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Užuominos, kad, vykstant 
Lenkijos komunistų partijos 
kongresui, į kurį atstovais buvo 
išrinkti daugiausia nuosaikūs 
nariai, į Lenkuos reikalus gali 
įsikišti Sov. S-ga, neišsipildė. 
Šis kongresas pirmą kartą komu
nistinėj sistemoj slaptu balsavi
mu išrinko 200 narių centro ko
mitetą, kuris savo ruožtu išrinko 
partiją ir valstybę valdantį po
litinį biurą ir nustatė ilgalaikę 
partijos programą. Partijos pir
muoju sekretorium buvo per
rinktas Stanislaw Kania, bet sep
tyni buvę aukšti partijos parei
gūnai, jų tarpe ir buv. pirmasis 
sekretorius Edward Gierek, 
buvo pašalinti iš partijos. Kong
resas pasibaigė, priimdamas tai
sykles, apribojančias partijos pa
reigūnų terminus ir juos įpa
reigojančius atsižvelgti į eilinių 
partijos narių nuomones.

Liepos -antrojoj pusėj ypač 
paaštrėjo konfliktas tarp Izraelio 
ir Palestinos išlaisvinimo orga
nizacijos partizanų Libane. Į pa
lestiniečių artilerijos ir raketų 
šaudymus šiaurinių Izraelio kai
mų Izraelis atsakė masiniais 
aviacijos puolimais Libano sosti
nės Beiruto ir kitų miestų, ku
riuose pagal Izraelį esą susitelkę 
partizanai. Tik per vieną Beiru
to puolimą žuvo 300 ir buvo su
žeista 500 žmonių.

Prez. Reagan dėl paaštrėjusių 
konfliktų sulaikė Izraeliui karo 
lėktuvų perdavimą ir pasiun
tė į Art Rytus specialų įgalio
tinį Philip C. Habib ieškoti pa
liaubų. Bet vėl likęs ministeriu 
pirmininku Menachem Begin 
yra labai karingai nusiteikęs ir 
nelinkęs daryti nuolaidų, nors 
ir žada tartis dėl paliaubų.

Sov. S-gos aukšč. taryba iš
leido naują įstatymą, sulyginantį 
užsieniečių būklę Sov. S-goj su 
piliečių teisėm. Esą tai demo
kratiškiausias įstatymas pasauly, 
bet nutylima, kad vidaus reika
lų įstaigos turi teise kontroliuo
ti ir varžyti užsieniečių judėjimą, 
apsigyvenimą ir santykius su 
piliečiais.

Kinijos komunistų partijos 
kongresas pripažino, kad miręs 
Mao Zedong buvo puikus revo- 
liucininkas, bet kaip valstybės 
vadas yra padaręs monumenta
lių klaidų. Nusižengdamas savo 
filosofijai, jis klaidingai pasuko 
Kiniją į radikalų ūkinį ir politinį 
kelią.

Sov. S-gos karo laivynui pra
lenkti reikėtų per 5 m. išleisti 
120 bil. dol., už kuriuos būtų 
pastatydinti du branduoliniai 
lėktuvnešiai, 14 puolamųjų pov. 
laivų ir 1,900 karo lėktuvų.

Europos bendr. rinkos valsty
bės yra sudariusios planą, pagal 
kurį Sov. S-ga galėtų atitraukti 
savo kariuomenę iš Afganistano, 
o pats Afganistanas būtų pa
skelbtas neutralia valstybe, bet 
sovietai atsisakė dėl šio plano 
tartis.

Izraelio parlamento rinkimus 
laimėjo min. pirmininko Begin 
vadovaujamas Likud partijų blo
kas, sudarydamas vieno atstovo 
daugumą.

Europos ir JAV politikai su
sirūpinę stebi Nato valstybių 
bendros politinės linijos nyki
mą ir jų valios paralyžių santy
kiuose su Sov. S-ga.

J.T. buvo sušaukusios kon
ferenciją Kambodijos reikalam 
aptarti, bet nei Sov. S^ga, nei 
Vietnamas su Kambodija joj ne
dalyvavo.

Afganistano sostinėj buvo nu
žudyti 27 Babrak Karmai parti
jos nariai ir 3 vyriausybės rė
mėjai.

SKUODŽIO, IEŠMANTO IR 
PEČELIŪNO TEISMAS
Iš Lietuvos K. B. Kronikos Nr. 46
(Tąsa iš praeito numerio)

Į Tikinčiųjų teisių gynimo 
komitetą kreipiausi dėl “Dvasi
nio genocido Lietuvoje” norė
damas šiuo darbu prisidėti prie 
komiteto veiklos ir šį darbą pa
skyriau komiteto nuožiūrai. Ma
nau, kad ši studija atskleidžia 
tikrąją Lietuvos katalikų padėtį 
okupuotame krašte.

Be to, esu parašęs laišką TSRS 
premjerui L. Brežnevui apie 
savo pažiūras, paaiškinęs, kaip 
atsidūriau dabartinėje padėtyje. 
KGB darbuotojai kratos metu tą 
laišką paėmė. Sis laiškas mane 
išteisintų, ir prašau prijungti jį 
prie bylos (Teisėjas prijungti at
sisakė — Red. pastaba).

Baigdamas dar noriu pasakyti, 
kad valstybės įstatymams nesu 
nusikaltęs. Nei “Alma Mater”, 
nei “Perspektyvose”, kurių 
leidyba ir dauginimas bei plati
nimas man inkriminuojami, nie
ko šmeižikiško nėra. Visa nele
gali literatūra kelia idėjas page
rinti esamą visuomeninę būklę, 
kritikuoja, bet nesiekia pakirsti 
santvarkos pagrindus. Prokuroro 
kaltinimas baisus, tačiau išgirdęs 
ir mirties nuosprendį, sutikčiau 
jį ramiai, kaip Lietuvos sūnus, 
kurio gyvenimas priklauso Tė
vynei ir jos žmonėms. Baigiau!”

Gruodžio 22 d.
Iešmantas paskutiniame žody

je, sakė, kad jo baigiamuoju žo
džiu yra jo kūrinys “Mintys pa
raštėse”. Teisiamasis įsitikinęs, 
kad iškęs nuosprendžio pa
sekmes. Kalbą užbaigė eilėmis 
draugams.

15.00 vai. buvo perskaitytas 
nuosprendis.

Doc. Vytautui Skuodžiui pa
skirta aukščiausia bausmė — 7 
metai griežto režimo lagerio ir 5 
tremties; Gintautui Iešmantui 
— 6 metai griežto režimo la
gerio ir 5 tremties; Povilui Pe
čeliūnui — 3 metai griežto reži
mo lagerio ir 5 tremties.

Per visas teismo dienas nema
žas būrys teisiamųjų draugų, pa
žįstamų ir tikinčiųjų nuo ryto iki 
vakaro budėjo Aukščiausiojo 
Teismo vestibiulyje. Į salę jų 
niekas neįleido, nes nuolat bu
dėjo saugumiečiai ir milicija. 
Saugumiečiai įdėmiai sekė 
kiekvieną įėjusį. Milicija ir 
saugumiečiai visokiais būdais 
norėjo įbauginti atėjusius: tai ką 
nors grubiai užlaužę rankas nu
sivesdavo, tai įžūliai priėję foto
grafuodavo, neklausdami sutiki
mo. Saugumiečių nuotaikas 
gerai charakterizuoja jų replikos

VISI Į BENDRĄ TALKĄ 
UŽ V. SKUODŽIO LAISVĘ!

JAV Lietuvių Jaunimo Są
junga kviečia visą lietuvių visuo
menę į bendrą darbą Vytauto 
Skuodžio išlaisvinime. Visi į 
bendrą talką rugpiflčio 5-6!

Vytautas Skuodis — lietuvis 
disidentas, Amerikos pilietis 
(gimęs Chicagoj), Vilniaus uni
versiteto docentas, sovietų teis
mo sunkiai nuteistas už pogrin
džio veiklą. Jis pradėjo bado 
streiką, ir pagal paskutines ži
nias jis yra nevalgęs jau penkias 
savaites.

JAV Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga, norėdama atkreipti Amerikos 
visuomenės dėmesį ir gauti 
Amerikos valdžios užtarimą Vy
tauto Skuodžio bylai, rugpiflčio 
5 ir 6, trečiadienį ir ketvirta
dienį, organizuoja bendrą veik
lą, prie kurios įgyvendinimo 

esantiems teismo vestibiulyje: 
“Jei būtų mano valia, juos visus 
susodinčiau į kalėjimą!” “Į teis
mo salę pateksi tik per mano la
voną!” Labiausiai juos erzin
davo, kai pamatydavo susikau
pusį veidą. Saugumietis, budin
tis prie durų, tuojau pradėdavo 
drastiškai šaukti: “Melstis ne
galima! Iš veidų matau, kad mel
džiatės!”

Gruodžio 19 d. doc. Skuodžio 
dukros teismo salėje įteikė tė
veliui gėlių. Už tai jos buvo 
grubiai apstumdytos ir sekančią 
dieną net per nuosprendžio 
paskelbimą jos nebuvo įleistos 
į teismo salę ir visą dieną išsto
vėjo teismo vestibiulyje.

Todėl žmonės pradėjo rašyti 
protesto raštus.

LTSR Prokurorui 
Protestas

1980 m. gruodžio 17 d. Vil
niaus Aukšč. Teisme buvo tei
s i am i Povilas Pečeliūnas, Vytau- M. Jurevičius,
tas Skuodis ir Gintautas lešman- 
tas. Nors teismo procesas buvo 
vadinamas viešu, bet į teismo 
salę suinteresuotų ir teisiamųjų čiūtė, K. Kąmandulis.
pažįstamų neleido. Karolis Ka- (nukelta į 2 psl.)

Senatorius Al D’Amato Pavergtų Tautų savaitės minėjime 
pasakė aiškią kalbą, remiančią prezidento Reagano apsi
ginklavimo programą ir pasipriešinimą komunizmui. Nuotr. 
Kathryn Dudek

prašo prisidėti visą lietuvių vi
suomenę.

Numatyta tokia veikla:
1. Nuo rugpjūčio 5 dienos vi

dudienio iki rugpiflčio 6 dienos 
vidudienio yra raginamas visų 
lietuvių solidarumo pasninkas.

2. Rugpjūčio 5, trečiadienį, 
Washingtone yra organizuoja
mas budėjimas su žvakėmis prie 
rusų ambasados.

Jau keletas JAV kongresmanų 
ir senatorių yra sutikę Vytauto 
Skuodžio išlaisvinimo akcijai 
talkinti tokiais būdais:

1. Įnešti JAV kongrese rezo
liuciją, kviečiančią visus ameri
kiečius prisįjungti prie lietuvių 
solidarumo pasninko.

