
Kanados karių karo pratimų biu
džetą iš 4 mil. dol. iki 2.5 
mil. dol. Pratimuose numato 
dalyvauti 48,000 V. Vokietijos, ir 
po 3,500 JAV ir Kanados karių.

Irano ministerio pirmininko į- 
staigoj sprogusi bomba užmušė 
neseniai prezidentu išrinktą 
Mohammed Ali Rajai, ministerį 
pirmininką Mohammed Javai 
Bahonar ir 5 kitus pareigūnus 
ir sužeidė 15 žmonių.

J. T saugumo taryba priėmė 
rezoliuciją, smerkiančią P. Afri
ką už jos įsiveržimą į Angolą, 

Ištrauka Iš Povilo 
Pečeliūno laiško

... Kelionė iš Vilniaus per 
Pskovą, Jeroslavlį, Permę užtru
ko visą mėnesį (į vietą atvykau 
vasario 9). Vasario 16 jau galu
tinai apsigyvenau paskirtoje vie
toje. Bet darbą gavau tik vakar, 
t.y. 21 d. Kol kas teks dirbti su 
skuduru ir šluota. Pasakyta, kad 
tokį darbą dirbsiu iki kovo 1 d., o 
paskui eisiu dirbti į valgyklą. Bet 
kaip bus iš tikrųjų, nežinau.

Kadangi pasijutau turįs dau
gybę specialybių, tai galiu dirbti 
visur. Gintautas Iešmantas 
nuėjo dirbti prie staklių, o Vy
tautas Skuodis atsisveikino su 
mumis Jeroslavlyje ir pasuko į 
Mordoviją.

Be abejo, Jums rūpi mano 
sveikata? Žinoma, po tokios ke
lionės sveikata negali būti gera. 
Bet dabar taisosi: gaunu vais
tus . ..

Nuraminkite mamą, tegu Ji 
nepergyvena ... Visus sveikinu 
ir visiems linkiu daug gero, gra- 

bet JAV tą revoliuciją vetavo už Žaus. Aš apskritai savo likimu 
tai, kad ji buvo vienašališka ir 
visą kaltę suvertė tik P. Afrikai. 
Prancūzija balsavo už rezoliu
ciją, o Britanija nuo balsavimo 
susilaikė.

Vakarų žemės ūkio žinovai 
tvirtina, kad Sov. S-gos šįmeti- 
nis javų derlius sieks tik 185 
mil. metrinių tonų, arba 50 mil. 
metr. tonų mažiau, kaip buvo 
užplanuota.

Prez. Reagan painformavo 
Sov. S-gą, kad ateity padaryti 
su Sov. S-ga susitarimai dėl 
ginklų kontrolės turės nuostatą 
įgalinantį susitarimus patikrinti 
vietoj.

Prancūzija ir Meksika bend
rai pareiškė, kad jos pripažįsta 
Salvadoro opoziciją politine 
jėga, kuri turinti dalyvauti bet 
kuriuose pasitarimuose siekiant 
konfliktą užbaigti. Salvadoro 
juntos prezidentas Jose Napole- 
on Duarte dėlto pareiškė pro
testą.

Jugoslavijos spauda skelbia, 
kad Albanijoj vykstąs didelis 
partijos valymas.

Lenkijos vyriausybė leido So
lidarumo unijos vadam pasinau
doti televizija pusę valandos.

Aftanistano partizanų organi
zacijos vis dar negali susitarti 
dėl bendros vadovybės. Nese
nai sudaryta Islamo vienybės 
vyr. taryba ruošėsi paskelbti 
penkių partizanų organizacijų 
susijungimą, bet, atsiradus 
nuomonių skirtumam, pareiški
mas buvo atidėtas.

Knygų mugei, kurioj daly
vauja tik 4 Amerikos knygų
leidyklos, Maskvoj pasibaigus, 
Amerikos knygų leidėjų sąjunga 
ir Free Expression fondas rug
sėjo 14 New Yorko viešojoj bib
liotekoj rengia iš Sov. S-gos iš
tremtų ar emigravusių rašytojų 
knygų mugę ir priėmimą, į kurį 
greta kitų rašytojų yra pakvies
tas ir poetas Tomas Venclova.

Įtakingas senatorius Barry
Goldwater pareiškė, kad su
tiktų tartis su Palestinos išlais
vinimo organizacija, jei tai padė
tų sumažinti tarptautinę įtampą.

Argentina, Columbija ir Vene- 
cuela kritikavo Prancūziją ir 
Meksiką už Salvadoro opozicijos 
pripažinimą politine jėga.

Kol ka* tek* dirbti su skuduru Ir čluota. Nuraminkite mamą, 
tegu ji nesirūpina. Kai sąžinė rami, kai širdyje gera, visa 
kita — niekai. Negali susirašinėti su Nijole Sadūnatte. 
Gavo tuščią laišką. Reikia tik džiaugtis ir ramia širdimi 
tarti: “Taip, Tėve!” Alsuojant Dievo ir artimo meile, joks 
vargas nebaisus, tik dar labiau užgrūdina.

nesiskundžiu. Kai sąžinė rami, 
tai širdyje gera, visa kita — nie
kai. Svarbu visur ir visada būti 
žmogumi.

1981 vasario 22 d.
Petras Plumpa 1980 m. 

spalio 9 d. laiške rašo
... Rašau Tau iš savo naujos 

poilsio vietos — Cistopolio ka
lėjimo. Atvykau čia spalio 5 d. 
ir pagal aukščiau stovinčių orga
nų sprendimą turėčiau čia pratu
pėti ligi bausmės galo — 1981. 
XI.19.

Iš Nijolės Sadūnaitės jau se
niai nebegaunu, nuo birželio 
mėn., laiškų. Vienas iš viršinin-

Libijos diktatorius Qaddafi 
įspėjo JAV, kad jis sunaikinsiąs 
JAV branduolinių ginklų san
dėlius Europoj, jei JAV vėl įsi
brautų į Sidra įlanką Vidur
žemio jūroj.

Kambodijos princas N o rodom 
Sihanouk ir Vietnamo pašalin
tas buv. min. pirmininkas 
Khiem Samphan sutarė susitikti 
Singapūre ir bandyti sulipdyti 
su kitais Kambodijos vadais 
koaliciją kovai prieš Vietnamą.

1975 m. Sov. S-goj už prieš
valstybinę veiklą nuteisto Ser- 
gei Kovalev 27 m. sūnus Ivan 
buvo areštuotas ir apkaltintas 
priešvalstybine agitacija. Jam 
gresia 7 m. kalėjimo. Jo žmona 
už tokią pat veiklą jau yra nu
teista.

PABĖGO PROF. 
KAZYS ERINGIS

Rugsėjo 2 į Chicagą atskrido 
dr. Kazys Eringis, Vilniaus uni
versiteto profesorius, botanikas, 
ekologas, 60 metų amžiaus, 
mokslus baigęs Leningrade, Vil
niaus Botanikos Instituto krašto
tyros vedėjas.

Birželio mėnesį jis su sovieti
niu laivu išvyko į tarptautinį 
botanikų kongresą, kuris buvo 
Australijoje. Grįžtant laivas daug 
kur sustojo, bet keleivių vienų 
niekur neišleido. Prof. K. Erin
gis pasijuto blogai ir prie Ma
dagaskaro jį išleido pas gydyto
ją. Iš ten jau jis nebegrįžo į 
laivą, susisiekė su Amerikos pa
siuntinybe ir gavo pabėgėlio tei
ses.

BnoMyn, N.T. 11M7

kų man paaiškino, kad aš neturiu 
teisės su ja susirašinėti, todėl jos 
laiškai, matyt, daugiau nebe
ateis . ..
Rašo Genovaitė 
Navickaitė

... Prieš keletą dienų gavau 
Jūsų ketvirtą laišką. Trečio ne
gavau, matyt, paklydo bekeliau
damas. Onutė Vitkauskaitė trečią 
Jūsų laišką gavo, bet jame buvo 
tik tuščias vokas ir baltas popie
riaus lapas. Turbūt mūsų “glo
bėjai” galvoja, jog mokam skai
tyti ir iš tuščio lapo .. . Gau
tus laiškus skaitau po kelis kar
tus, gilesnes mintis permąstau. 
Jas galima palyginti su vaistais, 
kuriuos išgėrus, palengvėja . .. 
Po truputį pradedame priprasti 
prie aplinkos. Jau ir triukšmas 
neatrodo toks nepakenčiamas 
kaip pirmomis dienomis. Greitai 
viskas prabėgs, liks tik prisi
minimai. Reikia tik džiaugtis ir 
ramia širdimi tarti: “Taip, 
Tėve!”

Rašo Ona Vitkauskaitė 
(ištraukos)

. . . gavau Jūsų ketvirtą laišku
tį. Tik nebežinau, kas atsitiko su

Dalis ateitininkų sendraugių stovyklos dalyvių Kennebunk- 
porte, Mainė, rugpjūčio 21. Nuotr- P. Ąžuolo

KODĖL SOCIALINIS
DRAUDIMAS NEGALUOJA?

1935 m. prezidento Roosevelt 
pasirašytas socialinio draudimo 
įstatymas su kaupu patenkino 
žmonių viltis turėti pakenčiamai 
aprūpintą senatvę, bet dėl savo 
geraširdiškumo pakliuvo į ne
mažus sunkumus. Mat, jis pri
žadėjo mokėti tokius draudimus, 
kurių dabar mokėti jau nepajė
gia.

Įstatymą įvedus, žmogaus am
žiaus vidurkis siekė 62 metus, o 
dabar — net 74 m. Be to, apie 40 
proc. iš darbo pasitraukia turė
dami tik 62 m.

uktrečiuoju laiškeliu: gavau 
voką ir baltą popieriaus lapą 
(laišką išėmė cenzorius — red.) 
. .. Baigiasi žiema, čia pat pa
vasaris, vasara, na ir . . . (laisvė 
— red.). O jei Dievas pareika
laus didesnės aukos, būsiu lai
minga, kad tik galėčiau prisidė
ti prie Didžiosios Aukos . . . Al
suojant Dievo ir artimo meile, 
joks vargas nebaisus, tik dar la
biau užgrūdina.

CHULIGANIZMAS 
SOVIETINĖJE
SPAUDOJE

Toliau L.K.B. Kronikos 47 
Nr.įdėtas platus straipsnis “Chu
liganizmas sovietinėje spaudo
je”. Tą straipsnį parašė kun. Jo
nas Danyla. Progą apie tai ra
šyti sudarė Broniaus Jauniškio 
knyga “Be iliuzijų”. Šioje kny
goje visokiais būdais puolami 
kunigai, vienuoliai, Kauno jė
zuitai. Norėdamas juos su
niekinti, autorius rašo visokiau
sius prasimanytus šmeižtus, nes 
komunistinė valdžia visokiais 
būdais nori sunaikinti Bažnyčią, 
kunigų įtaką žmonėm. Pagal 
komunistinę moralę, viskas gali
ma, kas tarnauja jų tikslui. Tai
gi ir prasimanyti šmeižtai.

Kun. Jonas Danyla išeina 
<jnti su didelę drąsa ir erudi
cija. Atmeta visus melus ir prie
kaištus. Apie tai skaitysime ki
tuose Darbininko numeriuose.

Dabar kiekvieną gaunantį so
cialinę apdraudą žmogų remia 
savo įnašais 3.2 dar tebedirban
čių darbininkų, šio šimtmečio 
pabaigoj tai nukris iki 3 darbi
ninkų, o 2055 m. — iki 2. Tada 
darbininkai ir darbdaviai sociali
niam draudimui turės mokėti po 
43 procentus darbininko uždar
bio. Todėl yra atėjęs laikas šią 
sistemą kuriuo nors būdu patai
syti. Bet kiekvienas taisymas pa
žeidžia anksčiau duotus pažadus.

Siūloma padidinti socialinio 
draudimo mokesčius ar suma-

Los Angeles Times korespon
dentas, redakcinio štabo narys, 
Robert Gillette buvo nuvykęs į 
Lietuvą ir ten išbuvo kelias die
nas, susitikdamas su žmonėmis, 
rinkdamas informacinę medžia
gą. Vienas jo straipsnis buvo iš
spausdintas anksčiau. Ten apra
šė gyvenimą Vilniuje, kaip lietu
viai žiūri į įvykius Lenkijoje.

Rugpiūčio 22 d. numeryje iš
spausdino kitą jo straipsnį, apie 
religinę padėtį Lietuvoje. 
Straipsnis pavadintas, kad Kata
likų Bažnyčia yra vitalinė jėga 
Lietuvoje. Antrinėje antraštėje 
sakoma, kad religinės tradici
jos žydi ir sovietų represijoje.

Straipsnis parašytas objekty
viai. Medžiaga surinkta iš įvai
rių pasikalbėjimų su žmonėmis, 
su kunigais. Pačioje pradžioje 
sakoma, kad, nežiūrint 41 metų 
sovietinio režimo, bažnyčių nai
kinimo, religija Lietuvoje yra di
delė socialinė jėga šitame So
vietų Sąjungos kampe prie 
Baltijos jūros.

Toliau sakoma, kad lietuviai 
yra 80 procentų katalikai. Iš jų 
mišias lanko apie 30-40 procen
tų. Didelį religinį gyvybingumą 
gali matyti sekmadienį Vilniuje. 
Mieste veikiančios tik 8 bažny
čios, pats miestas turi 481,000 
gyventojų. Bažnyčios esančios 
pilnos žmonių. Mišios laikomos 
nuolat, lietuviškai ir lenkiškai.

Minima Šv. Teresės bažnyčia, 
kur tūkstančiai žmonių gieda, ir 
jų giedojimas išsiveržia per du
ris į seną miesto kvartalą. Mini
mi Aušros Vartai. Čia pardavinė
jami rožančiai už du rublius. 
Maži medalionai su nupieštu 
Kristaus veidu parduodami už 3 
rublius. Prisimenama, kad Lie- 

l tuva praeityje turėjo glaudžius 
ryšius su Lenkija, kad Lietuva 
buvo paliesta abiejų didžiųjų ka
rų, prisimenamas rusų imperia- 

L lizmas ir kad Bažnyčia drauge 
buvo ir tautiškumo saugotoja 
ir lietuvybės ramstis. Ir dabar 
tautiškumas esąs sujungtas su 
religija, kaip ir Lenkijoje.

Primena, kad 1975 Lietuvą 
okupavo Katerina Didžioji, o 
Lenkiją tada pasidalijo kaimynai 
— Austrija, Prūsija ir Rusija. Ka
teri nos sūnus caras Povilas I nu
kirtęs Lietuvos Bažnyčios ryšius 
su Roma ir Bažnyčią pririšęs 
prie Rusijos, bet iš to niekas 
neišėję. Kunigai aktyviai daly
vavę 1830-31 metų sukilime. 
Carai ir toliau labai varžė Ka-

AR IŠSILAIKYS SAVANORIŲ KARIUOMENĖ?

Nors prez. Reagan kelis kartus 
yra pritaręs savanorių kariuome
nei ir pažadėjęs šią sistemą rem
ti aukštesniais atlyginimais, 
bet, norint įvykdyti visus jo JAV 
ginkluotom pajėgom stiprinti 
planus, su savanoriška karine 
tarnyba bus neįmanoma išsi
versti.

Dabartinė savanorių kariuo- 

žinti mokamas pašalpas bei leis
ti pasitraukti į pensiją tik sulau
kus daugiau kaip 65 metų am
žiaus.

Bet tikrai socialinis draudimas 
per daug išaugo, ir todėl reikia 
jį kuriuo nors būdu sumažinti, 
kad jaunesnieji darbininkai ne
nustotų pasitikėjimo tokiu 
draudimu.

Anksčiau įstatymas numatė 
šelpti tik minimaliom pašalpom
pasenusius žmones, bet vėliau 
kongresas, būdamas pernelyg 
gailestingas, mokamas pašalpas 
didino ir lengvino jas gauti vis 
didesniam skaičiui žmonių.

Reikia tikėtis, kad kongresas 
ras būdą šiai sistemai pataisyti, 
jog ji galėtų savo pažadus ište
sėti ir būsimiem pensininkam, 
per daug jų nenuskriausdaąoa.

Indija atsisakė priimti JAV 
ambasados politiniu patarėju pa
skirtą diplomatą George G. B. 
Griffin už tai, kad Sov. S-ga jį 
apkaltino esant ČIA agentu. At- 
silygindamos JAV atsisakė pri
imti Indįjos ambasados politinį 
patarėją.

talikų Bažnyčią Lietuvoje, užda
rinėjo vienuolynus. Prieš pirmąjį 
pasaulinį karą likę tik keli vie
nuolynai Lietuvoje. Po antrojo 
pasaulinio karo sovietai uždarė 
visus vienuolynus, bažnyčias 
apdėjo dideliais mokesčiais, į- 
vedė griežtą cenzūrą ir labai su
varžė kunigų seminarijos veiklą 
ir jaunų žmonių įstojimą.

Prisimenami ir 1945-1951 me
tai, buvę išvežta apie 360 ku
nigų į darbo stovyklas ir į ka
lėjimus Sibire. Sovietai su savo 
tankais į Lietuvą atvežę ir ateiz
mą, pradėję spausti ir persekio
ti religiją ir jos išpažintojus.

Korespondentas mini, kad štai 
Vilniuje vieną sekmadienį baž
nyčioje buvo 20 jungtuvių ir 24 
krikštai. Mini ir tai, kad veikia 
oficiali civilinė metrikacija ir 
kad valdžia nepripažįsta vedy
bų bažnyčioje.

Žmonės labai klauso Vatikano 
radijo, klauso ypač jaunimas. Di
delės įtakos žmonėm turi dabar
tinis popiežius, kuris supranta, 
kas dedasi Lenkijoje ir Lie
tuvoje. Popiežius pakėlęs žmo
nių religingumą.

Korespondentas prisimena ir 
tą kardinolą, kurį popiežius pa
skyrė slapta. Tas kardinolas esąs 
vyskupas Julijonas Steponavi
čius, gyvenąs ištrėmime mažoje 
parapijoje.

Prisimenama ir kunigų se
minarija, kaip ji varžoma, kaip 
visi kandidatai yra tikrinami 
KGB tarnautojų, kad veikianti ir 
slapta kunigų seminarija, esą ir 
slapti moterų vienuolynai. Vie
nuolės daugiausia dirbančios li
goninėse.

Religinės literatūros ateiną 
daug iš Lenkijos. Ir Lietuvoje 
valdžia leidusi išleisti knygeles 
mišiom ir kitus liturginius teks
tus, bet jų esą labai mažai, 
žmonės nusirašą mašinėle. Val
džia draudžianti tokius perraši- 

. nėjimus.
Žmones veikia įvykiai Lenki

joje, dar labiau stiprina žmonių 
religingumą ir prisirišimą prie 
Bažnyčios. KGB sustiprinusi 
bažnytinės veiklos ir žmonių 
sekimą.

Prie straipsnio pridėta ir vie
na nuotrauka — pamaldos Šv. 
Teresės bažnyčioje.

Šį straipsnį, iškirpęs iš laikraš
čio, atsiuntė Stasys Liseckas iš 
Glendale, Calif., Darbininko 
skaitytojas. Redakcija jam dė
koja už šią paslaugą.

menė yra nepasiruošusi prez. 
Reagano numatytiem uždavi
niam. Tokiem uždavi - 
niam vykdyti prie dabartinės 2 
mil. vyrų kariuomenės šio de
šimtmečio vidury turėtų būti 
pridėta dar bent 200,000 karių, 
kad galima būtų sudaryti 4 nau
jas divizijas, 150 karo laivų ir 
5 aviacijos grupes. ’

Dabartinės savanorių kariuo
menės kokybė yra gerokai kritu
si, nes armija ir laivynas, norė
dami sutelkti reikiamą skaičių 
savanorių, turėjo sumažinti jiem 
taikytus standartus. Jų apmoky
mas trunka ilgesnį laiką, bet 
daugelis jų niekada neįsisavina 
pagrindinių karinių specialybių. 
1978 vykdyta studija rado, kad 
21 proc. tankų taikytojų Euro
poj nežinojo, kaip taikyti pagal 
tanke įrengtus taikiklius, ir net 
90 proc. branduolinių ginklų
priežiūros specialistų stokojo 
pagrindinių specialybės žinių.

Be kariuomenės šaukimo ne
bus galima išsiversti, nes aštuo- 
niolikamečių skaičius dėl de
mografinių polinkių kas kartą 
mažėja. Kariuomenės šauki
mas kartu ir įspėtų Sov. S-gą, 
kad JAV yra rimtai nutarusios 
pakelti savo karinį pajėgumą.

Atlyginimo savanoriam pa
kėlimas savanorių skaičiui pa
kelti bus labai išlaidus ir neiš
spręs kariuomenės rezervų už
davinių tautinėj gvardijoj ir at
sargos daliniuose, į kur anks
čiau savo noru įstodavo tie šau
kiamieji, kurie nenorėjo patekti į 
reguliarią kariuomenę.
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Praeitis, ateitis
Pirma. Darbo dienos savait

galį Chicagoje vyko didingas 
ateitininkų kongresas, skirtas 
Ateities žurnalo 70 metų su
kakčiai paminėti. Apie Ateities 
žurnalą, jo istoriją, atteitininkų 
atsiradimą , jų įnašą Lietuvai 
esame rašę Darbininko veda
muosiuose, ryšium su šiuo kong
resu.

Čia norime dar pakartoti, kad 
ši organizacija ir po 70 metų 
nepaseno, su jaunu žvilgs
niu žiūri į gyvenimą, į Lietuvą, 
į Katalikų Bažnyčios — Krikščio
nybės sklaidą aplinkoje. Ant 
ateitininkų tradicijų ir dabar pa
vergtoje Lietuvoje remiasi idea
listai, kovotojai dėl žmogaus 
teisių, dėl religijos laisvių, dėl 
tautos laisvės. Ateitininkai savo 
praeityje gražiai sujungė religiją 
su lietuvybe. Dabar okupuotoje 
Lietuvoje tas tik pagilėjo. Tai 
pastebėjo net amerikiečiai žur
nalistai, kad lietuviai ir tautiš
kumą ir religiją sutapatino.

Kiekvienas kongresas kūry
bingas organizacijas pakelia 
naujiem žygiam. Tegu pakyla ir 
ateitininkai. Tegu patraukia kuo 
daugiau jaunimo, tegu jį užde
ga tarnauti Lietuvai ir Kristai. Ir 
ateitininkijos kūrėjai buvo Lie
tuvos kūrėjai, nepriklausomybės 
statytojai ir Kristaus nešėjai.

parado rengėjai, tegu taip ir bū
na. Ir prezidentas labai manda
giai atsakė, kad kitą metą visi 
sutilpsime parade, nes jo pinigai 
atnešė naujų darbų žmonėms.

Tai prisimenama dėl to, kad ir 
lietuviai aktyviai dalyvavo šio 
krašto ateities kūrime, darbinin
kų judėjime. Tik laisvas, demo
kratinis gyvenimas ir laisvas ap
sisprendimas galėjo iškelti šį 
kraštą į pasaulinę jėgą. Tai pada
rė darbininkai. Drauge jie su
kūrė ir savo gerbūvį. Tik paly
ginkime tą “prakeiktą buržua
zinę Ameriką” su “darbininkų 
rojumi Sovietų Sąjunga”. 
Kaip ten žmonės gyvena, kaip 
skursta ir kenčia, ir kaip čia 
mes — visi laisvieji — gyvena
me.

Todėl turime su pagarba mi
nėti šio laisvo krašto kūrėjus, 
statytojus, tuos darbininkų va
dus, kurie išvedė darbo žmones 
iš skurdo ir vargo.

Antra. Gyvename čia Ameri
koje. Ir šis didis ir svetingas 
kraštas praeitą savaitę su didele 
iškilme minėjo Darbo dieną. Tai 
nebuvo eilinė šventė — tai buvo 
100 metų, kaip Amerikoje susi
kūrė darbininkų unijos. New 
Yorke vyko didelis sukaktuvinis 
paradas, į kurį nebuvo pakvies
tas Amerikos prezidentas, kuris 
tuo metu svečiavosi New Yorke, 
miestui atvežęs 85 milijonų 
dolerių čekį.

Tai buvo amerikietiško laisvo 
gyvenimo apraiška. Dėl to ne
buvo nei tardymų, niekas nepa
teko į kalėjimą. Taip panorėjo

Tai praeitis. O ateitis —? 
Ar tos įsigalėjusios unijos nenu
eina per toli, ar jos nežudo šio 
krašto. Minėdąmi darbininkų ju
dėjimo, jų unijos 100 metų su
kaktį, labai norime, kad šie rei
kalai būtų sprendžiami teisingai, 
sąžiningai, neskriaudžiant 
valstybės reikalų!

Smagu pabraidyti po gėlėtas 
lankas, tarp ramunių ir dobilėlių 
Dainavos kalneliuose. Čia žalio 
aksomo pušynas, plačiarankiai 
ąžuolai, kryžių kalno rūpintojė
liai ir mėlynu veidrodžiu spin
dintis Spyglys atstoja kampelį 
prie Nemuno krantų, čia nuolat 
skamba lietuviškas žodis ir dai
na. Malda ir lietuviškos vasaros 
stovyklų programos čia nukelia 
stovyklautojus į Lietuvos žemę, 
kad mintimi ir širdimi vėl pa
vaikščiotume jos vieškelėliais.

Penkioliktosios JAV ir Kana
dos lituanistinių mokyklų moky
tojų studijų savaitės dalyviai 
rugpjūčio 16-23 vėl susirinko į 
Dainavą. Susirinko čia pabrai
dyti po lituanistinio švietimo 
lankas, pavedžioti po jas jaunes
niuosius. Susirinko čia su pa
skaitomis, dainomis, tautiniais 
šokiais ir vakaronėmis. Susirin
ko čia pasidalinti mintimis ir 
patirtimi, panagrinėti problemas, 
pažvelgti į ateitį, pabendrauti ir 
pailsėti gamtos prieblobstyje. 
Greta nuolatinių lituanistinės 
mokyklos veteranų, dalyvavusių 
daugelyje mokytojų studijų sa
vaičių, buvo čia ir jaunų moky
tojų saujelė, ir linksmų vaikučių 
būrelis.

— Tai tikras atsigaivinimas 
savų kolegų tarpe, — džiaugė
si Vasario 16 gimnazijos direkto
rius J. Kavaliūnas, nors pusei sa
vaitės čia atvykęs prieš grįž
damas į Vokietiją.

— Puiki stovykla! Tik gaila, 
kad mažai jaunųjų mokytojų, — 
kviesdama merginas vieton 
rūkų į tautinių šokių ratą, 
gailestavo J. Matulaitienė, 
vykusi iš New Yorko.