2. Parašyti laišką Brežnevui, 
reikalaujant V. Skuodžio išlais
vinimo. Stengiamasi surinkti 

mandulis bandė įeiti į salę, tada 
budintis saugumietis trenkė 
kumščiu ir užrėkė: “Eik po vel
nių! Ką, nori su kunigais sėdė
ti?” Ir, užlaužę rankas, milici
ninkai, vienas iš jų vyr. Itn. uni
forma, nusivedė į kabinetą ir 
prigrasė, kad greičiau eitų 
namo, nes priešingu atveju bus 
sustatytas protokolas ir reikės 
valstybei mokėti baudą.

Mes protestuojame, kad į atvi
rą teismo procesą neleidžiami 
žmonės ir Aukščiausio Teismo 
vestibiulyje be jokios priežasties 
stumdomi ir gąsdinami bausmė
mis.

Ar nevertėtų bent sostinėje 
parinkti tokius pareigūnus, ku
rie nekompromituotų tarybinių 
įstatymų ir gerbtų tarybinius pi
liečius.

Pasirašė: R. Matulis, A. Ragai
šienė, Ardzijauskas, G. Rickevi
čius J. Judikevičiūtė, R. Tere- 
siūtė, M. Gavėnaitė, kun. A. Sva
rinskas, kun. S. Tamkevičius, 

Dubauskaitė,
Kerbelytė, Meškauskaitė, N. Ša
dūnaitė, O. Kavaliauskaitė, J. 
Sadūnas, B. Briliūtė, N. Šukevi- 

kuo didesnį JAV kongresmanų ir 
senatorių parašų skaičių.

3. Įnešti rezoliuciją, kuri 
kongreso vardu prašytų JAV pre
zidentą Reaganą išreikšti sovie
tų valdžiai JAV reikalavimą V. 
Skuodį išleisti laisvėn.

Visa lietuvių visuomenė yra 
prašoma būtinai prisidėti prie 
šios veiklos:

1. Pasninkauti numatytu laiku.
2. Dalyvauti Washingtone bu

dėtojų eilėse prie rusų ambasa
dos.

3. Telefonu arba asmeniškai 
kontaktuoti JAV atstovų rūmų 
ir senato narius, kad jie prisi
dėtų savo parašu prie įneštų 
rezoliucijų dėl V. Skuodžio iš
laisvinimo.

Tolimesnę informaciją galima 
gauti iš Jaunimo Sąjungos atsto
vų. Centrinė* informacija yra 
Philadelphijoj. Galima kreiptis 
telefonais: 609 428-8737 arba 
215 969-6738.

Twenty-two yegrs ago; by a istan and attempts to intimidate 
joint resolution approved July Poland.
17, 1959 (73 Stat 212), the 
Congress authorized and re- 
ųuested the President to pro- 
claim the third week in July as 
Captive Nations Week.

Lašt January 20 saw again a 
change in Administration under 
our Constitution the oldest writ- 
ten document of its type in 
continuous force in the world. 
The peaceful and orderly trans- 
fer of power in response to the 
sovereign will of our people is 
sometimes taken for granted by 
Americans. Yet events in some 
other areas of the world should 
remind us all of the vital, revolu- 
tionary ideal of our Founding 
Fathers: that governments 
derive their legitimacy from the 
consent of the peoples they 
govem.

During Captive Nations 
Week, Americans should realize 
our devotion to the ideal of 
govemment by consent, a devo
tion that is shared by millions 
who Ii ve in nations dominated 
today by a foreign military 
power and an alien Marxist- 
Leninist ideology.

This week, Americans should 
recall the series of historical 
tragedies — beginning with the 
broken promises of the Yalta 
Conference — that led to the 
deniai of the most elementary 
forms of personai freedom and 
human dignity to millions in 
Eastern Europe and Asia.

In recent years, we have seen 
successful attempts to extend 
this oppression to Africa, Latin 
America and Asia — most recent- 
ly in the brutal suppression of 
national sovereignty in Afghan-

IRENOS GAJAUSKIENĖS LAIŠKAS 
PRANCŪZIJOS PREZIDENTUI

Kestono kolegija Londone — 
institutas, kuris stebi tikinčiųjų 
būklę Sovietų Sąjungoj ir Rytų 
Europoj, praneša, kad Irena Ga- 
jauskienė parašė viešą laišką 
naujai išrinktam Prancūzijos 
prezidentui Francois Mitterand. 
Laiške ji apeliuoja, kad prez. 
Mitterand padėtų išlaisvinti jos 
vyrą Balį Gajauską. Balys Ga
jauskas, 55 metų amžiaus są
žinės kalinys, yra iškalėjęs jau 
29 metus sovietiniuose lageriuo
se. Jo dabartinis terminas už 
“anti-sovietinę” veiklą baigiasi 
už 11 metų.

Gajauskienė skundžiasi, kad 
Balio sveikata greitai silpsta. 
Ypač bloga padėtis su Balio aki

L.K.B. KRONIKA
NR. 47 NEW YORKE

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos 47-tas numeris jau gau
tas ir Darbininko redakcijoj. 42- 
jų puslapių leidinys yra pažymė
tas šių metų kovo 19 dienos da
ta.

Turinyje yra šios antraštės: 
Sv. Tėvo sveikinimas vysk. Ju
lijonui Steponavičiui jo vysku
pystės 25-kerių metų sukakties

KRITIKUOJA SOVIETINĘ 
TAUTYBIŲ POLITIKĄ

Pernai Jugoslavijoj išėjo slovė
nų žurnalisto Janezo Staničiaus 
knyga "Komunizmo kryžkelė”, 
kurioj jis kaltina Sovietų Sąjun
gos vadus mėginimu užgožti 
savo valdžią ant kitų komunisti
nių ir nekomunistinių kraštų. 
Autorius kritikuoja Maskvos 
politiką nerusų tautų atžvilgiu. 
Toji politika, rašo jis, remiasi 
centro ir rusų tautos hegemoni
ja, kurios šaknys glūdi pačioj 
sovietinės sistemos prigimty. 
Rusų tauta “prisiskyrė savo kul

During Captive Nations 
Week, we Americans mušt reaf
firm our own tradition of self- 
rule and eztend to the peoples 
of the Captive Nations a mes- 
sage of hope — hope founded 
in our belief that firee men and 
women will ultimately prevail 
over those who deny individual 
rights and preach the supremacy 
of the statė; hope in our con- 
viction that the human spirit 
vvill ultimately triumph over the 
cult of the statė.

While we can be justly proud 
of a govemment that is respons- 
ive to our people, we cannot be 
complacent. Captive Nations 
Week provides us with an op- 
portunity to reaffirm publicly 
our commitment to the ideal 
of freedom and by so doing 
maintain a beacon of hope for 
oppressed peoples everywhere.

NOW, THEREFORE, I, 
RONALD REAGAN, President 
of the United States of America, 
do hereby designate the week 
beginning on July 19, 1981, 
as Captive Nations Week.

I invite the people of the 
United States to observe this 
week with appropriate cer- 
emonies and activities and to 
reaffirm their dedication to the 
ideals which unite us and 
inspire others.

IN WITNESS WHEREOF, 
I have hereunto sėt my hand 
this thirtieth day of June, in the 
year of our Lord nineteen 
hundred and eighty-one, and of 
the Independence of the United 
States of America the two 
hundred and fifth.

Ronald Reagan

mis, nes jis turi dirbti taiklų 
darbą tamsiose sąlygose. Be to, 
Baliui leidžiama praleisti tik 
vieną valandą kasdien lauke 
gryname ore.

Gajauskienė teigia, kad pasi
matymai su Baliu lagery yra la
bai trumpi. Jis dar nėra matęs 
dukrelės, kuri prieš metus gimė 
jam būnant kalėjime. Balio vė
liausias pasimatymas su žmona 
užtruko tik dvi valandas sargo 
priežiūroj, kurio metu buvo už
drausta kalbėti lietuviškai.

Balio mama yra 79 metų am
žiaus ir nepajėgi ištverti sunkią 
kelionę į lagerį pamatyti sflnaus. 
Kelionė iš Kauno į Permės lage
rį ir atgal trunka apie savaitę.

proga. Kratos ir tardymai. 
Mūsų kaliniai. Chuliganizmas 
sovietinėje spaudoje. Rašo Tel
šių vyskupijos kunigų taryba. 
Religijų Reikalų Tarybos Įgalio
tinis auklėja parapijų komitetus. 
Petro Cidziko persekiojimas. Ži
nios iš vyskupijų. Sovietinėje 
mokykloje. Bažnyčia sovietinėse 
respublikose. Nauji pogrindžio 
leidiniai.

Su šiuo Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos numeriu 
netrukus supažindinsime ir 
Darbininko skaitytojus.

tūrai bei savo gyvenimo būdui 
ypatingą vaidmenį ir jį prakti
koj beveik sutapatino su socia
lizmu kaip tokiu”. Taip pat rusų 
tauta laikoma “svarbiausia tau
ta”, ir “internacionalizmo” ter
minas interpretuojamas kaip 
“korektiškas požiūris į rusų tau
tą”-

Žiūrint iš marksistinio taško, 
rašo Stanič, sovietinė tautybių 
politika turi “labai abejotinų 
ypatybių”. (Elta)

f



dęs sovietų kovam žvejoti 200 ®us ta*^a » Į- Karosas yra su-

(atkelta it 1 psl.)

vienam Amerikos prekybinin
kui. Įmonės laivai žvejoja Ra
miajam vandenyne nuo Califor- 
nijos iki Beringo jūros, ir laivų

krauti American Marine Resour
ces įmonės laivų sugaudytom 
žuvim. Ši Seaitie, Wash., vei
kianti įmonė priklauso Sov.

sovie

■mfjr

to

misų pasiūlymo, jai dar nepavy- tojaš. Nuo 1956 perkeltas dėsty-

nešimo.

nadoj vykusioj JAV, V. Vokieti-

bių galvų ūkinėj konferencijoj, 
kur buvo tariamasi dėl bend-

kus ir draudimo korporacijas,

tam

dienas viešėjo Vilniuje, lankėsi

niaus pedagoginiame 
institute. 1937 išleido muzikos 
vadovėlį “Garsų keliais“. Gy
venimo pabaigoje parašė atsi
minimus “Nueitas kelias“. J. 
Karosas yra daug nuveikęs or-

chozuose, dalyvavo seminare, 
kur Lietuvos propagandininkai 
kalbėjo apie “tarybinius pasieki-
mūs . niu ciklu vaikams jau suskrido 

jarubėlės“ (žodžiai J. Gutausko,

gą) hmm pasiųstas LTSR aukš-

Antanas Barkauskas kartu su va-

(nuo 1930) buvo ir Kauno valst

vis buvo skiriamas dainų šven-

visi pavergtos Lietuvos meni
ninkai yra pajėgūs nenusilenkti 
komunistų partijos propagandi-kiąs senąją diktatūrą įėmusiom 

ūkinėm įmonėm jų anksčiau 
turėtą galią. ' sas nemėgino pūsti prieš vėją:

sovietinėje okupacijoje nuolan
kiai kūrė “tarybinius“ muzikos, 
kūrinius. Už tai jam buvo su
teikti nusipelniusio meno vei
kėjo ir Lietuvos liaudies artisto 
vardai (1954, 1960), paskirta 
respublikinė 'muzikos premija. 
Be sovietinės. ideologuos kū-

Lenkijos mm. pirm. Wojciech 
Jeruzelski pareiškė partijos 
kongresui, kad maisto, anglies, 
natūralių dujų ir namų kainos 
turės būti pakeltos 110 proc., o 
atlyginimų pakėlimai turės būti 
sustabdyti.

listams, kūrinių fortepijonui, 
smuikui ir styginiams orkest
rams.

vietų laivų įgulom.

varė sovietinės taikos propagan
dą. KalbėjO' apie Soy. Sąjungos

lis, kurią sudaro 15 laisvų, suve
renių respublikų. Gal zairiečiai 
ir patikėjo tuo melu. Juk meluo
ti ir sovietinį “rojų“ vaizduoti

Bertulio kompoziciją “Paskuti
niųjų giesmės“ atliko rastramen-

(382 psl„ 30,000 egz.). Vytau
tas Žilinskaitei homoreskų ir sa
tyrų rinkiių “Paveikslas" iliust-

— Birželio pradžioje Stok- J<****° “Neužmiršk* atsigręžti’

konferencijoje dalyvavo ir pa-

aapytmužos bevano veidrodyIš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos a68p,3^m*.xu»to«fr

KVECAS
JONAS 

T333 +INC
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KVIEČIAME Į LITUANISTIKOS 
SEMINARUS OHIO VALSTIJOJE

Ohio valstijoje, ūkių, kalvų 
ir ežerų aplinkumoje, netoli Ak- 
rono miesto, yra amerikiečių 
jėzuitų rekolekcijų namai. Ta
čiau rugpiūčio mėnesiais tie 

> namai laikinai tampa lietuvišku 
židiniu, kuomet jaunimas iš 
Amerikos, Kanados ir užjūrio su
važiuoja į lituanistikos semina
rus.

Lituanistikos seminarų idėja 
kilo 1973 Mokytojų studijų sa
vaitėje, Dainavoje. Susirinku
sieji Svarstė galimybes tobulin
tis lituanistikoje, baigus šešta
dienines lituanistines mokyklas. 
Taip pat norėta surasti tokią 
vietą, kur jaunimas, atskirtas nuo 
įprastinės amerikietiškos aplin
kos, galėtų sukurti “lietuvišką 
pasaulį”, kur kalbama vien lie
tuviškai.

1974 suruoštas pirmasis semi
naras buvo kuklus. Dalyvių 
buvo mažiau kaip dvidešimt, 
bet pasisekimas neabejotinas. 
Nuo to laiko seminaruose dės
tytas 31 skirtingas lietuvių kal

VII lituanistikos seminaro lektoriai ir studentai 1980 m.
vasarą.

“I LITUANI” OPERA
atkelta iš 3 psl.)

1874 premjeros buvo tik 35 
“I Lituani” spektakliai, iš jų 23 
Milano La Scaloje.

Lietuvoje ši opera buvo su
manyta pastatyti 1940. Iš italų 
kalbos libretą išvertė pasižy
mėjęs vertėjas poetas Stasys 
Santvaras. Jau tada jis išlygino 
libreto netikslumus. Dabar šiam 
Chicagos Lietuvių operos pasta
tymui jis išvertė jį antrą kartą.

Kitos operos
Jau išgarsėjęs kompozitorius 

1876 parašė “La Gioconda”, 
kuri praėjo su dar didesniu 
pasisekimu nei “Lietuviai”. Ši 
opera jam atnešė pasaulinį gar
są. Pbnchielli parašė visą eilę 
operų, iš kurių išliko tik ši 
— “La Gioconda”. Ji ir dabar 
tebestatoma viso pasaulio pirma
eiliuose teatruose.

Konservatorijos profesorius
Pagarsėjęs kompozitorius 

1880 buvo pakviestas profeso

KASDIENINIO GYVENIMO 
KLAUSIMAIS

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
(atkelta iš 3 psl.)

proga. Ir čia reikalinga savitvar
da ir padėties supratimas. Prisi
menu gerai vieną iškilmingą ir 
įdomų koncertą Clevelande, kai 
išvargę šokėjai ir choristai buvo 
išrikiuoti scenoj ir priversti 
klausytis ne vien sveikinimų 
eilės, bet taip pat ir iš anksto 
paruoštos “paskaitos” su citato
mis ir “giliomis mintimis”. Tiek 
programos atlikėjam, tiek publi
kai tai buvo nemalonus daly
kas. Net ir Milano operoj daini
ninkam pats didžiausias atlygi
nimas yra ovacijos, katutės, į 
sceną metamos gėlės (kartais ir 
supuvę kiaušiniai išreiškia 
publikos jausmus). Tačiau be
veik niekur kultūringame pasau
ly mes negirdim "pokoncerti- 
nių” prakalbų, kuriomis nieko 
nepasakoma ir kurios yra svar
bios tik pačiam kalbančiam.

Prasidėjus vaidinimui, kon
certui ar paskaitai, yra pasibaisė
tina, kai pavėlavę publikos sve
čiai žengia per salę į pirmąsias 
vietas. Pavėlavusieji neturėtų 
būti įleidžiami iki pirmosios

bos, literatūros ar istorijos-kur- 
sas, dalyvavo 19 lektorių ir pora 
šimtų studentų.

Aštuntasis lituanistikos semi
naras įvyksta rugpiūčio 9-23 
“Loyola of the Lakęs” rekolek
cijų namuose. Dalyviai galės 
rinktis iš 9 kursų: Lietuvių kal
bos gramatikos pagrindai (My
kolas Dranga), Bendrinės lie
tuvių kalbos rašyba bei skyry
ba ir kalbos kultūra (kun. Juo
zas Vaišnys, SJ), Rašiniai; Lietu
vių kalbos etimologijos pradme
nys (dr. Antanas Klimas), Lie
tuvių poezija iki 1940 m. (dr. 
Rimvydas Šilbajoris), Lietuvių 
drama (dr. Ilona Gražytė Mazi- 
liauskienė), Lietuvių pasakoji
mo menas (Violeta Kelertienė), 
Lietuvos istorija 1918-1940 (dr. 
Benediktas Mačiuika) ir Pokario 
Lietuvos pogrindžio spauda 
(Vladas Šakalys).

Mokestis vienam asmeniui 
yra 225 JAV doleriai. Norintys 
gali už papildomą mokestį gau
ti įskaitas (“undergraduate

riauti į Milano konservatoriją. 
Čia jis profesoriavo iki savo mir
ties, iki 1886. Čia jo mokiniais 
buvo ir M.E. Bossi, G. Tebaldi- 
ni, G. Puccini, P. Mascagni. 
Visi garsūs kompozitoriai.

Ponchielli laikais gyveno to
kie garsūs kompozitoriai, kaip 
Verdi (1813-1901), VVagneris 
(1813-1883), bet ir jis išsikovo
jo savo vietą muzikos istorijo
je. Jo operos nėra lyriškos, kaip 
Verdi, bet pasižymi savo elegiš- 
kumu.

Pastatymas Chicagoje
Lietuvių operos “I Lituani” 

pastatymas Chicagoje domina 
visus, kurie mėgsta muziką, ope
rą, kurie domisi ir lietuviškos 
muzikos raida. Iš viso buvo trys 
spektakliai: birželio 13, 14 ir 
20. Tikriausiai yra padaryti įrašai 
kasetėse. Gal kas padarė ir video 
juostos įrašą. O būtų gera pama
tyti ir išklausyti, nes tai tikrai 
retenybė. Drauge — ir labai į- 
domu. (p.j.) 

pertraukos, kaip tai daroma Met
ropolitan operos spektaklių 
metu — neįleidžiama, nežiūrint 
pavėlavusio ložės brangumo ar 
apdaro. Tokiu elgesiu ne tik 
trukdoma tvarkingai ir nevėluo
jančiai publikai, bet yra užgau
nami ir programos atlikėjai. Pri
simenu vieną koncertą Clevelan
de, kurio metu solistas nusto
jo dainuoti, kol pavėlavėliai atsi
sėdo ... pirmoj eilėj.

Pertraukų metu, po pamaldų 
ar pasibaigus vaidinimui, mūsų 
žmonės liguistai mėgsta sustoti 
tarpduriuose ir vesti pasikalbėji
mus, užkirsdami kelią kitiem pa
judėti. Prie viešų vaišių stalo 
dažnokai, pasipildę lėkštę ar 
puoduką su kava,, svečiai nepa
sitraukia, kad užleistų vietą ki
tam, bet stoviniuoja, šnekina pa
žįstamus. Pasidaro spūstis, ne
tvarka.

Atrodo, kad tai smulkmenos. 
Tačiau šioks toks kreipimas dė
mesio į mandagumą, gerbimą ki
tų dalyvių, gerbimą rengėjų ir 
šeimininkų padarytų mūsų 
gyvenimą žymiai malonesnį.

Aurelija Balašaitienė 

credit”) iš Kent valstybinio uni
versiteto.

-O-
Šalia lituanistikos seminaro, 

rugpiūčio 2-9 toje pačioje vieto
je ruošiamas antrasis lietuvių 
kultūros seminaras anglų kalba. 
Tai pernai pradėtas bandymas 
lietuviškai nekalbantiem suteik
ti progą susipažinti su lietuvių 
kalba, literatūra ir istorija. Kaina 
— 125 doleriai. Kviečiami lietu
vių ir nelietuvių kilmės asme
nys, kurie yra baigę vidurines 
mokyklas ir domisi lietuvių kul
tūra.

Dalyviai galės išklausyti 
šiuos kursus: Lietuvių tautinio 
atgimimo išsivystymas (dr. Alf- 
red Senn), Lietuvių kalbos 
aspektai (dr. William Schmal- 
stieg), Lietuvių tautosaka (Elena 
Bradūnaitė), Lietuvos pogrindi
nės spaudos apžvalga (Romas 
Sakadolskis), Lietuvių proza 
vertimuose (dr. Birutė Ciplijąus- 
kaitė) ir Lietuvių kalbos pamo
kos (Vita Musonytė Aukštuolie- 
nė).

Visi, kurie domisi lituanisti
kos seminarais arba turi pažįs
tamų, kurie norėtų dalyvauti, 
prašomi kreiptis: PLJS Ryšių 
centras, Seminarų komisija, 5620 
South Claremont, Chicago, Il
linois, 60636. Taip pat galima 
kreiptis į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės būstinę tele
fonu: (312) 778-2200.