Tarp saulės ir paskaitų
Stovyklos varpas nuolat šaukė 

į dienos programą baltųjų rūmų 
salėje ir gamtoje. Su paskaitų 
diskusijomis ir viliojančiais sau
lės spinduliais dienos buvo per

PENKIOLIKT
Mokytojas privalo būti

ARTĄ DAINAVOJ
»etu

trumpos. Trumpi buvo ir vakar 
rai su puikiomis vakaronių pro-, 
gminomis, su dangaus skliaute/jimas Dainavos takais, takeliais, 
mirgančiomis žvaigždėmis, si 
pasivaikščiojimais ežero vė 
sumoje. Plati studijų dienų py 
grama nuolatos visus vertė sr 
i>ėti. Tik vaikų darželis niePr 
neskuliėjo ir linksmai žaidė/er 
dienas. /

Visą studijų savaitės šeiry su
darė 72 stovyklautojai. V^pvy- 
!>ę sudarė: programos 
J. Masilionis, kapelioi 
L. Zaremba, ūkio vaf 
Krokys, vakarinių proga 
dėja Ingrida Bublienė/autinių 
šokių mokytojos G. Gcfenė ir J. 
Matulaitienė, dainav/o moky
tojas S. Sližys, sport^adovas ir 
komendantas Br. Ke/alds, vaikų 
darželio vedėja R t/ Juškienė, 
sveikatos reikalų ^Čja K. Vai- 
čeliūnienė ir lai! 
torius L. Eimant 
skaitininkų per i 
sus vedžiojo pcp

jis buvo pasiruošimas pro- 
i, kitiems — pasivaikščio

vy- 
ap- 
at-

lėjas 
kun. 
s B.

k/tėlio redak- 
2 Trylika pa- 
/ paskaitų vi- 
ietuvių kalbos 

pasitobulinimo/1" lituanistinės 
mokyklos akcijas. Kas rytą 
sporto vadova^adino su rytine 
mankšta. Katonas kun. L. Za
remba prav< 
su mišiomij 
pobūdžio p
čių kas ry? salė skambėjo nuo 
muz. S. 4žio mokomų choro 
dainų: “7 neužmiršk geriausio 
draugo” "Saulėlydis tėviškėj”, 
ir “Dai^os tango”. Po paskai
tų _ trinių šokių grupės prak
tika, pjeikalavusi nemažai pra
kaito lr lengvo, jaunatviško 
žing4°-

pskanių pietų, paruoštų ga- 
bit/irėjų O. Norvilienės ir L 
Mrfšienės, vyko poilsis. Vie-

ja dvasinę mankštą 
• gilaus, studijinio 
tokslais. Po pusry-

3 —

Trečia. Rugsėjo pradžia mum 
primena Lietuvos praeitį — Vy
tauto Didžiojo sumanymą vaini
kuotis. Nuo Vytauto metų, nuo 
1930, ir buvo švenčiama Tautos 
šventė, kuri priminė praeitį.

Prisiminkime ir mes savo tau
tos seną, labai seną praeitį. 
Pagerbkime tuos, kurie prieš 
mus gyveno, kūrė, statė. Ir mes 
nepasilikime nuošalyje — ugdy
kime savo tautinę kultūrą, pa
žinkime praeitį, nes ji stiprins 
mūsų ateitiį.

ŠALY, 
KUR PELIKANAI
GYVENA

Kelionė Floridos pajūriu
PAULIUS JURKUS

Prie jūros
Grįžom gana anksti. Tuoj kilo 

sumanymas aplankyti jūrą. Juk 
jos pasveikinti ir atvažiavai čia. 
Jūra netoli, tik nusileisk į pa
kalnėlę, pereik per gatvę, dar 
vieną bloką, ir esi pajūryje, 
šią kelionę į pajūrį reikia at
likti pagal reikiamą ritualą. Turi 
eiti su maudymosi kostiumu, su 
pajūrio batukais. Bet kaip eiti 
prie jūros, kad kovo 30. Turi bū
ti šalta.

Tada pats pagauni savo mintis 
ir pataisai jas — juk esi atkelia
vęs toli į pietus, čia viskas pa
sikeitę.

o daugumai atsigaivinimas 
Spyglio bangose ir pasikaitini- 
mas karštos saulutės spinduliuo
se. O raulės buvo pilnos dienos. 
Visa savaitė su mėlynu dangu
mi.

— Pirmą kartą tokia graži 
savaitė per 15 metų, — džiau
gėsi nuolatinė studijų savaičių 
dalyvė A. Rūgytė.

— Visa stovyklos nuotaika lyg 
mėlynas dangus, — gėrėjosi 
kanadietis L. Eimantas.

— Tokios gražios savaitės nie- 
kąda nebuvo, — pritariau ir aš, 
pagal stovyklos dainą besi
džiaugdamas gamtos grožiu, tur
tinga programa, visus jungiančia 
draugiška nuotaika.

— Dvidešimt vasarų prabėgo 
stovyklaujant Dainavoje, ir 
tiek saulės neturėjo nė viena 
savaitė, kiek šioji, — šypsojosi 
Ingrida, rinkdama pievų gėles 
vakarinės programos papuo
šimui.

XV mokytojų studijų 
J. Masilionis ir Švie 
kinimo vakare džiau 
gus i a savaite Daina

aitės rengėjai — programos vedėjas 
o tarybos pirm. J. Plačas atsisvei- 
i taip sklandžiai ir maloniai prabė- 

. Nuotr. J- Račkausko

Vakarinės programos
Kai Spyglio bangas pabučiavę 

paskutiniai saulės spinduliai 
nėrė į pušyno gelmes, kai į Dai
navos padangę plaukė mėnulio 
valtis, žiogelių muzikai prita
riant, prasidėdavo vakarinės 
programos. Kas vakarą jos buvo 
kitokios. Jų vedėja Ingrida 
Bublienė stengėsi kas vakarą su
rasti ką nors naujo, įdomaus, 
įtraukiant stovyklos dalyvius.

Pradedant susipažinimo vaka
ru, su daugybe dainų ir visų pa
sisakymais, kodėl čia atvažiavo
me, sukosi rateliai, muz. S. Sli
žiui juos palydint pianino akor
dais, ir vyko malonios vaišės. 
Antradienio vakaras buvo skir
tas dailiajam žodžiui. Čia skam
bėjo eilės iš Kazio Bradūno 
poezijos knygos “Užeigoje prie 
Vilniaus vieškelio“, deklamuoja
mos jaunųjų mokytojų ir šiam 
darbui ateinančios naujos kar
tos. Poetą K. Bradūną su giliu 
įsijautimu aptarė Ingrida, prista
tydama ir vakaro antros dalies 
poetą A. Bagdoną su lietuviška 
ir žemaitiška kūryba.

Įspūdingiausias buvo trečia
dienio vakaras su tėvynei skirta 
programa. Čia rimties apsuptoje 
salėje medžiais apstatytas dunk
sojo naujas smėlio kapas. Tai Ro
mo Kalantos kapas. Žvakelių 
mirgėjime prie jo rinkosi visi 
stovyklautojai. Mažieji su gėly
tėmis ir dobilėlių vainikais. Vy-

Vakarinių programų vedėja 
Ingrida Bublienė prie Dai
navos kryžiaus, kur buvo at
liktas partizanų ir R. Kalan
tos prisiminimas XV moky
tojų studijų savaitėje. Nuotr. 
BJ.

resnieji su skaudžiais prisimini
mais ir ryžtu skelbti pasauliui 
Romo Kalantos suanglėjusių lū
pų šauksmą: Laisvės Lietuvai!

— Mes esame tos kovos da
lyviai. Bet ir mums reikia šauk
lių, kad kasdienybėje per daug 
neužsibūtume, laisvėje nepa
klystame, — lyg šių dienų vai
dilutė, Ingrida mumyse kurstė 
pareigos ugnelę. Deklamacijos, 
partizanų dainos mus nukėlė į 
kenčiančią Nemuno šalį, į parti
zanų, tremtinių, kovotojų krau
ju suvilgytą Lietuvos žemę. Šią 
žemę, jos kančią simbolizavo 
salėje pastatytas lauko kryžius. 
Okupuotos Lietuvos mokyklos 
priespaudą pavaizdavo mūsų 
mažieji stovyklautojai su pora 
vaidinimėlių. Iš salės, su de
gančiomis žvakelėmis, visi sto
vyklos dalyviai išsiliejo į gamtą, 
į Dainavos kelią, vedantį prie 
pakelės kryžiaus. Prie aukšto 
kryžiaus vedė jaunųjų sto-

(nukelta į 4 psl.)

tilto 
da tą 
žmo- 
peli- 
spar- 
et čia

kad toks šiltas vėjas aplanko 
vakare.

Jis basas, ilgu drabužiu, lyg būtų 
Kristaus mokiniai iš paskutinės 
vakarienės paveikslo, juosta su
sijuosę, ilgais garbiniuotais 
plaukais. Ir tie jaunieji jautė, 
kad ateina didžioji šventė — Ve
lykos.

Ir bažnyčia nauja. Moderni, su 
architektūriniu polėkiu. Atviro 
nuogo medžio, kuris nulakuotas 
žiba nuo lempų atošvaistų. Baž
nyčia trikampė. Vienam smaila- 
galy — altorius su paaukštini
mais, papuošimais. Suolai kaip 
graikų ar romėnų teatre — iš
lenkti aplink altorių.

Kadaise bažnyčiose buvo vis
kas vienoda. Ta pati lotynų kal
ba, tas pats ritualas. Dabar daug 
kas laisvai interpretuojama. Ir šį 
Palmių sekmadienį čia sumaniai 
buvo panaudotos palmės ir asi
liukas.

Tas asiliukas buvo pririštas 
sodelyje už bažnyčios. Ten ir su
sibūrė jaunimas. Ne taip sau 
jaunimas, bet apsivilkęs ilgais 
drabužiais, susijuosęs juostom, 
basas. Tai priminė Kristaus lai
kus, jo mokinius ir tą minią, 
kuri džiūgavo Jeruzalės gatvė
se. Jaunimas su ilgom palmių 
šakom sustojo po du ir ėjo gie
dodami į bažnyčią. Drauge ėjo ir 
kunigas ir vedėsi asiliuką. Taip 
jie atėjo iki bažnyčios durų. 
Tada vienas pasiliko su asiliu
ku lauke, o kiti, vėduodami 
palmėmis, garsiai giedodami 
hozana, hozana, įžengė į šven
tyklą.

Jaunuosius jau buvo pagavęs 
šventiškas džiaugsmas, pakilu
mas. Bažnyčioje jie sustojo prie 
altoriaus. Jie čia turėjo savo gi
taras, skambino ir giedojo, ran
kas kėlė į viršų ir šaukė — ho- 

' zana!
Patiko ir pritiko tas teatrališ

kumas. Ir tam jaunimui patiko.

Krautuvėse
Jau taip yra, kad atvažiavęs 

turi dar važiuoti apsipirkti. 
Kartais nė nežinai, ką pirksi, 
bet važiuoji, nes krautuvės yra 
lyg kokios galerijos ar muziejai, 
jos daug pasako apie to krašto 
žmones, apie jų kultūrą, porei
kius.

Neilgai važiavę, sustojome 
gražiame naujame apsipirkimo 
centre. Namai neaukšti, sujungti 
į vieną. Padarytas takas po sto
gu. Ten gali eiti ir eiti, žiūri
nėti, lankyti visokiausias krautu
ves, išgerti kavos.

Atsidūrę tame take, tuoj su
pratome, kad būsime truputį iš
sišokę, nepataikę. Čia viskas 
taip prižiūrėta, taip švaru, o 
krautuvės lyg kokios galerijos, 
kur daiktai sudėstyti lyg paro
dai. Už tokius dalykus reikia 
brangiai mokėti, bet — kiek, 
dar nežinojom.

Reikėjo Mulės akinių. Štai, 
va ir krautuvė su akiniais. Pa
klausti galima. Tai turi viso
kiausių akinių. Jų kaina — nuo 
30 dol. iki 100 dol.

čia sustoja poilsiauti žmonės 
su dideliu pinigu. Atėję į to
kias krautuves, tik pirštu pa
rodo — tą ir aną pristatyk į jų 
namus. Pridėk ir sąskaitą. Mūsų 
kuklios sunkiai uždirbtos san
taupos čia visai netinkamos.

Reikia eiti kitur!

(Btu daugiau)

susikirto. Žmogus n 
meškere pagavo žuvį, 
žuvį pagavo pelikanas, 
gus traukė į viršų, ištra
kaną, kuris mušė dideli 
nais ir buvo nelaiminga 
pelikanas yra privilejjuotas 

 

paukštis. Žmogus atmino jį 
nuo kablio ir paleido, 
išsigandęs ir pasipik 
žmonės tokie bjauru 
greičiu nuskrido van 
šiumi, paskui pasikėl 
už namų.

Įbrendu į jūrą. O vįdens šil- 
tumėlis! Nesinori ne 
valandų valandas či|?laukioti, 
taškytis. Jei pasisle 
besy, jei koks vėju 
ja, tai vandeny šilči 
Koks malonumas 
mėgsta maudytis.

Kovas baigiasi, 
ta ir patraukli. II 
kol laikrodis kvi 
lyn, į kitas dien

Su asiliuku
Tą dieną b 

madienis. Išsi _ 
čią ne priešp/> ^a’P būdavo 
Lietuvoje, 
rio, 5 vai. 
automobili 
trumpa. Či 
šios. §1 
tinka tas 
Palmių s

Kelia 
namus, 
prista 
suvaži 
kur

i kanas, 
s, kad 
ideliu 

s pavir- 
r dingo

iti. Gali

Tik vienas asiliukas buvo toks 
liūdnu veidu. Jį vėl nuvedė į so
dą. Pririšo prie medžio. Visi asi
lai turi tą pilką ir liūdną veidą. 
Tartum savo vargo ir naštos ne
pakeldamas, tartum protestuo
damas prieš ją, jis visada nulei
dęs galvą. Ir jokio džiaugsmo. 
Negirdėjo jis, kaip gražiai jau
nieji giedojo, nejautė, kaip jį 
glostė meilios jaunųjų rankos.