Emilija Sakadolskienė

VEIKLA VYTAUTUI 
SKUODŽIUI PAGELBĖTI

JAV LB Visuomeninių reikalų 
taryba, patyrusi apie M orda vijos 
kalėjime docento Vytauto Skuo
džio paskelbtą bado streiką, 
ėmėsi skubios akcijos telefonu 
painformuoti Valstybės departa
mentą, Helsinkio komisiją 
VVashingtone ir JAV Misiją prie 
Jungtinių Tautų New Yorke. 
Laiškais buvo kontaktuoti ad 
hoc komiteto Pabaltijo valsty
bėm ir Ukrainai ko-pirmininkai 
kongr. Charles F. Dougherty
(resp. — PA ) ir kongr. Brian 
Donnelly (dem. — MA). Taip 
pat pasistengta kontaktuoti kelis 
kitus įtakingus Kongreso narius. 
Visų prašyta imtis skubių prie
monių pagelbėti Amerikoje gi
musiam JAV piliečiui Vyt. Skuo
džiui, intervenuojant pas Sov. 
Sąjungos ambasadorių Anatoly 
Dobrynin, pareiškimais Kongre
se ir tarptautiniuose forumuose 
pasmerkiant Sov. Sąjungą, ar 
laužiant tylos sąmokslą ameri
kiečių spaudos skiltyse.

JAV LB Visuom. reikalų ta
ryba aplinkraščiu taip pat kon
taktavo LB vienetus, jų valdy
bas instruktuodama savo vieto
vėse Skuodžio reikalu informuo
ti amerikiečių spaudą ir kontak
tuoti vietos Kongreso narius.

Teigiamai tenka vertinti Vals-

86-01 114th Street, Rlchmond Hill, N.Y. 11418 
Tol. (212) 441-6799

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

K ASO J E KIEKVIENO ASMENS SANTAUPOS FEDERALINIŲ IŠTAIGŲ 
APDRAUSTOS IKI 100,000 DOLERIŲ SUMOS.

KASOJE lengvomis sąlygomis duodamos paskolos visiem taupytojom.
KASA už santaupas duoda aukščiausius procentus:

7% už paprastą einamąją sąskaitą, kur procentai apskaičiuojami nuo padėjimo 
iki Išėmimo dienos.

12.5% efektyvias metines palūkanas už CREDIT UNION SHARE CERTIFICATE8, 
kurie perkami 500 dolerių sumomis. Juos galima atalimti už trijų ar šešių mėnesių, 
arba už Hoesnio laikotarolo.

5,000 dolerių Share Certlflcates KASOJE duoda tokį pat aukštą procentą, kaip 
U.S. Treasury billa akcijos, kurios yra tik 0.25% mažesnės už Certlflcates of Depostt.

KASOS 10,000 dolerių MONEY MARKET CERTIFlCATES duoda tokius pat aukštus 
nuošimčius, kaip Ir bankuose kas savaitę skelbiami certlflkatal.

Visas certtf Ikatų palūkanas galima atsiimti, arba Investuoti KASOJE į 7% einamą
ją sąskaitą arba į 12.5% Share Certlflcates ir tokiu būdu vėl gauti didesnį pro
centą, negu bankuose.

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

KASOS įstaiga Jūsų patogumui veikia šešias dienas savaitėje Ir kiekvieną 
darbo dienos vakarą, čia nėra jokių eilių ir kiekvienas Idljentaa gali laisvai pasidalinti 
visais jsm rūpimais finansų kausimais.

Maralin Niska, Metropolitan Operos ir New York City Operos 
bei kitų teatrų solistė, rugsėjo 27 vėl koncertuos lietuviam 
Kultūros Židiny. Nuotraukoj Maralin Niska Micaelos vaid- 
meny Bizet Carmen operoj;

tybės departamento, ypač Rytų 
Europos skyriaus direktoriaus 
Peter Bridges ir jo talkininkų 
pastangas Skuodžio reikalu. Jų 
rūpesčiu buvo padaryta visa eilė 
diplomatinių ėjimų, apie ku
riuos LB pareigūnai buvo deta
liai informuojami. Savaime su
prantama, LB pareigūnai yra įsi
pareigoję diplomatinius ėjimus 
liečiančių detalių neatskleisti, 
kad nepakenktų kalinamam Vyt. 
Skuodžiui.

ATI DARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrūe Avenue 
Rlchmond HHI, N.Y. 11418

Prieinamos kairios, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica Ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas

JAV Lietuvių Bendruomenė 
nuoširdžiai sveikina kun. Kazi
miero Pugevičiaus vadovaujamą 
Lietuvių Informacijos Centrą 
New Yorke, kurio pastangų dėka 
įtakinga organizacija — National 
Interreligious Task Force on So- 
viet Jewry stojo viešai ginti Vyt. 
Skuodį. Nemažesni sveikinimai 
ir padėka tenka Antano W. Ma
žeikos vadovaujamam Lietuvių- 
Amerikiečių Informacijos Cent
rui Los Angeles, kuriam pavy
ko užangažuoti Tarptautinę 
Krikščionių Žinių Agentūrą pa
skleidimui žinios apie Skuodžio 
pradėtą bado streiką’ ir kongr. 
Cardiss Collins intervenciją pas 
Brežnevą. Ag.

Thomas Remeikis — OP- 
POSITION TO SOVIET RULE 
IN LTTHUANIA 1945-1980. Iš
leido Lituanistikos Institutas. 
Chicago, Illinois. 1980. Kietais 
viršeliais. Iliustruota nuotrauko
mis. Aplanką piešė Vincent Lu
kas. 680 psl. Kaina 15 dol. Gau
nama ir Darbininko administ
racijoj.

Tai vertinga'knyga, didelis į- 
našas į Lietuvą liečiančią lite
ratūrą svetimomis kalbomis (šiuo 
atveju anglų kalba).

Knygoj yra šios trys dalys: 
Analitinės ir istorinės perspekty
vos, Tautinės ir politinės opozi
cijos dokumentai, Religinio pasi
priešinimo dokumentai.

Skaitytojai knygą sutiko pa
lankiai. Kai kuriose vietovėse 
vyko jos pristatymai lietuviška
jai visuomenei. New Yorke toks 
pristatymas buvo balandžio 5. 
Apie jį Darbininke (š.m. Nr. 16) 
buvo išspausdintas Juozo Paže- 
mėno rašinys “Ar tinkamai kny
ga pristatyta?”

Knygos autorius, apie kurį 
trumpai rašoma po jo nuotrauka 
knygos aplanke, mum yra žino
mas kaip autorius kasmet pasiro
dančių leidinių “The Violations
of Human Rights in Soviet Oc- 
cupied Lithuania”.

Sofija Ambrazevičienė — GY
VENIMO NUOTRUPOS. Čika
ga, 1980. Spausdino M. Morkū
no spaustuvė. Tiražas 400 egz. 
176 psl.

Domėjomės šia autore, kai 
1978 pasirodė jos eilėraščių rin
kinys “Tėvynės pakluonėse”. 
Tie eilėraščiai, nors ir nuoširdūs, 
mūsų nepatenkino.

Naujoji, čia minimoji, knyga 
vertintina teigiamiau. Tai 
trumpi vaizdeliai, kuriuos pla
čiau paminėjo A.P.B. savo raši
niu “S. Ambrazevičienės 'Gy
venimo nuotrupos” (Darbinin
kas, 1981 kovo 20, Nr. 12).

Joseph Ehret — BLICK IN 
DIE ZEIT. Pasaulio politikos 
apžvalga. Trečioji, papildyta lai
da. Basei 1980. 36 psl.

Tai knygutė vokiečių kalba, 
išleista Šveicarijoj. Jos autorius
— mum pažįstamas prof. Juozas 
Eretas, Lietuvą pamilęs ir jai 
daug nusipelnęs šveicaras.

šis jo “Žvilgsnis į laiką” ver
tas dėmesio. Autorius pasižymi 
dideliu įžvalgumu ir įdomumu, 
kain ir kituose savo raštuose.

TĖVYNĖS SARGAS. 1981. 
Nr. 1 (48). Įsteigtas 1896. Re
daguoja Petras Maldeikis. Lei
džia Popiežiaus Leono XIII 
Literatūrinis Fondas. 96 psl. 
Kaina 3 dol. Adresas užsaky
mam: Tėvynės Sargas, 6819 
S. Washtenaw Avė., Chicago, 
III. 60629.

Tai Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos žurnalas, 
spausdinamas Pranciškonų 
spaustuvėj Brooklyne.

šio numerio straipsniai: A.J. 
Kasulaitis — Mykolo Krupavi
čiaus lietuvybė, S. Rauckinas
— Aleksandras Stulginskis — iš
kilus valstybininkas, VI. šolifl- 
nas — Laisvinimo problemos, 
M. G. — Vliko ir Alto veikla 
Madrido konferencijos metu, M. 
G. — Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto seimas, Dr. 
G. Watzel — Žmogaus teisių 
apsaugojimas ir rėmimas, J. Var
nas — Siūlo nusigręžti nuo Ame
rikos, P. Stravinskas — Nekaltu
mo prezumpcija teisine ir gyve
nime, V. Bagdanavičius — At
rasti Vailokaitį, P. Miškinis — 
Laisvės kovotojas priverstinėje 
emigracijoje.

Skyriuje “Sukalrtys” pamini
mas sukaktuvininkas Adomas 
Viliušis. Skyriuje “Jie mus pa
liko” prisimenami mirusieji: Sta
sys Lūšys, dr. Jonas Grinius, 
prel. Pranciškus Juras, Ignas 
Malėnas. Skaitytoją domina dar 
du skyriai: “Įvykiai ir proble
mos” ir “Kritiškai vertinant”.

Numeris iliustruotas nuotrau
komis.
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DR. STASYS 
IŠKELIAVO

PETRAUSKAS

Eidamas 72-uosius savo gyve
nimo metus, sunkios ir ilgos li
gos išvargintas, ii gyvųjų tarpo 
pasitraukė gydytojas Stasys Pet- 
tauskas. Mirė jis Toms River, 
New Jersey ligoninėj, birželio 
22. Gydytojo pareigas ėjo Eliza- 
bethe, New Jersey, apie 30 
metų.

Gimė jis Jučionių kaime, prie 
gražiosios Kulautuvos. Aušros 
berniukų gimnaziją baigė 1931, 
o gydytojo diplomą Vytauto Di
džiojo universitete gavo 1939. 
Pradžioj dirbo vidaus ligų klini
kose bei Karo ligoninėj Kaune. 
Vokiečių okupacijos metais 
buvo Kretingos apskrities ligo
ninės vedėju ir pagal galimybes 
padėdavo gelbėti jaunuolius, 
kuriem grėsė Reicho darbai arba 
kariuomenės apkasai fronte.