Išėjus iš bažnyčios, vakarinė 
saulė pamažu gulė ne į jūrą, 
bet į kontinentą, tuos didelius 
sodus, kur pilna apelsinų, citri
nų, medžių medelių, kurių nė 
vardo nežinai, kurie jau žydi 
savo gražume, čia tikriausiai gė
lės žydi visus metus, nes čia ša
lis, kur gyvena amžini pavasariai 
ir vasaros. O kur mana tėvyne, 
kur Lietuvėle su rudenim, su 
žiemom?! Ir kaip tu miela ir 
brangi esi, kai čia stoviu ties 
palme ir jaučiu egzotinių gėlių 
kvapą. Tu taip arti ir drauge taip 
toli.

saulė de- 
surūstau- 
ei krante, 
m, kurie

tokia šil- 
škais joje, 

keliauti to- 
is.

Tos vienišos palmės, kurių gal
vas vėjas suvelia ir aplamdo.

Ir gatvė jau karšta. Lyg būtų 
vasaros vidurys pas mus.

Prie jūros smėlis dar karštes
nis. Ir ką tu pasakysi, kaip de
dasi pasaulyje.

Sėsteliu ant jūros išmesto di
delio medžio ir žvalgausi. Ir pa
matau pelikanus. Pirmą kartą 
juos pamatau. Pažiūrėti negražūs 
paukščiai, bet ir jie turi teisę 
gyventi. Tas jų snapas tai tik
tai žuvim gaudyti — su dideliu 
krepšiu apačioje. Skrisdamas pa
viršiumi, pamato žuvį ir tuoj pa
gauna. Kartais plaukioja, po van
deniu paneria.

Jų ten daug, visas pulkas.
Dešinėje buvo tiltas į jūrą, 

lyg Palangoje, tik kur kas ma
žesnis. Turistai ten susirenka ir 
įmerkia meškeres. Po tiltu žu
vauti atplaukia ir pelikanai. Ir 
štai vieną kartą tos abi teisės

yčią

verbų sek- 
gėm į bažny-

grįžę iš pajū- 
et. Išvažiavome 
Kelionė buvo 

sos gatvės pana
mės. Ir šiandien 
ys, nes šiandien 

dienis.
pro naujus gražius 

gias vilas, čia daug 
dar daug stato, kad 

pensininkai turėtų 
uti.

Vakare sėdim prie valgomojo 
stalo, čia pat yra ir didelė ve
randa, kuri turi tinklinius langus. 
Ten maloniai ii ur ena vėjas, pa
judina gėlių ir medžių kvapus, 
ateina ir iki mūsų stalo. Tada 
supranti, kaip esi toli nukeliavęs.

Vos praveri duris, tuoj pama
tai tą didelį pasikeitimą. Viskas 
nepažįstama, svetima. Kiekviena 
žolelė, augalėlis — nepažįstami. 
Į sieną įsikabinęs driežiukas 
Šildosi prieš saulę. Ir jis nepa
žįstamas. Ir krūmai, ir medžiai.
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“ŽIVILĖ" LOS ANGELES SCENOJ 
SCENOJ

Los Angeles Dramos sambū
ris birželio 28 pastatė Antano 
Škėmos trijų veiksmų dramą 
“Živilė”. Pastatymas turėjo net 
tris akstinus. Tai buvo masinių 
trėmimų sukakties minėjimas, 
dviejų dekadų sukaktis “Živilės” 
autoriui tragiškai žuvus ir Dra
mos sambūrio režisierės Dalilos 
Mackialienės Kultūros tarybos 
premijos suteikimo sutikimas 
nauju kūrybiniu sceniniu nuo- 
veikiu. Tai buvo sambūriui nau
jas repertuaro papildymas pui
kiu vaidybiniu laimėjimu.

“Živilė” yra vienas anksty
viausių išeiviškosios dramatur
gijos veikalų, paskelbtas Ai
duose 1948 metais. Veikalas su
vaidintas Chicagoj 1950 metais, 
autoriui vaidinant vieną “Živi
lės” personažą. “Živilė” turi gerų 
sceninių pliusų ir abejingų sce
ninės akcijos minusų. Veikalas 
perdėm žodingas, monologinis. 
Patriotiškai romantiškas. Su to
mis literatūrinėmis savybėmis 
spektakly grūmėsi daug kas, be
ieškant dialogo kondensuotumo, 
vengiant plačių išsiliejimų per 
kraštus, siaurinant monologą iki 
čechoviško minimumo. Tačiau 
“Živilė” mum patinka ir patiks, 
nors tragiškas triptikas taip žiau
riai susikerta su plačių auditori
jų troškimu matyti mūsų scenoj 
juoką, komediją, farsą . . .

“Živilė” turi mūsų scenai ge
rų nuopelnų — teturi tiktai pen
kis personažus, tad lengvai pa
statoma, surepetuojama, net 
gastrolių bėdų neveikiama. Tad 
autorius davė maksimumą mo- 
nologinės tragedijos su persona
žų minimumu. Už tat daug rei
kalavimų dekoratoriui — vis 
naujos trijų veiksmų dekoracijos. 
Daug rūpesčio kostiumavimui — 
vis kiti vaidintojų drabužiai.

Dr. Vinco Kudirkos kuopos šauliai lietuvių kultūrinės savai
tės uždaryme birželio 13 VVorcesterio centre. Nuotr. E. Meilaus 
Sr.

PHILADELPHIA
Nelengvas Lietuvių Namų 

kelias
Visur lietuviškos organizacijos 

ir institucijos .savo veiklos kely
je susiduria su didėjančiais sun
kumais. Ypatingai sunku toms, 
kurios turi pakelti vis didėjan
čią infliacijos, kylančių kainų ir 
mažėjančių pajamų naštą. To
kius sunkumus išgyvena ir Phi- 
ladelp*hijos Lietuvių Namai.

Šis vienintelis plačioje apylin
kėje išlikęs lietuvių klubas, vie
nas iš didžiausių visoje Ameri
koje, greitai minės savo deiman
tinę sukaktį. Daugelis jo senųjų 
narių jau paseno ar išmirė. Nau
jųjų ateivių pirmoji karta jau pa
vargo, o iš jaunesniųjų tik ne
daugelis į jo veiklą įsijungė. En
tuziazmo, naujų narių ir pajėgių 
darbuotojų stoka čia yra pati di
džioji problema. Lietuviško gy
venimo nuosmūkis yra jaučia
mas daug kur. Jis yra ryškus 
ir Lietuvių Namuose. Tik nedi
delio darbuotojų būrelio ryžtu 
ir užsispyrimu jie vis dar laiko
si ir net šiek tiek kyla aukštyn.

Prieš 73 metus statytame pa
state vis atsiranda didelių ir nau
jų problemų: prakiuro sienose 
paslėpti lietaus nutekėjimo 
vamzdžiai, sutrūnijo Čiurlionio 
salės langai, reikalingi šildymo 
sistemos ir kitokie pataisymai.

šiems pataisymams galutinio 
įkainojimo dar neturima, bet

Dailininkas Algis Žaliūnas ir 
kostiumų menininkė ir režisie
rės padėjėja Ema Dovydaitienė 
puikiai įveikė tą mūsų scenai 
prabangišką įvairovę.

Iš esmės “Živilė” visa, kaip 
vaidinimas, idėja ir personažų 
tipai, kondensuotai sukaupta 
pirmame vaidinimo veiksme. 
Tai puošniai, patosiškai skaito
moji drama (lesedrama), kur 
personažai deklaruoja savo pra
eitį ir veiksmų stimulus. Psichi
niai personažų lūžiai turi gimti 
impulso veikiami, todėl jie ne
evoliucionuoja, auditorijai staig- 
meniški, kaip deus ex machina, 
atrasti, kad reikia atsirasti įspū
džiui, situacijos atraizgai. Toks 
nuolatinis čia lyrizmas — pat
riotinis ir meilės, nelyginant ari
jos muzikiniame veikale. Pir
masis aktas yra tikras radinys 
libretui, su panašia patriotika, 
kaip “I Lituani” operoj, su ge
rais solistais ir orkestru. Pirmojo 
akto įtaką, kaip leitmotyvo me
lodija, nusidriekia per visą vei
kalą. Autorius paliko tą siuže
to užuomazgos ir atomazgos kar
tojimąsi per kelias veikalo epo
chas, tarytum inkarnacijos dės
niui įrodyti, tarytum, pagal lo
tynišką priežodį “repetitio ėst 
mater studiorum” (pakartojimas 
— studijų motina), versdamas 
žiūrovą gerai įsidėmėti veikalo 
tezes.

Šiai draminei legendai įsce- 
ninti Dalila Mackialienė mobi
lizavo geras pajėgas. Sigutė Mi- 
kutaitytė-Peterson, vaidinusi 
Živilę, atnešė scenon moters 
tipą, kurios trapumas, toks kont
rastas jos veiksmam, yra idėjos, 
patriotizmo, meilės ir kietų 
sprendimų stichija. Ji sceniškai, 
natūrali fantastiškoj padėty, jos 
staigūs sprendimai patraukia dė
mesį. Juk tuos sprendimus dik
tuoja autorius, dramoj flirtuoda- 

Stipendijų įteikimas
Rugpiūčio 14 Maironio Par

ko žemutinėje salėj buvo įteik
tos stipendijos studentams, ku
rie studijuoja ar pradės studi
juoti kolegijose.

Stipendijas gavo 24 studen- 
tai-ės. Kiekvienas po 250 dol. 
Jas įteikė ir sveikinimo žodį 
tarė Lietuvių Labdaros Draugi
jos pirm. K. Adomavičius,-nes 
ši draugija jas ir duoda.

Dalyvavo ne tik studentai, 
bet ir jų tėvai, taip pat drau
gijos vadovybė ir Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas kun. A. 
Miciūnas, MIC, kuris tarė žodį, 
ragindamas jaunimą neužmiršti 
lietuvybės.

Visi buvo pavaišinti vakarie
ne, kuri buvo be alkoholinių 
gėrimų.

Gegužinė
Gražioj Reinikaičių vasar

vietėj prie ežero rugpjūčio 15 
įvyko Lietuvių Meno Mėgėjų 
Ratelio tradicinė gegužinė. Ra
telis neegzistuoja, bet turi val
dybą; ilgametis jos pirmininkas 
yra V. Roževičius. Valdyba ir 
surengia kiekvienais metais per 
Žolinę šią gegužinę,, prisimin- 

spėjama, kad jis sieks apie 15 dama gražius praeities laikus, 
tūkstančių dolerių. Liet. Namų kada Meno Mėgėjų Ratelio 
direktorių taryba, atsimindama veikla buvo plačiai išsiskleidu- 
neseniai vietos lietuvių pareikš- si ne tik Naujojoj Anglijoj, 
tą ryžtą šį klubą žūt būt išlai- bet ir už jos ribų.
kyti, jų sudėtą arti 40 tūkstan
čių tam reikalui sumą ir nesu
skaitomas darbo ir talkos valan
das, ryžtasi ir dabartines prob
lemas su tos pačios visuomenės 
pagalba nugalėti. Tam tikslui yra 
skelbiamas naujas remonto vajus 
nuo rugsėjo 13 iki lapkričio 
15, kad pataisymai dar prieš 
žiemą galėtų būti baigti. Nema
žai lietuvių kolonijai 15 tūkstan
čių suma neturėtų būti nepa
keliama. Šie remontai jau negali 
būti atidėliojami, jei norima iš
vengti visam pastatui ir Liet. 
Namų reputacijai nepataisomos 
žalos.

Visuomenei remiant ir įde
dant darbo auką, Liet Namų 
kasdieninis ūkis pastaruoju 
metu rodo net šiokių tokių pa
žangos žymių. Reikalingus pa
taisymus atlikus ir visuomenei 
toliau remiant, Liet. Namai turė
tų atsistoti ant tvirtesnių kojų. 
Sunkumams nugalėti reikia dau
giau narių, ypač jaunesniųjų ir 
pajėgiausių.

Ūkio išsilaikymui Liet. Namų 
vadovybė ir vėl rengia, jau penk
tąją, Delaware slėnio Lietuvių 
dieną rugsėjo 13, sekmadienį, 
1-mą vai. p.p. “Polankos” parke, 
kurio smulkesni adresą galima 
rasti šiame laikraštyje įdėtame 
skelbime.

inas su melodramos efektais.
Živilės akompanimentas — 

jos pamiltas Gluosnis. Jam au
torius paliko mažytį nuosavos 
iniciatyvos lauką. Gluosnį 
vaidino Aloyzas Pečiulis — da
vęs gėrio, narsos ir apmaudo 
alegoriją. Živilė ir Gluosnis su
darė šviesos akordą niūrioj vei
kalo aplinkoj. Jie vertė juos 
užjausti, net atviraširdiškai įtikė
ti gėrio ir tiesos patrauklumu.

Niekšiško Ašauto rolę atliko 
Antanas Kiškis. Tai buvo gal
būt sunkiausioji veikalo rolė, 
nes autorius įsakė Ašautui nuo
lat atakuoti geruosius persona
žus. Po visais trimis veikalo aktų 
drabužiais Antanas Kiškis buvo 
ryškus ir įtikinantis, nutolęs nuo 
melodramos, artėjąs į dramą.