Kaip dešimtys tūkstančių kitų 
lietuvių, taip ir Stasys Petraus
kas su savo žmona ir vos kele- 
rių metų dukrele Laimute sun
kia širdimi buvo priverstas pa
likti savo brangią Lietuvą. Men
ku laiveliu jis ryžosi ir rizikavo 
perplaukti Baltijos jūrą ir patekti 
Švedijon. Kelionė buvo pavojin
ga ir dramatiška, nes jų navi
gatorius kapitonas švedas nelai
mingu būdu įkrito į jūrą ir pri
gėrė. Nors ir didelėj baimėj, 
tačiau bėgliam pasisekė aplenkti 
vokiečių ir rusų laivų spąstus, 
ir jie vis dėlto laimingai pasiekė 
laisvąją Švediją. Trejetą metų 
padirbęs Karolinska institute 
Stockholme, dr. Stasys Petraus
kas atvyko Amerikon ir apsigy
veno Elizabethe, New Jersey. 
1954 gavo JAV pilietybę ir 
dirbo gydytojo darbą trisdešimt 
metų su viršum.

Ir štai dabar nebūties audra 
palaužė šį taip labai reikalingą 
žmogų. Į brolių Bražinskų laido
tuvinius namus Elizabethe gau
siai susirinkę lietuviai bei kita
taučiai buvę pacientai prie jo 
karsto nulenkė galvas ir atidavė 
pagarbą savo buvusiam gelbėto
jui, kuris išėjo nebesugrįžta
mai .. . Sunkus tai buvo atsisvei
kinimas, nes jo netekimą asme
niškai pajus visi šioj apylinkėj 
gyveną tautiečiai.

Dr. Stasys Petrauskas

KANADOS LB ATSTOVAI LANKĖSI 
MISIJOJE PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ

Kanados LB krašto valdybos 
atstovai — pirmininkė Joana Kū
rai tė, vicepirmininkai Juozas 
Danys bei Irena Meiklejohn — 
ir Kanados Jaunimo Sąjungos 
pirmininkė Laima Beržinytė 
birželio 12 buvo priimti Kana
dos misijoj prie Jungtinių Tautų. 
Pasimatymas su Kanados val
džios atstovais buvo numatytas 
iš anksto, Kanados lietuvių at
stovam į New Yorką vykstant 
dalyvauti LB — Jaunimo Sąjun
gų politinėj konferencijoj.

Kanados ambasadoriui prie 
Jungtinių Tautą Gerard Pelle- 
tier esant naujai paskirtam ir dar 
nespėjus perimti pareigų, Kana
dos LB krašto valdybos atstovus 
priėmė ministeris ir nuolatinis 
Kanados misijos atstovas J.R. 
Morden ir antrasis sekretorius 
(bflsimasis Kanados atstovas 
Jungtinių Tautų žmogaus teisių 
komisijoj) R. L. Bell.

Kanados LB krašto valdybos

Po klebono kun. Petro Žemei- 
kio maldų atsisveikinimo žo
džius tarė dr. Pranas Bagdas, dr. 
Vytautas Avižonis, dr. Juozas 
Būtėnas ir Julius Veblaitis. Vie
nas iš gražiųjų dr. Petrausko bū
do bruožų buvo jo nuoširdus pa
prastumas kiekvienam žmogui. 
Nei pagerėjusi socialinė padė
tis, nei materialinė gerovė neiš
kėlė jo į puikybių ir išdidumo 
padanges. Jis liko draugiškas su 
visais ir pasipūtėlių nemėgo.

/

Kaip dauguma šio krašto gy
dytojų, taip ir Stasys Petrauskas 
dirbo daug. Šių eilučių rašyto
jas ne kartą yra radęs jį dirban
tį jau po vidurnakčio. Užklaus
tas apie poilsį, jis kartą man 
atsakė, jog turįs gydyti neskai
čiuodamas valandų, nes šiame 
darbe esą kažkas, ką žodžiais 
sunku išsakyti... Jo dienos bū
davo kupinos visokių darbų bei
rūpesčių. Iš darbų gausos rit
mo pabėgti buvo jam neįmano
ma. Pagaliau jis to nė nebandė. 
Gydydamas kitus, jis rado užuo
vėją nuo asmeniškų pergyveni
mų bei kasdienybės vėjų. Nors ir 
pakankamai užsiėmęs, tačiau 
niekuomet neignoravo lietuviš
kos veiklos darbų. Buvo pasto
viu Lietuvių Bendruomenės rė
mėju; paprašytas aukos, ją mie
lai atiduodavo.

Birželio 26 Šv. Petro ir Pau
liaus lietuvių bažnyčioj Eliza
bethe, dalyvaujant penkiem ku
nigam, buvo aukojamos gedu
lingos mišios. Pamaldų metų 
muzikinę dalį atliko vokalistai 
Jūratė Veblaitytė-Litchfield, 
Liudas Stukas, Balys Miškinis 
ir smuiku Julius Veblaitis. Var
gonais palydėjo Matas Jatkaus- 
kas. Po religinių apeigų ilga 
automobilių vilkstinė palydėjo 
velionį į Šv. Gertrūdos kapines, 
kur jis amžinam poilsiui atsigulė 
šalia savo pirmosios žmonos 
Onos Bulotaitės-Petrauskienės.

Dr. Stasys Petrauskas nuliū
dime paliko dukrą Laimą Pet- 
rauskaitę-Vanderstoep Chica- 
goj ir du sūnus — Romą ir 
Gintarą. Pastarasis doktorizuoja- 
si biologijos srity Rutgers uni
versitete, New Jersey. Taip pat 
liko ir antroji žmona pianistė Ju
lija Rajauskaitė-Petrauskienė. 
Lietuvoj dar gyvena jo keturi 
broliai ir trys seserys, kuriuos 
velionis, būdamas sveikas, visus 
aplankė ir nuolat paremdavo 
siuntiniais.

Sunku gydytoją Stasį Petraus
ką įsivaizduoti kitaip, kaip nuo
lat priiminėjantį savo pacientus, 
dėvintį baltu švarkeliu, nuolat 
tikrinantį laiką ir apsuptą gausy
bės popierių savo darbo kabi
nete. Deja, jo nuoširdumo jau 
nebematysim, nes tokia yra rūsti 
ir nepermaldaujama praradimo 
akimirka. Atminty išliks šviesus 
jo paveikslas, nepamirštamai ti
riantis jo žvilgsnis ir atlaidi šyp
sena. Skaudaus netekimo valan
dą mus guodžia supratimas, kad, 
šiam žmogui išėjus, toks portre
tas dar ilgai liks mūsų akyse.

Julius Veblaitis

atstovai įteikė tai progai paruoš
tą memorandumą apie žmogaus 
teisių pažeidimą pavergtoj Lie
tuvoj, o taip pat ir Pasaulio LB 
valdybos paruoštą memorandu
mą, kurio vieną egzempliorių 
prašė perduoti Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui Kurt 
Waldheim.

Pasikalbėjimo metu Kanados 
atstovai prie Jungtinių Tautų 
buvo supažindinti su dabartine 
Lietuvos padėtim, sunkia rezis
tentų būkle ir Kanados LB veik
la. Kanados LB atstovai buvo pa
kviesti pietų, kuriuose dalyvavo 
R. L. Bell. Tenka pastebėti, kad 
p. Bell buvo atvykęs ir į LB- 
Jaunimo Sąjungų politinę konfe
renciją, kur išklausė JAV atsto
vo Jungtinių Tautų žmogaus tei
sių komisijoj Michael Novak ir 
valstybės departamento Rytų 
Europos skyriaus direktoriaus 
Peter Bridges pranešimus.

P.G.

Detroite sausio 17-18 paminėta skautų veiklos 30 metų sukaktis. Nuotraukoje dalis 
vyresniųjų skaučių su viešniomis iš Chicagos. Priekyje iš k. Danguolė Jurgutienė, LS 
Seserijos vyriausia skautininkė Irena Kerelienė ir Liuda Rugienienė. Nuotr. Jono Urbono

DAR DVI SAVAITĖS NERINGOJE

Rugpiūčio 16-29 Neringoje, 
Vermonte, vyks moksleivių atei
tininkų vasaros stovykla.

Miške, baltų beržų apsuptoje 
stovyklavietėje, jaunimas nuo 7 
sk.iki pirmojo universiteto kurso 
studentų skirtingose grupėse la
vinsis, džiaugsis gamta ir drau
gystėmis, diskutuos įvairiais rū
pimais klausimais. Šių metų va
saros stovykla savo programa 
prisitaikys prie ateitininkų kong
reso temų, todėl ji vadinama 
prieškongresine.

Neringoje vykstančios ateiti
ninkų stovyklos paprastai pasi
žymi labai artimais vadovų ir 
stovyklautojų ryšiais. Net ir pir
mą kartą atvykę stovyklauti be
matant pasijunta lyg būtų vienos 
šeimos nariais. Tokioje aplinko
je vyksta įvairūs literatūros, me
no, muzikos, gamtos ir kitokių 
būrelių užsiėmimai, sporto 
šventė, vakarinės programos su 
stovyklautojų pasirodymais ir 
susikaupimo valandėlės. Iš šių 
stovyklų jaunimas grįžta namo 
suartėjęs su Dievu, jautresnis 
artimui ir sąmoningesnis lietu
vybėje.

Stovyklos vadovybėn ir šiais 
metais sutiko įeiti visa eilė ga
bių, savo lietuviškumu pasižy
minčių, su jaunimu dirbti mo
kančių žmonių. Tai — sės. Onu
tė Mikailaitė, D. Mališka, D. 
Penkiūnaitė, R. Ivaškaitė. Sto
vyklos komendantas bus A. Žy- 
gas, o administratorė — B. Tu-

KAIP REIKIA 
MOKYTI IR MOKYTIS

Mokymosi būdas, žinių per
davimas mokiniui yra labai svar
bus vyksmas pedagogikoj. Daug 
jaunų mokytojų, atėję dirbti į 
lietuviškas mokyklas, nežino, 
kaip pradėti, nemoka mokinio 
užimti. Mokiniai, pajutę mokyto
jo silpnąją pusę, išnaudoja ją 
saviem tikslam. Pakrinka klasėj 
drausmė, ir mokytojas tampa be
jėgiu įvykdyti savo planam. Me
todas prieiti prie mokinio yra 
svarbus dalykas.

Šia vasarą JAV Dainavos sto- 
vyklon rugpjūčio 16 renkasi mo
kytojai, kad patobulintų me
todus. Jie ten spręs įvairias 
problemas iki rugp. 23. Ar ne
vertėtų mokytojam ten nuva
žiuoti, ypač jauniesiem? Progra
ma nebus perkrauta, tik 3-4 vai. 
paroj. Gamta graži, oras švarus, 
aplinka sava — lietuviška. Bus 
dainavimas, tautiniai šokiai, gra
žios vakaro programos.

Kaina nebrangi — 75 dol. sa
vaitei vienam asmeniui. Studen
tam daromos nuolaidos — 40 
dol. savaitei, šeimos pirmas na
rys moka 75 dol., kiti nariai po 
40 dol., o vaikai iki 12 metų 
moka tik 20 dol. Iš toli atvy
kusiem bus stengiamasi suma
žinti kelionės išlaidas.

Vyresnieji ir jaunesnieji, re
gistruokitės dabar pas p. Masi- 
lionį. Iš jo gausit daugiau in
formacijų. Rašykit, skambinkit: 
Juozas Masilionis? 4632 S. Kea- 
ting Avė., Chicago, III. 60632; 
tel. (312) 585-2629.

J. Plačas 

tinaitė. Kiek vėliau bus paskelb
tas pilnesnis vadovų sąrašas.

Mokestis vienam vaikui 
dviem savaitėm — $160. Jei iš 
vienos šeimos stovyklauja dau
giau vaikų, duodama atitinkama 
nuolaida. Visais registracijos rei
kalais prašom kreiptis į R. Raz- 
gaitienę, 304 Bayville Rd., Lat-

PHILADELPHIA, PA.
Paminėtas Romas Kalanta

LMK Federacijos Philadel- 
phijos klubas kasmet gražiai pa
mini mūsų tautai svarbų įvykį 
— Romo Kalantos susideginimą. 
Minėjime dažniausiai kalbas pa
sako asmenys, turėję progos iš 
arti stebėti įvykius po Kalantos 
mirties. Tokiais buvo: E. Juciū- 
tė, Jonas ir Marija Jurašai. 
Šiais metais kalbą pasakė Vla
das Šakalys, daug nukentėjęs 
nuo brutalaus okupanto režimo.

Minėjimas buvo Šv. Andrie
jaus parapijos salėje gegužės 17, 
tuoj po lietuviškų pamaldų, ku
riose apsčiai matėsi moterų su 
tautiniais drabužiais. Minėjimą 
atidarė klubo vicepirm. Sniegą 
Jurskytė, kuri išryškino Kalantos 
susideginimo prasmę. Tai ne
laisvėje išaugusios kartos vie
šas pasipriešinimas prieš oku
pantą. Žuvusieji dėl Lietuvos 
laisvės pagerbti tylos minute. 
Sugiedota Marija, Marija.

Gabrielius Mironas ir Zita 
Štarkaitė padainavo dvi giliai 
patriotines dainas, pritaikytas 
momentui. Tos dainos buvo: 
Liūlia, liūlia, ąžuolėli, — žodžiai 
Vytauto Bložės, muzika Rimvy
do Racevičiaus; ir Prisiminimai 
Lietuvos, — žodžiai ir muzika 
Miko Vaitkevičiaus. Pirmoje 

ATOSTOGOS 
KENNEBUNKPORTE

Lietuviai pranciškonai kviečia jus praleisti savo ato
stogas Konnebunkporto vasarvietėje.

Sezonas prasideda llopoa 3 Ir baigiasi rugsėjo 7
Vasarvietė yra gražiojo Atlanto pakrantėje su vėsina

mais kambariais Ir jūros vandens baseinu. Buto Ir maisto 
kainos violoms prieinamos.

I aAa a a 11a I oriaao na •inrorniaci|ai
Franclacan Guost House

Kennobunkport, Maine 04046 
TEL (207)067-2011

tingtown, NY, 11560, arba tele
fonu 516 671-7975.

Jau anksčiau šią vasarą sto
vyklavusieji Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Seserų rengiamose 
berniukų ir mergaičių stovyklo
se Neringoje štai gauna progos 
dar dvi savaites pasidžiaugti lie
tuviška aplinka ir žavia gamta. 
O tie, kurie dar niekad nėra sto
vyklavę, teatvyksta ir patys te
pamato kodėl tiek daug jaunuo
lių kas metai vis grįžta Neringon.

dainoje apdainuojama parti
zano dalia, antrojoje — Lietuvos 
grožis.

Vladas Šakalys pradžioje pri
siminė Jono Biliūno “Laimės 
žiburį”. Ten žuvusius palygino 
su dabar kovojančiais dėl Lietu
vos laisvės. Žiburį pasiekus, vi
soje šalyje nušvito laimė bei 
džiaugsmas. Atgavus laisvę, 
tėvynėje baigsis persekiojimai^ 
teroras, kankinimai. Kalantos su
sideginimas buvo surištas su kil
niais tikslais — atkreipti pasau
lio dėmesį į okupantų žiauru
mus ir uždegti ateinančias kar
tas naujam ryžtui.

Komunistai, norėdami Kalantą 
suniekinti, skelbia, kad jis buvo 
pamišėlis. Pagal komunistinę fi
losofiją, — tai yra tiesa, nes visi 
komunistų siekiai yra paremti 
savanaudiškumu, o Kalantos žy
gis buvo idealistinis, todėl jiem 
ir atrodo kvailas dalykas.

Prelegentas kiek ilgiau susto
jo ties įvykiais, kurie pasireiškė 
po Kalantos mirties. Tie įvykiai 
pabudino ryžtą priešintis engė
jam. Prasidėjo LKB Kronikų lei
dimas. Pasirodė ir kiti leidiniai.

Baigdamas Vladas Šakalys pa
brėžė, kad Kalantos šauksmas 
“Laisvės Lietuvai” ir šiandien 
randa didelį atgarsį patriotiškai 
nusiteikusiose žmonių širdyse.

Bronius Vaškaitis

— Pennsyivantyos Lietuvių 
diena, šiemet jau 67-oji, įvyks 
rugpiūčio 16 Barnesville, Pa.

— JAV LB taraite valdyba 
kartu su Švietimo taryba išlei
do apygardų ir apylinkių valdy
bom aplinkraštį, kuriuo ragina 
jau dabar visus susirūpinti lietu
višku švietimu ir mokiniais.

— Draugo dienraščio geguži
nė — piknikas įvyks rugpiū
čio 2 Draugo kieme, Chicagoj. 
12 vai. mišios, o po jų pietūs 
ir pasilinksminimas.

— Dr. Adolfas Damušis ir 
Jadvyga Damušienė po 25 metų 
intensyvaus darbo jaunimo sto
vyklavietei Dainava prie Michi- 
ganonuo liepos 1 iš tiesioginių 
įsipareigojimų pasitraukė.

— Pavergtų Tautų vakaras 
Sydnėjuj, Lietuvių klube, ren
giamas rugpiūčio 8.

— Adolfas Andrulis, sulaukęs 
58 m. amžiaus, liepos 3 mirė 
Daytona Beach, Fla. Jis stipriai 
reiškėsi visuomeninėj veikloj ir 
buvo žinomas kaip geras krepši
ninkas. Buvo įsteigęs ir paskuti
niu laiku pats pirmininkavo 
Daytona Beach Amerikos Lietu
viu klubui.

— Poetė Vitalija Bogutaitė 
iš JAV, Eduardas Cinzas iš Bel
gijos, Irena Naudžiūnaitė-Joerg 
iš Australijos ir Eglė Juodval
kytė iš Vokietijos skaitys savo 
kūrybą Europos Lietuvių studi
jų savaitėje rugpiūčio 8.

— VIII Lituanistikos semina
ras vyks rugpiūčio 9-23 Loyola 
of the Lakęs rekolekcijų na
muose, Ohio valstijoj. Šiais me
tais kursus dėstys Mykolas 
Drunga, Violeta Kelertienė, dr. 
Antanas Klimas, dr. Benediktas 
Mačiuika, dr. Ilona Maziliaus- 
kienė, Vladas Šakalys, dr. Rim
vydas Šilbajoris ir kun. Juozas 
Vaišnvs. Kreiptis: PUS Ryšių 
centras, Seminarų komisija, 5620 
So. Claremont, Chicago, III. 
60636.

— Dr. Kęstutis Skrupskelis, 
dėstąs filosofiją Pietinės Karoli
nos universitete, dalyvaudamas 
“Ateities” jubiliejiniame kong
rese Chicagoj rugsėjo 4-7, darys 
pranešimą tema “Tautinė kultū
ra ir mes”. Tema derinsis prie 
vienos popietės svarstybų, kaip 
tik skiriamų kultūriniam klausi
mam svarstyti.

— Vibrotechnikos ir mech. 
inžinerijos sesiją ketvirtam Lie
tuvių Mokslo ir kūrybos simpo
ziumui suorganizavo New Yorko 
Columbijos universiteto profe
sorius dr. Rimas Vaičaitis. Šio
je sesijoje jis kalbės apie garso 
perdavimą į lėktuvus. Sesijoje 
taip pat dalyvauja dr. Stasys 
Bačkaitis iš Washington, D.C., 
su pranešimu apie automobilių 
nelaimes ir statistikos surinki
mo metodiką, dr. Mikas Pakš- 
tys iš Connecticut tema “Ribo
tų elementų teorija ir jos panau
dojimas vibrotechnikoje”, dr. 

^Albertas Karvelis, Alliance, Oh., 
“Sriauties vibracija” ir inž. Vir
gis Viliamas, Alliance, Oh., 
“Fluidized-Bed kombustoriai — 
atsakymas į energijos problemą”.

— Šveicarijoj veikia Europos 
sąjūdis už žmogaus teises ir tau
tų apsisprendimą. Jo valdyba 
pritarė dr. Alberto Geručio pa
siūlymui sušaukti konferenciją, 
kuri nagrinėtų tautų rusinimą 
ir kolonizaciją Sovietų Sąjungo
je. Dr. Geručiui pavesta paruošti 
konferencijos programą. Lietu
vių sukilimas 1941 mdtais ir par
tizaninės kovos bus šiemet 
svarstomos Liucernoje, ryšium 
su vengrų revoliucijos 25-rių 
metų sukakties minėjimu. (E)

— VeneeueKM LB krašto val
dyba pareigomis pasiskirstė 
taip: dr. Vytautas Dambrava — 
pirm., Jūratė Statkutė de Rosa- 
les — vicepirm., Petras Kriščiū
nas — sekr., inž. Antanas Ba
ronas — ižd., Ričardas Zavads- 
kas — narys.



JONO ADOMĖNO 
VYTIŠKAS ŽVILGSNIS

Energingą ir didžiai veiklų 

mainymo parapijoj, Maspeth, 
N.Y. Tuoj pastebėjau jo uolumą 
ir nepalaužiamą ryžtą gyvinti 
vyčių veiklą, ypač stiprinti lie
tuviškumo programą. Artimiau su 
juo bendradarbiaujant Atsimai
nymo lietuvių parapijoj ir vy
čiuose beveik 3 metus, norėjosi 
plačiau atskleisti vyčiam ir vi
suomenei jo lietu viškos-vytiškos 
veiklos pasisekimą. Suradom 
progą pasikalbėti. Pokalbio min
tys čia ir skelbiamos.