Vincas Dovydaitis vaidino 
Karijotą — kvaišumo (pirmas 
veiksmas), gobšumo (antras 
veiksmas ) ir psichinio nuosmū- 
kio (trečias veiksmas) įsikūniji
mą. Šios išviršinės transformaci
jos atidaro platų interpretacijos 
lauką, kuo Vincas Dovydaitis į- 
tikinamai pasinaudojo su įžval
gia nuojauta vaizdui, tonui ir po
zai.

Vėl Dalila Mackialienė 
sublizgėjo puikiu spektakliu. 
Reikėjo gi didelių pastangų, iš
radingumo ilgiesiem deklamaci- 
niam gabalam sudėti į gyvai ir 
sparčiai bėgančio filmo kaspiną. 
Vienam vaidintojų neatvykus, 
režisierė atliko Svajūno rolę, be
tarpiškai scenoj sujungdama vai
dinimo veiksmus į organišką vi-

WORCESTER, MASS

Į gegužinę atsilanko ir sve
čių.

Parapijos gegužinė
Rugsėjo 13, sekmadienį, 

Point Rbck vietovėj, kaip ir 
kiekvienais metais, įvyks Šv. 
Kazimiero parapijos gegužinė. 
Rezervuokim tą dieną savo pa
rapijai. Dalyvautam ne tik pa
tys, bet pasikviestam ir drau-

Dienos programa prasidės 
antrą valandą tautiniais šokiais. 
Čia bus galima įsigyti tautodai
lės gaminių ir suvenyrų. Bus vi
siems atviras sporto turnyras ir 
šokių varžybos, vyks spalvotos 
televizijos, dviračio ir kitokių 
vertingų dovanų traukimai ir 
kiti laimėjimai. Netrūks bul
vinių blynų ir kitokių lietuviš
kų skanėstų bei gėrimų. Įėjimas 
tik 2.50 dol. ir 1 dol. Jeigu 
lytų, viskas vyks gretimoje salė
je.

Daroma viskas, kad ši Lietu
vių diena būtų įdomi ir visus pa
tenkinanti. Dėl to tikimasi, kad 
savo pažįstamų susitikti, su jais 
pabuvoti ir Lietuvių Namų pa
remti suvažiuos lietuviai ne tik 
iš Philadelphijos, bet ir ii toli
mesnių vietovių.

Vėla

Scena iš A. Škėmos legendos “Živilė”, kurią birželio 28 pasta
tė Los Angeles lietuvių Dramos sambūris. .Nuotraukoje ak
toriai A. Pečiulis ir A. Kiškis. Nuotr. L. Kanto

sumą; tai galim vadinti 100% 
atbaigtu pastatymu.

“Živilės” programos elegan^ 
tiškas viršelis pieštas Dalilos 
Mackialienės.

Pilna žiūrovų salė — erdvi ir 
moderni King Star mokyklos salė 
— įrodė: vaidinimus mėgstam, 
jų laukiam.

PAGREITINKIM ARKIVYSKUPO JURGIO 
MATULAIČIO KANONIZACINĘ EIGĄ

Jau daugelį metų lietuvių 
tauta gana kantriai laukia, kad 
Katalikų Bažnyčia paskelbtų 
Dievo Tarną arkivyskupą Jurgį 
Matulaitį-Matulevičių palaimin

gus. Tai bus geriausias įrody
mas, kaip mes mylim savo 
parapiją.

“Žvaigždžių takais”
Rugsėjo 19, šeštadienį, 7 

vai. vakaro Neringos tunto vy
resniosios skautės Maironio 
Parko didžiojoj salėj rengia šau
nų, pirmą po vasaros atosto
gų, vakarą, pavadintą “Žvaigž
džių takais”. Programą atliks 
Clevelando vyrų oktetas. Vado
vauja muz. Rytas Babickas. Va
karienė ir šokiai iki sekma
dienio ryto.

Dalyvaukim, nes bus geriau
sia proga susitikti draugus, 
pažįstamus, pasidalinti su jais 
praleistos vasaros įspūdžiais ir 
kartu atsigaivinti po praleistų 
karštos vasaros dienų. Svar
biausia, savo atsilankymu pri- 
sidėsim finansiškai prie skau
tiškos veiklos sustiprinimo.

Festivalis
Rugsėjo 20, sekmadienį, 12 

vai. pietų laiku Lietuvių Pi
liečių klube prasideda etninis 
festivalis, kuris tęsis iki vėlaus 
vakaro.

Narių pietūs
Rugsėjo 27, sekmadienį, 1 

vai. p.p. Maironio Parke Lie
tuvių Labdaros Draugija ruošia 
pietus, kurie nariams duodami 
nemokamai, o ne nariams — 
labai žema kaina. Į šiuos pie
tus prisirenka tiek žmonių, kad 
Maironio Parko salės būna pil
nos. Būtų labai puiku, jei į 
metų laikotarpy rengiamus pa
rengimus atsilankytų tiek žmo
nių. Deja, didelę dalį jų ma
tom tik per šiuos pietus, vieną 
kartą per metus.

J. M.
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LIETUVIŲ DIENĄ 
sekmadienį, rugsėjo 13 d., 
nuo 1-mos vai. iki sutemos

“Polanskos” parke 3258 Knlghta Rd., 
Comwells Heights, Pa. (1/4 mylios į šlaurg 

nuo Street Rd.)
Iš New Yorko: NJ. Tumpike Exlt 5 — Rte. 541 west — 
Burtlngton-Brlatol Brldge — Rte. 413 weat — I-95 aouth 
— Street Rd. weat

“AuftrlnAs” taut šokiai, šoklų varžybos, orkestras, 
šokiai, tautodailės gaminiai, spalvotos TV Ir kiti laimėjimai. 
Jai lytų, viskas vyksta vietos salėjo.

Rengėjai: PhHadėlphiJoa Lietuvių Namai

Man, kaip buvusiam Dramos 
sambūrio pirmininkui, buvo val
dytais pasiūlyta valdyta* ir 
žiūrovų vardu pasveikinti lau
reatę režisierę. Daug gėlių sce
noj, ir valiavimai su Sampanu, 
kurie buvo perkelti j šv. Ka
zimiero parapijos didžiąją salę.

tuoju ir priartintų jo kanoniza
cijos eigą prie sėkmingos pabai
gos, paskelbiant jį šventuoju.

Lietuviai savo tvirtu prisiriši
mu prie religijos ir Dievo pilnai 
yra užsitarnavę kito šventojo, 
kuris, šalia šv. Kazimiero, būtų 
mūsų tautos antras ir tautiškai 
nedalomas šventasis. Šių 
modernių laikų lietuvių tau
tos šventasis būtų ne
išmatuojamos Dievo dovanos 
suteikimas ne vien mums, bet ir 
visam pasauliui, nes jis gerai 
pažinojo materialistinį komuniz
mą savo vyskupavimo laikais 
Vilniuje.

ALRK Kunigų Vienybė ir JAV 
Lietuvių Bendruomenė skiria 
išskirtinį dėmesį jo kanonizaci- 
nei eigai ir kartu prašo visas 
lietuviškas parapijas, Lietuvių 
Bendruomenės apylinkes ir vi
sas kitas mūsų organizacijas pri
sidėti prie tos eigos pagreitini
mo.

Kiekviena lietuviška parapija, 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkė ir atskira organizacija yra 
prašomos parašyti atskirus laiš
kus ir, surinkus po jais kiek ga
lima daugiau parašų, pasiųsti 
Jo Šventenybei popiežiui Jonui 
Pauliui II-ajam į Vatikaną.

Pageidautina, kad tokie laiš
kai nesiribotų vien parapijomis, 
LB apylinkėmis, mūsų organiza
cijomis ir pridėtais pavyzdiniais 
tekstais, bet būtų rašomi ir atski
rų asmenų savais žodžiais. Ra
šyti prašome anglų kalba, bet, 
jei kam nors susidaro sunkumų, 
galima rašyti ir kitomis kalbo
mis, neišskiriant ir lietuvių kal
bos.

Paruošus tokius laiškus ir su
rinkus po jais kiek galima dau
giau parašų, juos prašome pa
siųsti Šv. Tėvui dar šiais metais 
oro paštu.

Kun. Albertas Kontautas
ALRK Kunigų Vienybės 

pirmininkas

Vytautas Kutkus 
JAV LB krašto valdybos 

pirmininkas

—Washington, DC.» Tautinėj 
Marijos šventovėj prieS 15 metų 
buvo pašventinta Šiluvos koply
čia. Sukaktuvinės mišios bus au
kojamos rugsėjo 13, šį sekma
dienį, 2 vai. popiet. Po mišių 
priėmimas šventovė patalpose.

Kun. prof. Antinas Rubšys, 
profesoriaująs Manhattan kole
gijoje, Riverdale, N.Y., laimėjęs 
religinio veikalo premiją už jo 
“Raktas į Naują Testamentą”, 
liaigė rašyti “Rato į Senąjį 
Testamentą” pirmumą, šį vei
kalą taip pat leis "Krikščionis 
gyvenime” knygų leidykla.

, — Australijos Lietuvių Katali
kų Federacijos valdyba paruošė 
Vatikanui peticiją ir renka para
šus prašant, kad arki vysk. Jur
gio Matulaičio beatifikacijos 
byla būtų pagreitinta ir jis grei
čiau būtų paskelbtas šven
tuoju.

— Rimvydas Šilbajoris nagri
nės “Mariaus Katiliškio apsaky
mo struktūrą” Santaros-Šviesos 
dvidešimt aštuntajame suvažia
vime rugsėjo 10-13 Tabor Far
moj, Sodus, Mich.

— Dail. Prano Gailiaus kū
rinių paroda rengiama Chica- 
goje kun. A. Kezio vadovauja
moje galerijoje, kuri pasivadino
— Galerija. Nuo rugsėjo 15 iki 
spalio 4 ten bus surengta dail. 
Prano Gailiaus paroda. Bus iš
statyti jo naujausi skrylio da
žais atlikti kūriniai ir -vario raiži
niai. Dailininkas pastoviai gyve
na Paryžiuje. Tai bus jo antroji 
paroda šioje galerijoje. Pirmoji 
buvo sausio mėnesį. Balandžio 
mėnesį jis turėjo savo parodą 
Paryžiuje. Jį apraife Arts Ma
gazine prancūziškos laidos ba
landžio mėn. numeris. Ant savo 
darbų jis pasirašo tik savo vardą
— Pranas.

— Stanislaw Baranczak, Liūnė 
Sutema ir Tomas Venclova pa
kviesti dalyvauti Santaros-Švie
sos suvažiavimo rugsėjo 10-13 
Tabor Farmoj poezijos vakare.

— Lietuviškos architektūros 
sesija ketvirtame Mokslo ir kul
tūros simpoziume šį rudenį 
apims dvi architektUros sritis. 
Vienos iš jų pagrindiiais dėmesys 
kreipiamas į lietuvišką architek
tūrą, o kitas — į architektūros 
profesiją. Lietuviškos architek
tūros sesiją suorganizavo dr. 
arch. Alfredas Kulpa-Kulpavi- 
čius iš Kanados, šioje sesijoje jis 
kalbės apie Lietuvos baroką. Se
sijoj dalyvauja arch. Edmundas 
Arbas-Arbačiauskas iš Califomi- 
jos su pranešinu apie lietuvį 
architektą. Arch. A. Tamašaus
kas, Waukegan, III., kalbės apie 
Lietuvos gotiką.

— Draugo dienraščio vakarie
nė Chicagos Jaunimo Centre 
įvyks rugsėjo 19.

— Dithilda TrtfFert, federa
linės Vokietijos katalikų žinių 
agentūros KNA redaktorė Bon- 
noje, pavasarį Augsburgo vysku
pijoje skaitė šešias paskaitas 
tema “Lietuva - katalikybės 
pylimas Sovietų Sgjiangoje”. Vo
kiečių žurnalistei atvykus skai
tyti paskaitą Doiuuwoerthe, čia 
veikianti Nijolės Sadūnaitės var
do vokiečių mergaičių grupė su
rengė vokiečių visuomenei in
formacinę paroda apie Lietuvą, 
ją paįvairinant lietuvių tauto
dailės ir gintaro dirbiniais.
— Chicagos Lietuvių Tauti

nių namų dešintinečio minėji
mas įvyks spalio 17.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: J. Gaidelis, Thompson, 
Conn., V. Zdanys, Vethersfield, 
Conn., J. Zignuntas, Albany, 
N.Y. Užsakė kitiems: J. Stassen, 
Aqawam, Mass. - S. Stassen, 
Feeding Kilis, Mus. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tiklž dol. Atnau
jinant — visiem 15 dol. metam.
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1981 Miško Ženklo lietuvių skiltys (ereliai ir meškos) su savo patarėjais ir dalis kur
sų vadovų. I eil. iš k.: v.s. Laima Kiliulienė, s. Birutė Kidolienė, ps. Jūratė Dambrauskaitė, s. 
Danutė Marcinkevičiūtė, j.ps. Genė Treinienė. II eil. iš k.: NeaP Colbath, Mary 
McCarthy, Art Alexander, kursų viršininkas Edwin Black, Jack Pevear, Barbara Schiff. 
III eil. iš k.: ps. Livija Garsienė, Chet VVendell, ps. Bronius Naras, meškų patarėjas v. si. Petras 
Molis, erelių — v.s. Juozas Raškys, s. Apolinaras Treinys, ps. Alfonsas Pranckevičius ir ps. 
Eduardas Meilus, Jr.