Mielas Jonai, žinau, kad yra 
nelengva save atskleisti kitiem, 
kad būtum teisingai suprastas, 
neįtartas asmeniškumu. Tačiau 
negalima praleisti progos išryš- 

vyčiam ir bendrai mūsų apylin
kės lietuviškai veiklai. Todėl pa- 
sisakyldt čia keliamais klausi
mais taip, kaip jaučiat savo lie
tuviškai plakančios širdies gilu
moj.

Nenorėčiau savęs reklamuoti, 
— pradėjo Jonas Adomėnas. Tik 
tikėdamas, kad gal mano pasi
sakymai padės sesutėm ir bro
liam vyčiam bei kitiem sėkmin
giau pasiaukoti Lietuvos vyčių 
idealam, mėginsiu išsireikšti, 
kiek ir kaip sugebėsiu.

Pirmiausia pasakykit keletą 
žodžių apie save.

Reiškia, turiu pasisakyti, kas 
aš esu? Į pasaulį atėjau iš 
savo tėvų, kurie buvo atvykę iš 
Lietuvos. Neabejoju, kad iš jų 
gavau tą lietuviškumo jausmą, 
kuris taip stipriai veikia visą 
mano gyvenimą. Savo jaunystę 
išgyvenau Brooklyne, mokyda
masis ir bendraudamas daugiau
sia ne su lietuviais. Profesinį 
detektyvo darbą taip pat dirbau 
ne su lietuviais. Tačiau lietuviu 
jaučiausi ir jaučiuos visuomet. 
Vedžiau taip pat lietuvę Anta
niną, su kuria ir dabar abu su
tartinai darbuojamės vyčiuose ir 
lietuvių parapijose — ilgiau Ap
reiškimo, o dabar pilnai įsijun-

KASOJE DU MILIJONAI DOLERIŲ
Kasos Kredito Unija praneša, 

kad vis daugiau ir daugiau lietu
vių savo santaupas perveda į 
New Yorko lietuvišką taupomąją 
įstaigą. Liepos mėnesį Kasos in
dėlių kapitalas jau pasiekė du 
milijonus dolerių! Pažvelgus į 
kritišką taupymo ir skolinimo 
bankų padėtį, nenuostabu, kad 
mūsų tautiečiai ieško pelninges
nių ir saugesnių priemonių nuo 
infliacijos apsisaugoti.

Bankai visokiomis priemo
nėmis vilioja taupytojus, dalin
dami namų apyvartos rakandus, 
išduodami aukštų procentų lai
kinus certifikatus ir lenktyniau
ja dažftai įstatymų draudžiamais 
bei apgaulingais pažadais. Nuo
dugniai paskaičius stambiųjų 
reklamų smulkesnį šriftą, bankų 
pažadai pasirodo esą rizikingi 
tiek taupytajam, tiek ir patiem 
bankam, kurie, atrodo, galvo
trūkčiais rieda į bankrotą. 4

Lietuviška Kasos Kredito 
Unija tuo tarpu nuosekliai ir pa
stoviai auga ir savo patarnavi
mais toli pralenkia didžiuosius 
bankus. Visų pirma, Kasoje pa
prasta taupymo knygutės sąskai
ta duoda 7% palūkanų, kas yra 
bent 1.5% daugiau negu ban
kuose. Dar aukštesnį procentą 
galima pasiekti perkant Kasoje 
Share Certificates, kuriūos gali
ma įsigyti nedidelėmis sumomis 
fr neilgiem terminam. Čia ge
riausia ptoga įdėjus 500 dolerių 
indėlį užtarnauti 12% su viršum 
metinių palūkanų ir tas palūka
nas pervesti į 7% taupomąją 
sąskaitą. Share Certificates gali
ma įsigyti 500 dolerių vienetais 
ir gauti pastovų 12% pelną trijų 
arba šešių mėnesių laikotarpiui, 
arba ir ilgesniam laikui.

Nuo liepos 15 Kasoje galima 
gauti dar didesnius procentus už 
Share Certificates lakštus, tiktai 
čia jau reikia kiek didesnės su
mos. Padėjus penkis tūkstančius 
dolerių, palūkanų prieauglis pri-
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KULTŪROS ŽIDINIO PASTOGĖJE

Alg.š.ventojais mane labai paveikė.

BALTIMORE, MDgaliu jų čia, trumpame pokalby, 
išsakyti.

4 T buojuos kelionių organizavimovytį Joną Adomėną susitikau 1
Lietuvos vyčiu 110 kuoDoLAtsi- TKeletą sykių nuvykti į Laetuvą,»

' a

taip reikšmingai dirbti lietuviš
kumui, vyčiam ir Lietuvai?

Svarbiausiu akstinu artimiau 
dirbti su lietuviais, vyčiais ir lie
tuviškumui buvo mano susitiki
mas su Lietuvos žmonėmis, ku
riuos arčiau pažinau savo kelio
nėse. Grįžęs susidomėjau lietu
viška veikla, kuri reiškėsi vy
čiuose. Apie 1977 įsijungiau į 
Atsimainymo parapijos Lietuvos 
vyčių 110 kuopos veiklą.

Pirmiausia mačiau, kad reikia 
daugiau narių. Tai ir buvo pir
muoju mano rūpesčiu. Atrodo, 
kad pasisekė neblogai, nes iš 
keliolikos vyčių šiandien 110 
kuopa turi 180 su viršum narių, 
kurie aktyviai d alyvauja veikloj 
— atvyksta į susirinkimus, 
renginius ir visokiais būdais pa
laiko vyrišką judėjimą Maspethe 
ir apylinkėj. Jau minėjau, kad 
susitikimas su lietuviais Lietu
voj turėjo didelės įtakos mano 
veiklai. Lietuvoj pajutau tenykš
čių lietuvių sielojimąsi lietuvių 
kultūra. Todėl rūpėjo, kad JAV- 
ėse gimę lietuviai arčiau pa
žintų savo etninę kilmę, kultū
rą. Žavėjo mane lietuvių dainos, 
kurių Lietuvoj klausiaus visa 
savo būtim, stebėjaus lietuvių 
menu, ypač stebino lietuvių 
liaudies menas, jų skulptūra, 
dievdirbiai, dievukų, koplytėlių, 
rūpintojėlių ir šventųjų figūrų 
skulptoriai ir kitoki menininkai. 
Todėl jaučiausi geriausiai galė
siąs pajusti turįs lietuvišką krau
ją, jei aktyviai padirbėsiu su lie
tuviais. Atsimainymo parapijoj 
vyčių surengtos Kūčios 1976 m. 
ir lietuviška programėlė paskati- 

lygs Treasury Bills procentam, 
kurie paskutiniu metu svyruoja 
tarp 14 ir 16%. Tuo būdu Ka
soje nereikia būtinai padėti 
10,000 dolerių, kad gauti aukš
tesnius procentus, o užtenka tik 
5,000 dolerių, kad dvigubai per
viršyti bankų reguliarias palūka
nas. Ir tą 5,000 dol. certifikatą 
galima atnaujinti, arba atsiimti 
už šešių mėnesių, o išlaikius vi
sus metus, pasidžiaugti dar 
aukštesnio procento prieaugliu.

Pagaliau Kasoje galima pirkti 
ir 10,000 dolerių certifikatus ne
mažiau, kaip šešiem mėnesiam. 
Šie lakštai neša ketvirtį procen
to daugiau negu U.S. Treasury 
Bills, ir pataikius gerą momentą, 
iš jų galima susilaukti net iki 
17% pelno.

Būtina įsidėmėti, kad Kasos 
Kredito Unijoj kiekvieno as
mens indėliai yra federalinių į- 
staigų apdrausti iki 100,000 
dolerių sumos; tai reiškia, jog 
santaupos Kasoje yra lygiai tiek 
saugios, kaip ir kitose taupymo 
institucijose. Kai kurie aukšto 
uždarbio fondai nei tos federali
nės apdraudos neturi.

Šalia pelningesnio taupymo 
galimybių, nereikia užmiršti ir 
vienos iš pačių svarbiausių Ka
sos funkcijų — skolinimo paslau
gos. Kasoje lengvai prieinamom 
sąlygom išduodamos mažes
nės ar didesnės paskolos, už ku
rias niekad nereikia mokėti di
desnių procentų, kaip ban
kuose. Ši privilegija dar labiau 
turėtų paskatinti visus lietuvius 
tapti Kasos kooperatyvinio ban
ko taupytojais.

Lietuviška taupomoji Kasa yra 
pasiruošusi patarnauti visiem 
lietuviam ir kiekvienam suteikti 
tikresnį ir saugesnį rytojų. Bet 
kokiais reikalais galima kreiptis 
į Kasą šiuo adresu: 86-01 114th 
St, Richmond Hill, N.Y. 11418, 
arba skambinti 212 441-6799.

KASOS Informacija

Jonas Adomėnas

no mane tapti vyčiu ir veikti su 
jais.

Ką galėtumėt suminėti iš savo 
veiklos vyčiuose?

Pirmiausia ir labiausiai rūpėjo 
susipažinti su vyčių programa. 
Sužinojau, kad vyčiai yra vienin
telė lietuvių organizacija, kuri 
stipriai reiškiasi savo lietuviška 
ir visuomeniška veikla, nors 
dauguma jos narių yra gimę 
Amerikoj. Atsimainymo para
pijos klebonas kun. Pranas Bu
lovas gimęs Amerikoj, bet veikia 
su vyčiais ir nuolat ragina juos 
būti veikliais lietuviais. Jis yra 
Lietuvos vytis ir jų apskrities 
dvasios vadovas, savo parapijos 
vyčius visokiais būdais globojąs, 
kad jie būtų stiprūs, dalyvautų 
lietuvių pamaldose ir palaikytų 
lietuvių parapiją. Jau antrus me
tus esu 110 kuopos pirminin
ku. Kaip pirmininkas, ne tik va
dovauju, bet stengiuos ir pats at
likti daug vyriškų darbų, jei 
mūsų nariai neturi tokios pro
gos. Dalyvauju visuose vyčių 
suvažiavimuose, pasitarimuose, 
seimuose, centro valdybos posė
džiuose. Jau kelintus metus esu 
centro valdybos vicepirmininku. 
Kuopos veiklą bandom išvystyti 
įvairią, su kultūringa darbotvar
ke kiekviename susirinkime. 
Valdybos posėdžiai padeda dar
botvarkę geriau pramatyti ir 
parengti. Man talkina visi valdy
bos nariai, ypač turim gerą sek
retorę. Sudarytos komisijos vyk
do labai svarbią veiklos dalį. 
Mūsų kuopos nariai uoliai daly
vauja susirinkimuose ir rengi
niuose, todėl veikla yra pasigė
rėtina ir naudinga.