ŠIŲ METŲ MIŠKO ŽENKLO 
KURSAI — N E-1-85

Rugpjūčio 23-30 Camp Re- 
solute stovyklavietėj, Bolton, 
Mass., vyko aukštieji skauta- 
mokslio kursai skautininkams, 
pavadinti Miško Ženklo kursais 
(Wood Badge), arba Gillwelio 
mokykla, pagal seną tradiciją, 
nes pirmieji tokio pobūdžio kur
sai buvo pradėti Gilwell Park, 
Anglijoj.

Šių metų kursuose buvo 34 
kursantai-skautininkai ir 13 va
dovų. Iš viso buvo šešios skil
tys, kurių dvi buvo vien iš lietu
vių su lietuviais skilčių patarė
jais.

Erelių skiltyje (patarėjas v.s. 
Juozas Raškys) buvo — ps. Jū- 
ratėDambrauskaitė iš Bostono, s. 
Birutė Kidolienė iš New Yorko, 
ps. Alfonsas Pranckevičius iš 
Worcesterio, ps. Eduardas Mei
lus Jr. iš Worcesterio ir j.ps. 
Genė Treinienė iš Bostono. 
Meškų skiltyje (patarėjas v.s. 
Petras Molis) buvo — ps. Livija 
Garsienė iš Virginijos, v.s. Lai
ma Kiliulienė iš Bostono, s. Da
nutė Marcinkevičiūtė iš Wor- 
cesterio, ps. Bronius Naras iš 
Worcesterio ir s. Apolinaras 
Treinys iš Bostono.

Nors kursai vyko anglų kalba, 
tačiau lietuvių skiltys turėjo ke
lis pašnekesius vien lietuviškai; 
visa kita, tiek teorinė, tiek prak
tinė dalis, vyko kartu su ameri
kiečiais. Kursų programa buvo 
labai išsami tiek teorinėje, tiek 
ir praktinėje dalyje buvo viskas, 
kas reikalinga skautui vadovui, 
kad, pagilinęs turimas žinias ir 
jas pritaikęs savo vienete, per

duotų to vieneto skautams-ėms. 
3-4 paskaitos ir apie tiek pat 
praktiškų uždavinių buvo kas 
dieną, tad reikėjo daug skubėti, 
kad visur laiku atsirastum, o ką 
bekalbėti apie užrašus, savo pa- 
stovyklės įrengimus, virimą ir 
t.t.! Reikėjo ne tik kantrybės, 
bet ir ištvermės, kad viską bū
tų galima aprėpti. Tačiau lietu
vių skiltys pirmavo. Pa
sižymėjo Ereliai su savo taškais 
ir sudėtingu maisto menu. Neat
siliko ir Meškos.

Buvo malonu pabendrauti su 
amerikiečiais skautininkais, pa
pasakoti apie mūsų skautavimo 
sistemą, supažindinti juos su da
bartine Lietuvos padėtimi, o 
ypač išmokyti juos lietuviškų 
dainų! “Suk, suk ratelį” skambė
jo kiekviename lauže, o taip pat 
ir kitos lengvesnės lietuviškos 
dainos arba lietuviškų dainų ver
timai. Atrodo, kad būsime pas

NUOMONĖS IR PASTABOS

AR TIKRU KELIU EINAMA 
Į AMERIKOS POLITIKĄ?

Paskutiniuose rinkimuose 
daugelis balsavo už prez. R. 
Reagan. Demokratai dominavo 
apie 50 metų. Reikia pažymėti, 
kad ne demokratų balsuotojai, 
bet jų vadas — miręs prezi
dentas Rooseveltas — savo 
dinamišku veikimu išgelbėjo 
kraštą nuo ekonominio bank
roto. Tai yra istorinis faktas.

amerikiečius palikę savo lietu
višką antspaudą, nes atsisveiki
nant, pradedant kursų viršinin
ku Edwin Black ir jo žmona 
Edna, beveik visi vadovai mus 
išleido apsiašaroję. Tai galima 
pavadinti tikru skautišku nuo
širdumu ir broliškumu. O ką be
kalbėti apie savo bendraminčius 
kursantus!. .

Savaitė prabėgo nepaprastai 
greitai, bedirbant, bediskutuo- 
jant, bevedant užrašus, ir ne vie
nas gailėjomės, kad negalime 
dar pabūti Boltono pušynuose, 
bejuokaujant apie naktinę išky
lą, besivaržant ir beieškant to
bulybės skautavime.

Palikome Boltono Camp Re- 
solute nenoromis. Beliko atlikti 
uždavinius savuose vienetuose, 
laiškais pabendrauti su buvu
siais kursantais bei vadovais ir 
toliau dirbti skautiškąjį darbą 
mūsų jaunimo gerovei, ypač 
dabar, po Miško Ženklo kursų, 
kuriuos, nė kiek neperdedant, 
galima pavadinti skautamokslio 
universitetu . . .

B.K.

Demokratų laimėjimai įtraukė 
daug lietuvių į politinę veiklą. 
Buvęs prezidentas Carter bal
suotojų nebuvo perrinktas. Pa
gal balsuotojų daugumos nuo
monę jis nebuvo tinkamas šio 
krašto vadas. Tačiau dabartinis 
prezidentas Reagan nebuvo iš
rinktas vien respublikonų, bet 
daugumos balsuotojų.

Asmeniškai aš norėčiau maty
ti, kad lietuvių respublikonų 
vadovybė vestų praktišką Ame
rikos politiką. Norint Įsijungti 
praktiškai į politinį darbą, svar
būs trys punktai: 1) turėti atlie
kamų pinigų, 2) turėti nepapras
tus gabumus, 3) susijungti su 
vietos burmistru, gubernatorium 
ir jų padėjėjais.

Senais ir naujais laikais vie
nas ar kitas pasiskelbia, kad jis 
kontroliuoja didelį balsuotojų 
skaičių. Panašių tuščių asmenų 
susidaro visa grupė. Po rinkimų 
jie važiuoja į Washingtoną, D.C., 
gauti politinių darbų ir neva 
reikalauja, kad išrinktas prezi
dentas jiem užtikrintų politinius 
darbus. Bet prezidentas su to
kiomis grupėmis nesiskaito. Kad 
jų troškimus kiek apramintų, jis 
pasiunčia penktą ar dešimtą 
asistentą į jų sueigas.

Panašūs dalykai yra be politi
nės reikšmės ir pasenę metodai. 
Jie dažnai kartojami ir lietuvių 
ir kitų tautinių grupių. Išrinkta
sis prezidentas skaitosi tik su 
gubernatoriais, burmistrais ir se
nais senatoriais. Pvz., jei Jokū
bas, lietuvis, reikalautų iš Wash- 
ingtono darbo su grasinimais, tai 
Baltieji Rūmai tą laišką perduo
tų senam senatoriui, tas gal per
siųstų burmistrui, o šis gal per
siųstų “wardo” komiteto nariui 
arba numestų į krepšį. Jeigu Jo
kūbas būtų gudrus ir nenorėtų 
pajuokti lietuvių, jis pirmiausia 
įeitų į savo apylinkės precinktą 
ir sudarytų stiprią organizaciją 
savo apylinkėj. Pvz., jei jis turė
tų savo apylinkėj 500 registruo
tų balsuotojų ir rinkimų dieną 
surinktų 400 balsų, jo vardas ta
da būtų įtrauktas su pagarba į 
politinės partijos mašiną. Jam 
nereikėtų važiuoti į Washing- 
toną prašyti politinio darbo. Jam 
darbas būtų paruoštas vietoj.

Prieš keliolika metų Chicagos 
13 warde buvo 4 pasižymėję 
precinkto kapitonai, kurie turė
davo apie 500 balsuotojų ir su
rinkdavo 470 už demokratus ir 
apie 15 už respublikonus. Už 
savo politinį pasitamavimą par
tijai jie gaudavo politinius dar
bus su didelėmis algomis. Nega
na to, jų vardai būdavo iškabi
nami burmistro arba gubernato
riaus įstaigose. Nėra abejonės, 
kad ir Baltuosiuose Rūmuose jie 
buvo žinomi.

Ši pamoka turėtų būti naudin
ga visiem lietuviam, siekiantiem 
bet kurio politinio darbo. Tais 
laikais jų algos buvo apie 
$15,000 per metus. Kai toks pre
cinkto kapitonas gaudavo du če
kius per mėnesį, jis sukviesdavo 
vietinius, gabesnius vyrus ir mo
teris, juos pavaišindavo ir gau
davo iš jų pritarimą ir pasitikė
jimą politiniuose rinkimuose. 
Šis pavyzdys yra praktiškas. 
Man atrodo, kad tokiais atvejais 
nereikėtų važinėti į Washingto- 
ną, bet organizuotis gyvenamoj 
vietoj. Tai būtų demokratinio 
prado įgyvendinimas.

Adv. Charles P. Kai

1981 liepos mėn. įnašai
Santrumpa: atm. įn. — atmi

nimo įnašas. Suma, parašyta 
po pavardės, reiškia įnašus iš 
viso,: įamžintojas ...

1 x $5.00 — Linkus Pet
ras, atm. įn., padidina Kviklys 
Br. $205.00.

1 x $10.00 — Strungienė 
Magdalena, atm. įn.: Vaitkus 
Viktoras $10.00.

1 x $20.00 — Gražulis Bro
nius, atm. įn.: Alkaitis Anta
nas $20.00.

1 x $25.00 — Urbonienė 
Bronė, atm. įn.: Urbonas Vin
cas $125.00.

2 x $40.00 — Nasvytis Al
girdas L., atm. įn.: Alkaitis 
Antanas ir Janavičius Ignas ir 
Marija $40.00, Šaulys Kazimie
ras, prel., atm. įn.: Šaulienė 
Oželytė Elena $250.00.

1 x $50.00 — Petrauskas 
Stasys, M.D., atm. įn. padidi
na N.Y. Lietuvių Gydytojų Dr- 
ja. $550.00.

8 x $100.00 — Andraitis Pi
jus (Jurgis), kun., atm. įn.:

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

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

20 dol. — Laima P. Vander- 
stoep, Chicago, III.

10 dol. — kun. J. J. Bakanas, 
Worcester, Mass.

Po 5 dol. — A. Karpavičius, 
Massapeųua, N.Y., E. Cibas, 
Great Neck, N.Y., J. Stonkus, 
Hot Springs, Ark., kun. IGedvi
lą, Big Timber, Mt, A.E. Ošla- 
pas, Richmond Hill, N.Y., dr. A 
Q. Stankaitis, Rochester, N.Y., 
E. Pūrelis, Kollywood, Fla., J. 
Vastunas, Woodhaven, N.Y., Alt- 
man, N. Caldwell, N.J., M. Kli
mas, Thompson, Conn., M. 
Juška, Elizabeth, N.J., J. Stanai
tis, Houston, Tex.

2 dol. — A.P. Petkelis, Yor- 
ba Linda, Calif.

1 dol. — A. Mateika, St. Peters- 
burg Beach, Fla.

Maloniai kviečiame atostogaujančius Cape Code, Mass., 
apsilankyti istoriniame Sandwich miestelyje ir praleisti savo 
atostogas

SPRING HILL MOTOR LODGE 
351 ROUTE 6 A

EAST SANDWICH, MA. 02537
Jūra ir smėlis — pusantros mylios atstume
Dėl rezervacijų skambinti:

617 — 888-1456

AUGĖ IR VYTAS RASTONIAI

CHICAGO. IUJNOIS 60629 
f Ay PHONE: 312 925-6*97

U.&A. '

Džiugas Stasys, seserėnas 
$100.00, Bielskus Pijus, inž., 
atm. įn.: Bielskienė Genovai
tė $335.00, Continental Bank 
Foundation dėka Tamkutonis 
4816 $100.00, Dirgėla Adol
fas ir Ona $100.00, Povilaitis 
Petras ir Anelė $2,500.00, 
Prunskis Jonas ir Vanda $600. 
00, Rytinio Pakraščio Tautinių 
Šokių šventės 13 tautinių šo
kių grupių $100.00, Tamošiū
nas Algis P. ir Rima L.-Sko- 
rubskas $100.00.

1 x $125.00 — Kačinskas 
Ričardas, atm. įn.: Kačinskas 
Leonas, brolis $125.00.

2 x $200.00 — Mikaila Ba
lys, atm. įn.: Mikailaitė Ona, 
sesuo $200.00, Savickas Jonas 
ir Elena $200.00.

1 x $500.00 — Mažonas Ka
zimieras, Sr. $500.00.

2 x $1,000.00 — Jokūbaitis 
Pranas, kun. $100.00, Motušis 
Kazimieras $1,000.00.

1 x $2,000.00 — Gailius Al
fonsas, atm. įn.: Gailius Vero
nika $2,110.00.

1 x $20,340.40 — Kodis 
Agnės Stipendijų Fondas, tes
tamentinis palikimas $20,340. 
40.

Iš viso 23 nariai — $26, 
355.40.

Lietuvių Fondas įžengė į tre
čią milijoną, ir pagrindinis ka
pitalas 1981.VII.31 pasiekė 
$2,090,007.66. Gautomis palū
kanomis parėmė lietuvišką 
švietimą, kultūrą . ir jaunimą 
$816,562.77.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo kapitalo dalį. 
1981.VII.31 imtinai palikimais 
gauta $512,855.68.

Sudarykime testamentus ir 
bent dalį turto palikime Lietu
vių Fondui. Testamente įrašy
kime šį tikslų pavadinimą:

“LITHUANIAN FOUND
ATION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION, 2422 W. 
MARQUETTE ROAD, CHI
CAGO, ILLINOIS 60629”.

Visi statykite Lietuvių Fon
dą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaiky
mas.

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
86-01 114th Street, Rlchmond HIII, N.Y. 11418 

Tel. (212) 441-6799

Pirmutinė ir sparčiai auganti lietuvių kooperatyvinė taupymo bei skolinimo 
Įstaiga Amerikos Rytų pakraštyje.

KASOJE KIEKVIENO ASMENS SANTAUPOS FEDERALINIŲ ĮSTAIGŲ 
APDRAUSTOS IK1100,000 DOLERIŲ SUMOS.

KASOJE lengvomis sąlygomis duodamos paskolos visiem taupytajam.
KASA už santaupas duoda aukščiausiu* procentus:

7% už paprastų einamųjų sąskaitą, kur procentai apskaičiuojami nuo padėjimo 
iki išėmimo dienos.

12.5% efektyvias metines palūkanas už CREDIT UNION ŠNARE CERTIRCATES, 
kurie perkami 500 dolerių sumomis. Juos galima atsiimti už trijų ar šešių mėnesių, 
arba už ilgesnio laikotarpio.

5,000 dolerių Share Cortlf icates Kasoje duoda tokį pat aukštų procentų, kaip
2.5 motų U.S. Treasury Bills Ir tuo būdu prilygsta Money Market cortlflcatų palūkanoms.

KASOS 10,000 dolerių MONEY MARKET CERTIRCATES duoda tokius pat aukštus 
nuošimčius, kaip Ir bankuose kas savaną skelbiami certlfikatai.

Visas certifikatų palūkanas galima atsiimti,arba Investuoti KASOJE J 7% einamų
jų sųskaitų arba Į 12.5% Share CortNIcatos ir tokiu būdu vėl gauti dldesnĮ pro
centų, negu bankuose.

Ateikite pasikalbėti Ir Įsitikinti, kad lietuvių taupomoji KASA yra naudin
giausias bankas Jum Ir Jūsų bičiuliam.

KASOS Įstaiga JOsų patogumui veikla tešlas dienas savaitėje Ir kiekvienų 
darbo dienos vakarų. Čia nėra Jokių eilių ir kiekvienas klijuotas gali laisvai pasidalinti 
visais jam rūpimais finansų ktauelmals.

Pakeitę* adresą, rąžyk ad
ministracijai, drauge pridėk ir 
savo seną adresą.

SPORTAS

SPECIALI
KALĖDŲ — NAUJŲJŲ METŲ KELIONE Į LIETUVĄ. 

1982 programos gaunamo* dabar.
Pilna* aprūpinimas — tik 8424*, plius pigus skridimas Į 
Pabaltijo vietoves, aukščiausios vertės, nemokamai naudo
jantis brošiūromis.

Š. Amerikos pabaltiečių ir 
lietuvių 1981 m. šaudymo 

pirmenybės
1981 m. Š.A. pabaltiečių ir 

lietuvių šaudymo pirmenybės 
įvyks rugsėjo 19 latvių šaudyk
loje "Berzaine”, netoli Toronto, 
Ont Varžybas vykdo estai.

Visuotinis $ ALFAS S-gos 
suvažiavimas

Visuotinis, metinis Š. Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos suvažiavimas 
įvyks lapkričio 14-15 Cleve- 
lande, Ohio.

šiemetinis suvažiavimas bus 
ypatingai svarbus, kadangi bus 
renkama nauja ŠALFASS-gos 
vadovybė bei nustatomos pa
grindinės gairės dėl II-jų Pasau
lio Lietuvių Sporto Žaidynių, 
kurios įvyks 1983 vasarą Čhica- 
goje.

Smulkesnės informacijos bus 
paskelbtos vėliau.

ŠALFASS-gos Centro valdyba

*19-11-15 dieną kelionės, re
miantis dviese kambaryje, kai
nuoja nuo $424 iki $705; tik 

4-1 —
4SlllWjW.

JONAS ADOMĖNAS 
ORBITAIR 
INTERNATIONAL LTD. 
NEW YORK, N.Y. 10017 
TEL. 212 006-1500

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius,
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

11646 Myrio Avenue 
Rlchmond HM, N.Y. 11418

Prieinamos karnos, modernūs Įrengimai, petogue pnvą-

kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 4414868
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nirno darini. Niekur neteko pa*

perduoti ar pavesti jiems tą dar- vu į Ameriką ir atvežta į Brock-

vanenė atsivežusi fotografijas ir sudarykime testamentus, kad vyks rugsėjo 18-20 Army Reser-

dainuos, demonstruos tauto-

vieta dabar esanti Sovietų Rusi- varienei, tai jie būsią pasiųsti 
j05- ‘ advokatų firmai j New Yorką,

Kivarienė su dukra buvusi at- kuri atstovauja rusam. O tie per- kėt Steak House, 274 Southamp- 
ton St, So. Boston, nuo 5 iki 
7 vai. vakaro. Auka — 50 dol.Iš šio straipsnio viena

iai, žinoma, tik laikas pasakys 
Nuomonės šiuo klausimu yra 
įvairios tiek spaudoje, tiek ir 
privačiuose pokalbiuose. Ir tai 
yra visai natūralu ir sveika de
mokratinėj bendruomenėj.

Kiek blogiau yra tai, kad

prieš šį naują projektą sudarė 
sąlygas visuomenei susikurti

VLKo pareiškime sakoma, kad 
ši nauja grupė nori Lietuvos lais
vinimo reikalų vykdymą per
duoti privačiai apmokamai 
bendrovei. ALTo pareiškime sa- 

jant iš New Yorko ant Northern 
State Pkwy., išsukti į 30 išva
žiavimą. Atsidūrus į Wfllets Rd., 
sukti į dešinę ir prie pirmos ju
dėjimo Šviesos sukti kairėn į 
Glen Cove Rd., šiaurės krypti-

31 išvažiavimą ir taip pat sutcti 
į Glen Cove Rd. Važiuojant L.I. 
Expressway, imti 39 išvažiavimą 
į tą patį Glen Cove kelią šiau
rės linkme. Privažiavus North
ern Blvd. (25A), sukti į dešinę 
(į Rytus). Už kelių šviesų, pra
važiavus 107 kelio sankryžą, 

rėn (vėl į šiaurę), į Wolver Hob 
low Rd. Pasiekur raidės “T” 
sankryžą, sukti dešinėn į (vi
sai nejuokaujant) Chicken Val- 

prie šviesos reikės sukti ant tos kestį 40 doL ir registracijos la- 
~ pačios Bayville Avė. į dešinę ir 

tuoj žiūrėti išsukimo į p. Vebe-

PADĖKA

bttti, Gale tėvo sodo, Stok ant
6219 S. Whipple St, Chicago,

ddcf ir 9tnoįo.Blvd., Brooklyn, N.Y.11207. j

Motinėle, Klajūnui, Rota, Gar
sus mano Vilnius, Udrio daina. ryto.

(tor.7nk
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NAUJIENA TAUPYTOJAM
Savers” procentai, yra 30% sa

negali laisvinimo darbo betkam 
perduoti ar pavesti, nes ji visai 
neturi tos galios, net jei ir 
norėtų tai padaryti.

Kiekvienas gali turėti skirtin

nėra nieko blogo. Tačiaųpakirsti
Siosmųosgnipės (kuri,-tarp jg^El^hZrst RA, ~1.~ 
kita ko — sudaro daug jaunų Mass. 02158. Tel. 9693873. 
žmonių) iniciatyvą ieškoti naujų 
kelių Lietuvos laisvinimo

gai skleidžiant visuomenėj klai
dingą informaciją, yra negera, 
ir taip elgtis nederėtų bet kam.”

LSS VADOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

LSS Vadovų sąskrydis įvyks 

jan regsėjo25,penktadieriio va- plaukia saū laivelis, Meilė 
kare. Bus paruošti užkandžiai ~ . —
ir nakvynė. Sąskrydis įvyks 
Dainavoj, 15100 Austin Rd., 
Manchester, MI48148. Tel. 313 
428-8919. Sąskrydyje kviečiami 
dalyvauti LSS vadovybės nariai,

skautininkai, -ės bei svečiai. 
Sąskrydy numatyti trumpi pra
nešimai ir temos. Po jų bus pra
vestos diskusijos atskirose gru- 

jui tenka sunki pareiga surasti 
naujus kvalifikuotus mokytojus.

šių mokslo metų tėvų komi
tetą sudaro:

Pirmininkas Romas Šležas, 
244 Savin Hill Avė., Dorehes- 
ter, Mass. 02125. Tel. 265-5395.

Iždininkė Renata Spakevi- kQįe įrod)U 
čienė, 54 Hawktree Dr., West-
wood, Mass. 02090. Tel. 326- -
040?- < . Iš amerikiečių spaudos

Sekretorė Aldona Navickienė,
.. Newton,

Narys Vincas Šnipas, 17 
Hearthstone Dr., Medfield, 
Mass. 02052. Tel. 359-7891.

NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS
Putina*.. Aidas, Hamiltono 

mergaičių choras, dainuoja: Ge- 

grįžta, Lopšinė, Putinai, Papar- 
tėlis žydi, Prisimink, Serenada, 
Pasėjau dobilą, Pamylėjau va

du. Vadovas Jonas Govėdas.

rnus Tėvynėn, Kažkur toli, toli, 
Kad aš našlaitėlė, Štai ji mano 

tule, Malda, Dedikacija, Belais
vis, Kodėl?, Mano dalia, Mirtis 
ir mergaite, Avė Maria.

dainuoja: Ko vėjai pučia, Oi

“Boston Herald — American” 
liepos 13 straipsnyje “Sočiai 
Scene — Museum wing sėt for 
galaopening” rašo apie tą naują 

mo metu liepos 22, be kitokio 
maisto, bus ir “French bread 
and Flack Forest bam on Lith-

“The Daily Transcript” liepos 
14 įdėjo didelę fotografiją šv. 
Jurgio lietuvių parapijos kleb.

net vilnų inspektorium. Kai jis 
atvykęs į Nonvoodą, ten buvę 

__ _________ tik 7 lietuviai. Vėliau jis ir kiti 
kuo purkščia. Virš fotografijos 15 lietuvių dar pasiskolinę iš 
užrašas: “Lithuanian open sėt vyskupijos pinigų šv. Jurgio 
for Aug. 9”. Čia vykstančiose bažnyčios statybai. Taip ir pa- 
rungtynėse galį dalyvauti tik statę. 1910 metais jis vedęs. 
“Lithuanian descent or mar- 
riage”.

“The Daily Transcript” lie-

kuris gelbstįs kleboną Abračins- 
ką nuo bičių. Klebonas pasi
slėpęs už krūmo, o Bakan kaš- 

surprise that be lived to be 100” 

apie William Kudirką ir eilę jo 
fotografijų. Aprašoma visa Ku
dirkos odisėja bėgaųt rš Lietu
vos nuo paėmimo į rusų ka
riuomenę. Į Ameriką jis atvykęs 
bodamas 19 metų. Pradėjęs 
dirbti Leringtone pas ūkininką 
už $12 savaitėje už visas 7 die- 

kvietęs jį dirbti į Winslow Bro- 

tus iki 1950 metų, kada kompa-

Buvęs aktyvus bažnyčios 
veikloje, o taip pat ir lietuvių.

bariukas” korespondentas. Daž
nai badavęs vertėju naujai atvy- 

. pilietybę. Jo duktė Ona Červo- 
kas ir sūnūs Bronius ir Vincas 
su tėvu kalba tik lietuviškai.
Dabar gyventi esą lengviau, 
negu tada, kai jis atvykęs, sakąs 
Kudirka.

Fengia visos organizacijos.
Spalio 3-4 — dail. Jono Rū- 

tenio dailės paroda So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
antro aukšto salėj. Parodos ati
darymas spalio 3, šeštadienį, 
5 vafvakaro. Atidaryme kalbės 
rašytojas Stasys Santvaras. Paro
dą globoja So. Bostono Lietuvių 

suvaidins Birutes Pūkelevičiū- 

mui. Visi lietuviai kviečiami 

mišias Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioj So. Bostone lapkri-

ĮMMhl
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
rugsėjo 12, šeštadienį, svečiuo
jasi Hamiltono lietuvių teatras 
Aukuras ir vaidina Birutės Pake
le vičiūtės komediją “Antrosios 
Salomėjos painiavos”. Spektaklį 
globoja LM Klubų Federacija.

Moterų Vienybė po vasaros 
atostogų pradeda savo veiklos 
naują sezoną. Pirmas jos susirin
kimas bus rugsėjo 15, antradie
nį, 7:30 v.v. įprastinėje vietoje, 
Congregational bažnyčios sa
lėje, 91 Street, Woodhavene. Pir
mininkė Elena Andriušienė pra
šo visas nares dalyvauti.

LDK Birutės draugijos New 
Yorko skyriaus metinis narių 
susirinkimas bus rugsėjo 19, 
šeštadienį, 4 vai. popiet pas 
Malviną Klivečkienę, 76-13 85 
Rd., Woodhavene. Tel. 296- 
0406.

Newsweek žurnalo praeitos 
savaitės numeryje buvo įdėta 
nuotrauka, kuri vaizduoja geriau
sius teniso žaidėjus, susirinku
sius Vyto Gerulaičio sodybos 
kieme. Nuotraukoje buvo tėvas 
ir sūnus Gerulaičiai, Borg ir Mc 
Enroe.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS 
NEW HAVENO KLUBAS

RENGIA

POEZIJOS VAKARĄ
Šeštadienį, rugsėjo 19 d., 6 v. v. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, 339 Greene St., New Haven, Conn.

PROGRAMA:

TOMAS VENCLOVA kalbės apie ok. Lietuvos poezijų, 
skaitys iš savo kūrybos ir atsakinės į klausimus.

IRENA VEBLAITIENE, VAIVA VĖBRAITĖ-GUSTiENĖ ir
VYTAUTAS VALIUKAS paskaitys Lietuvos poetų kūrybos

Įėjimas — Laisva auka
Po programos bus vaišės.

Apylinkės lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS
įvyks rugsėjo 13
Tą pačią dieną švenčiama ir Marijos gimimo šventė 

11 vai. pamaldos Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
Pamokslą pasakys kun. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS 
12:30 vai. parapijos salėje akademinė dalis 
Kalbės LB New Yorko apygardos pirmininkas

ALEKSANDRAS VAKSELIS
Dainuos solistas MEČYS RAZGAITIS ir Apreiškimo 

parapijos choras, vadovaujamas VIKTORO RALIO
Literatūrinė dalis
Dariaus ir Girėno skridimo ir tragiško žuvimo paroda 

nuotraukose
Po minėjimo — pietūs, kuriuos ruošia LK Moterų 

Sąjungos 29 kuopa, vadovaujant pirmininkei EUGENIJAI 
KEZIENEI

Organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJA
KVIEČIA ATSILANKYTI Į
HAMILTONO LIETUVIŲ TEATRO

AUKURAS
spektaklį. Bus vaidinama BIRUTES PŪKELEVIČIŪTES 
komedija

Antrosios Salomėjos painiavos

Veikalą režisuoja ELENA DAUGUVIETYTE-KUDABIENE

Pagrindines roles atliks: ELENA KALVAIT1ENE. ELENA 
DAUGUVIETYTE-KUDABIENE Ir VITALIS ŽUKAUSKAS

Spektaklis įvyks rugsėjo 12, šeštadienį, 6 v.v.
Kultūros Židiny

Po spektaklio bus vaišės, loterija k baras

įėjimas — 5 dol.

Bronė Oniūnienė iš Juno 
Beach, Fla., yra atvykusi į New 
Yorką ir svečiuojasi pas Antaniną 
Reivitienę Middle Village. Ji čia 
išbus visą mėnesį.

Gintarėliai, pačių jauniausių 
vaikų darželis, pradeda savo 
darbą rugsėjo 12, šį šeštadienį, 
10 v. Kultūros Židiny.

Maironio lituanistinė mokyk
la savo darbą pradeda rugsėjo 
12, šį šeštadienį, įprastinėje vie
toje Holy Child parapijos mo
kykloje, 111 St. ir 85 Rd. kam
pas, Richmond Hill. 9 vai ryto 
visi susirenka į žemutinę salę. 
Ten priimami ir nauji mokiniai.

šaulių kultūriniame savaitga
ly, kuris vyko Kennebunkporte 
pranciškonų vasarvietėje, iš viso 
dalyvavo per 50 registruotų šau
lių. Daugiausia jų buvo iš Wor- 
cesterio. Iš New Yorko dalyvavo 
keturi šauliai: Kazimieras Ba- 
čauskas, Edvardas Baltrūnas, 
Vaclobas Butkys ir Vladas Vasi- 
kauskas.

Lietuvių Skautų Sąjungos ko- 
respondencinio suvažiavimo re
gistracija pirmuos nutarimu pra
tęsta iki rugsėjo 27.

Tautos šventės minėjimas 
įvyks rugsėjo 13, sekmadieni
nį. Tą pačią dieną bus švenčia
ma ir Marijos gimimo šventė. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
11 vai. bus pamaldos. Pamokslą 
pasakys kun. K. Pugevičius. 
12:30 akademinė dalis Apreiški
mo parapijos salėje. Pagrindinę 
kalbą pasakys LB New Yorko 
apygardos pirmininkas Alek
sandras Vakselis. Dainuoja Ap
reiškimo parapijos choras, vado
vaujamas Viktoro Ralio, solistas 
Mečys Razgaitis. Bus ir literatū
rinė dalis. Ta pačia proga bus 
Dariaus ir Girėno žygio ir tragiš
ko žuvimo paroda nuotraukose, 
ši paroda liepos mėnesį buvo 
surengta Floyd Bennet aerodro
me, iš kurio lakūnai išskrido. 
Aerodromo vadovybė ir daugelis 
lankytojų domėjosi šia paroda. 
Po minėjimo bus pietūs, kuriuos 
paruoš Kat. Moterų Sąjungos 29 
kuopa, vadovaujant pirmininkei 
Eugenijai Kezienei. Organizaci
jos prašomos dalyvauti su vė
liavomis. Minėjimo akademinę 
dalį rengia LB I-oji apylinkė.

Patiksliname. Praeitame Dar
bininko numeryje, rašant apie 
tai, kad prieš 20 metų greitke
lyje žuvo iš New Yorko trys 
žmonės, įsibrovė korektūros 
klaidos: p. Audėnienė yra Olga, 
ne Ona, dukra Audėnaitė-Ba- 
naitienė yra Daiva, o ne Daina.

Rožės Šimelienės-Kašetienės 
5 metų mirties sukaktis sueina 
rugsėjo 25. Tos sukakties pro
ga mišios bus rugsėjo 13, sek
madienį, 10:30 v.r. Švč. Trejy
bės bažnyčioje Newarke. Mišias 
užprašė sūnus Conrad Caster.

Kultūros Židinio Fondo 
metinio suvažiavimo pranešime 
įsivėlė klaida. Fondo nariai gali 
būti kiekvienas lietuvis ar lietu
vė, Židinio statybai ar išlaiky
mui paaukoję ne 10, bet 100 do
lerių. Kiekviena auka, bet kokia 
proga skirta Kultūros Židiniui, 
yra priskiriama tai 100 dolerių 
sumai pasiekti. Po to, padavę 
įstojimo prašymą ir mokėdami 
dešimties dolerių metinį mokes
tį, aukotojai tampa pilnateisiais 
Lietuvių Kultūros Fondo nariais. 
Fondo narių metinis suvažiavi
mas bus spalio 10, šeštadienį, 
K. Židinio patalpose.

Maspethe, V. Atsimainymo 
lietuvių parapijos bažnyčioj 
Tautos šventė paminėta rugsėjo 
6, sekmadienį. Lietuviškos su
mos metu visi meldėsi Lietuvos 
intencija. Mišias aukojo ir pritai
kytą pamokslą pasakė kun. Sta
sys Raila.

Kun. Prano Bulovo, V. Atsi
mainymo lietuvių parapijos kle
bono, 25 metų sėkmingos dva
sinės tarnybos parapijoj sukaktis 
bus atžymima rugsėjo 13. Sukak
tuvininkas padėkos mišias aukos 
12:15 vai. Pagerbimo banketas 
ir programa tuoj po pamaldų 
parapijos salėj.

Lietuvos vyčių 110 kuopa ren
giasi lietuviško kryžiaus šventi
nimui, kuris įvyks rugsėjo 27. 
Vysk. Francis J.Mugavero daly
vaus lietuviškoje sumoje ir po 
sumos pašventins kryžių. Tą 
dieną vyks ir Vid. Atlanto Lie
tuvos vyčių apskrities suvažiavi
mas. Rugsėjo 3 d. susirinkime 
aptartas vyčių seimas Scrantone. 
Paskelbti kandidatai į naują val
dybą, kurios rinkimai bus spalio 
pirmąjį trečiadienį.

Dail. Juozas Sodaitis, kuris 
dabar gyvena Floridoje, praeitą 
savaitę lankėsi Darbininko re
dakcijoje. Anksčiau jis gyveno 
New Yorke ir Union, N.J. Per- 
sėkėlęs gyventi į Floridą, kas
met aplanko šiaurėje gyvenan
čius savo bičiulius bei gimines.

Daug HetuvUkų plokštelių turi 
Darbininko administraciją. 
Skambink 8271351 Ir prašyk, 
kad piokitolosiM ųstų į namus.

Suaugusi moteris ieško kam
bario šeimoje. Skambinti: MI 
7-3971.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y„ NJ. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 3ė%-50% 
premijos molinų. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak., savaitgaliais: 201 
854-3756.

Hamiltono lietuvių teatras Aukuras pastatė Birutės Pūkelevičiūtės komediją “Antrosios 
Salomėjos painiavos”. Su šiuo veikalu teatras dalyvavo teatro festivalyje Chicagoje. Nuo
traukoje matome aktorius po premjeros Chicagoje 1980 metais. Viduryje su gėlėmis 
teatro vadovė-režisierė Elena Dauguvietytė-Kudabienė, šalia jos kairėje autorė — rašytoja 
Birutė Pūkelevičiūtė. Teatras atvyksta į šį Atlanto pakraštį. Rugsėjo 12 šį veikalą 
vaidina Kultūros Židinyje, gi rugsėjo 13 — Hartforde. Nuotr. Z. Degučio

Lietuvių Tautodailės Instituto 
narių visuotinis metinis susirin
kimas bus rugsėjo 19, šeštadie
nį, dailininkų Antano ir Anasta
zijos Tamošaičių sodyboje 
Kingston, Ontario, Kanadoje. 
Pradžia 12 vai. Kaip žinome, to 
Instituto skyrius veikia ir Nevv 
Yorke, kuriam pirmininkauja 
Lilė Milukienė. Į susirinkimą 
važiuoja pati pirmininkė, drau
ge nori pasiimti bent kelias sky
riaus nares.

Our Sunday Visitor, katalikų 
laikraštis, rugpiūčio 30 numeryje 
plačiai prisiminė lietuvius kali
nius. Viršelyje įdėtas Vytautas 
Skuodis. Viduriniuose pusla
piuose įdėtos nuotraukos Geno
vaitės Navickaitės, Onos Vit
kauskaitės, Gemmos-Jadvygos 
Stanelytės, kun. Benedikto Povi- 
lanskio, Anastazo Janulio ir Vy
tauto Skuodžio. Parašytas platus 
straipsnis apie šiuos sąžinės 
kalinius.

Rugsėjo 10, sekmadieni, 4 v. popiet
Kultūros Židinyje visuomenė bus supažindinta su

DR. ANTANO RUKŠOS parašytu

‘KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS” II tomu

ištraukas Iš veikalo skaitys BRONIUS BALČIŪNAS
Knygą apibūdins KAZYS JANKŪNAS
Užbaigai vaišės ir pabendravimas 
įeinant aukojama

Visus kviečia dalyvauti rengėjai

L.K.V.S. Ramovės New Yorko skyriaus 
valdyba

KAZIO JAKUČIO 
KONCERTAS ARTI

Kazys Jakutis, New Yorko ir 
apylinkių lietuviam gerai pažįs
tamas baritonas solistas Kazys 
Jakutis vėl koncertuoja New Yor
ke. Koncertų rengimo Norman 
J. Seaman bendrovė Kazio Ja
kučio koncertą rengia Camegie 
Recital Hali, 57th St. ir 7th Avė., 
Manhattane. Koncertas įvyks 
spalio 10, šeštadienį, 5:30 vai. 
vak. Programoje šalia tarptauti-~ 
nių autorių kūrinių bus atliktos 
ir keturios Vlado Jakubėno dai
nos.

Sekmadienį, rugsėjo 20, visi važiuojame 

į lietuvišką 

GEGUŽINĘ

p. Vebeliūnų sodyboje, Lattingtown, Long Island.

Gegužinė prasidės 12 vai. su pamaldomis.
1 vai. p.p. užkandžiai, gaivinantys gėrimai ir draugiški 
pašnekesiai.

Nieko nereikia atsivežti—viskas bus parūpinta. Valkam 
užimti bus žaidimai ir sporto varžybos erdviose sodybos 
pievose. Laimėtojams bus įteikiamos premijos ir dovanos.

Gegužinę rengia Maironio šeštadieninė mokyka Ir 
lietuviška KASOS Kredito Unija. Visas pelnas skiriamas 
Maironio mokyklai.

Rengėjai kviečia visus atsilankyti ir tuo būdu 
paremti lietuviškos mokyklos išlaikymą.

Laukiame Jūsų visų!

DIDYSIS KULTŪROS ŽIDINIO RUDENS 
KONCERTAS

įvyks š.m. rugsėjo 27, sekmadienį, punktualiai
4 vai. po pietų Kultūros Židinyje.

Programą atliks išgarsėjusi Amerikos žymiųjų operos teatrų 
solistė

MARALIN NISKA
Solistė koncerto programą atliks nemokamai, 

visas pajamas skirdama lietuvių Kultūros Židiniui.

Įėjimo auka — 7 dol. suaugusiems ir 5 dol. Jaunimui.

Bilietus prašoma iš anksto įsigyti šiose vietose:
Darbininko spaudos kioske,

Kultūros Židinio raštinėje,
M. Šalinsklenės įstaigoje Woodhavene, 

LITO Ir KASOS įstaigoje Richmond Hill.

svietus taip pat bus galima įsigyti koncerto dieną prie įėjimo, bot pavėlavusieji 
bus įleldžlsml Į salą tik per pertraukas.

Po koncerto veiks užkandžiai Ir gėrimų bufetas, todėl svočiai bus kviečiami peaMctl 
Ir pssHInksmlnti.

Koncerto rengėjai* pati solistė Maralin Nlska Ir Tėvai Pranciškonai tikisi gausaus 
publikos atsilankymo.

VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME!

Židiniui Remti Lietuvių Kultūros Fondo Valdyba