Ką Jūs ir vyčiai lig šiol savo 
veikla pasiekėt?

Vyčių tikslas ir šūkis yra mūsų 
veiklos kelrodis. Pirmiausia mes 
stengiamės turėti ideologiškai 
stiprius vyčius. Vyčiai tik sąraše 
būtų nereikšmingi nariai. Todėl 
mūsų veiklos programoj vyrauja 
religinė-tautinė kryptis. Sociali- 
nė-visuomeninė eina po to. Mes 
stengiamės vyčius taip nuteikti, 
kad jie jaustųsi esą sėkmingais 
vyčiais ir gerais lietuviais, są
moningais šalies piliečiais. 
Stengiamės bendradarbiauti su 
kitomis lietuviškomis organiza
cijomis, ypač kai reikia viešai 
parodyti lietuvių siekius plačia
jai visuomenei — nelietuviam.

Kokie artimiausi darbai Jūsų 
vadovaujamo! 110 kuopoj?

Mes numatom savo darbų eilę 
metam ir ilgiau. Prieš kiekvieną 
susirinkimą valdybos ir komisi
jų nariai tariasi ir tiksliai nu
mato jo darbotvarkę. Susitaria 
dėl būsimo parengimo ar 
šventės. Svarbieji planai yra 
sekretorės išspausdinami ir iš
siuntinėjami nariam, kad visi ži
notų, kas bus veikiama, ir galė
tų aktyviai dalyvauti svarstant 
įvairius sumanymus ir siūlymus. 
Todėl mūsų artimiausieji ir svar
bieji darbai yra surišti su mėne
siniais susirinkimais. Šiuo metu 
svarbiausias mūsų tikslas yra pa
statyti lietuvišką kryžių prie At
simainymo parapijos. Kryžiaus 
planas ir parengiamieji darbai 
žymiai pasistūmėjo pirmyn. Jo 
pašventinimo proga bus ypa
tinga programa, bet apie tai ga
lėsim daugiau pasakyti, kai bus 
kryžius pastatytas (dar šiais me
tais). Mūsų vyčiai visuomet su
rengia vytišką balių su šokiais, 
taip pat ir įspūdingas Kūčias, 
visų mėgstamas ir su atitinka
ma religine programa, šiem 
renginiam iš anksto ruošiamės, 
todėl jie ir yra sėkmingi. Tau
tinių šokių grupės organizavi
mas ir savo choro turėjimas

Lietuvių Kultūros Fondo val
dybos posėdy, įvykusiame bir
želio 30, buvo svarstomi svarbūs 
Židinio išlaikymo reikalai. Su 
džiaugsmu buvo pažymėta, kad 
Lietuvių Fondas iš Chicagos at
siuntė 2000 dolerių čekį K Ži
dinio priežiūros išlaidom pa
lengvinti. 0 tų išlaidų yra daug. 
Šiuo metu abiejose Židinio sa
lėse pagal paskutinius N.Y. 
miesto reikalavimus yra patobu
lintas ir praplėstas atsarginis ap
švietimas, atremontuojami kai 
kurie kambariai, per vasarą bus 
perdažyta didžioji salė, vėliau 
bus pertvarkyta biblioteka ir at
likti smulkesni remonto darbai. 
Nuolatinės Židinio priežiūros 
išlaidos yra padengiamos auko
mis už patalpų naudojimą, pri
vačiomis aukomis bei LK Fondo 
nario mokesčiu ir didžiausia da
limi — bingo žaidimų pajamo
mis.

Patalpų priežiūros bei išlaiky
mo tikslam taip pat yra ruošiami 
kultūriniai bei pramoginiai ren
giniai, kurie atneša šiek tiek 
pelno ir suteikia apylinkės lietu
viam progą susirinkti savoje pa
stogėje. Pavasario šventė — ge
gužinė sėkmingai praėjo gegu
žės 17, o rudens koncertas šie
met bus rugsėjo 27. Programą 
atliks žymi Amerikos operų 
žvaigždė ir lietuvių draugė so
listė Maralin Niska, savo pasiro
dymą paaukodama lietuvių kul
tūros puoselėjimui. Lietuviam 
būtų garbės reikalas tinkamai 
šiai solistei atsidėkoti, gausiai 
atsilankant j rudens koncertą.

Lietuvių Kultūros Fondas šie
met taip pat ruoš Naujų Metų 
sutiktuves K. Židinio patalpose. 
Lietuvių Bendruomenė šį kartą 
atsisakė tradicinį vakarą organi
zuoti, todėl LK Fondo valdyba 
nutarė užpildyti šią spragą ir su
ruošti šaunų bei ypatingą Naujų 
Metų sutikimą New Yorko ir 
apylinkės visuomenei. Visi pla
nuokime šiemet Naujų Metų iš
vakarėse’ iš visur suvažiuoti į 
savus namus — į lietuvių Kul
tūros Židinį.

Šalia kitų reikalų, valdybos 
posėdyje buvo pristatyti du nau
ji nariai: iždininkas Raimundas 
Balsys ir sekretorė Irena Jan
kauskienė. Buvusiam iždininkui 
Antanui Razgaičiui ir sekretoriui 
Kaziui Jankūnui padėka už atlik
tą darbą.

mum taip pat rūpi, ir jau yra 
padaryta graži pradžia. Tikima, 
kad mūsų šokėjai ir dainininkai 
galės plačiau pasirodyti ir gal 
net parapijos chorą padidinti. 
Turim ir didesnį planą — su
rengti kultūrinį renginį plačia
jai visuomenei, patalkinant 
Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos darbam. Bet tai galės įvyk
ti, kai bus pastatytas kryžius.

Pagaliau ko labiausiai laukiat 
ir tikitės savo veikloj su lietu
viais?

Daug kas sukasi mano galvoj, 
norint, kad lietuvių veikla būtų 
našesnė. Pirmiausia man rūpi 
vyčių veikla. Pavyzdžiui, labai 
sielojuos jaunesniųjų įtraukimu 
į vyčius. Be prieauglio vyčiai 
niekuomet negalės stipriai lai
kytis. Man sukasi mintis, kad 
reikia mažuosius vyriškai suklė-
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Kiti Kultūros Židinio išlaiky
mo fondo valdybos nariai šiuo 
metu yra: pirmininkas Algirdas 
šilbąjoris, vicepirmininkas Ro
mas Kezys ir įvairių komitetų 
vadovai — V. Alksninis, A. čes- 
navičius, L. Milukienė, A. 
Radzivanienė, VI. Sidas ir A. 
Vakselis. Kultūros Fondo tary
bos sąstatas nėra pasikeitęs, bet

Lietuvių Posto 154 legio
nieriai liepos 8 susirinkime pa
gerbė savo kapelioną kun. Anta
ną Dranginį, švenčiantį kuni
gystės sidabrinę sukaktį. Kun. 
Antanas jau 30 metų su viršum 
yra ištikimas Lietuvių Posto 154 
narys. Jis jau daugelį metų rašo 
vedamuosius straipsnius kiek
vieną mėnesį jų laikraštyje. Kun. 
Antanas Dranginis pažįstamas 
kaip populiarus kapelionas tarp 
Amerikos Legionierių Organiza
cijos narių visoj Marylando vals
tijoj.

Dainos choro valdyba ir ko
mitetas surengė skanius vėžiu
kų pietus Lietuvių Svetainėj lie
pos 12. Tokiais renginiais pri
traukiama daugiau publikos į 
Lietuvių Namus.

Seselės Kazimierietės, kurios 
per daugelį metų gražiai auk
lėja Šv. Alfonso parapijos mo
kyklos vaikučius, šiuo metu 
atostogauja. Vienos atliko savo 
metines rekolekcijas, kitos lanko 
gimines ir pažįstamus. Šv. Al
fonso bažnyčioj kasdien kalba
mos maldos, kad mūsų jauni
mas pasirinktų dvasinį luomą 
ir būtų daugiau pašaukimų į 
seseles, kunigus bei vienuolius.

Šv. Alfonso mokykloj vasaros 
metu darbininkai atnaujina kla
sių kambarius, o taip pat remon
tuoja tvorą apie mokyklą.

Amerikos Legionierių Organi
zacijos Marylando valstijos sei
mas liepos 14-17 vyko Ocean 
City, Maryland, prie Atlanto 
vandenyno. Seime dalyvavo ir 
Lietuvių Posto 154 atstovai: Ka
zimieras Sarpolis, Jonas Mazera- 
vičius, Jonas Kemer, Jonas Ste- 
fura, Roland Miller, Kenny 
Smith, dr. Jonas Urlakis ir kun. 
A. Dranginis. Lietuvių Posto 
154 legionieriai liepos 16 daly
vavo parade su lietuviška tri
spalve.

Kazimieras ir Monika Dūliai 
liepos 19 minėjo vedybinio gy
venimo 50 metų sukaktį. Juodu 
dalyvavo specialiose mišiose 
11:30 vai., kurias aukojo Šv. Al
fonso parapijos klebonas kun. A. 
Dranginis. Sukaktuvininkai nuo 
pat įsikūrimo Baltimorėj dirbo 
lietuviškoj veikloj, dalyvaudavo 
lietuviškose pamaldose bei 
lietuviškuose parengimuose. 
Tuo suteikė savo dukrom ir sū- 

Maloniai kviečiame atostogaujančius Cape Code, Mas*., 
apsilankyti istoriniame Sandvvich miestelyje ir praleisti save 
atostogas

SPRING HILL MOTOR LODGE 
351 ROUTE 6 A

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

617 — 888-1456

AUGĘ ir vytas rastoniai

š.m. spalio 10 visuotiniamė susi
rinkime iš fondo narių tarpo bus 
renkami trys nauji tarybos nariai. 
Visi Židinio rėmėjai raginami 
registruotis į LK Fondo eiles ir 
dalyvauti ateinančiame susirin
kime. Kultūros Židinys yra gy
vybinis lietuvių veiklos centras 
New Yorko apylinkėje, todėl jo 
išlaikymas turėtų būti mūsų visų 
rūpestis.

num gražų pavyzdį. Po mišių 
vyko sukaktuvinės vaišės.

Leonardas Budelis prieš 10 
metų turėjo sunkią ir pavojingą 
operaciją Johns Hopkins ligo
ninėj, Baltimorėj. Po operacijos 
dar ilgai buvo gydomas ligoni
nėj. Su dideliu ryžtu pakėlęs 
skausmus, Leonardas išėjo iš li
goninės ir dabar gyvena Flori
doj. Jo brolis Edvardas, drau
gai ir pažįstami savo aukomis 
prisidėjo ir prieš 10 mėtų įstei
gė Leonardo Budelio fondą, šį 
rudenį koks vertas jaunuolis, 
siekiąs aukštesnio mokslo, gaus 
stipendiją studijuoti Marianapo- 
lio aukštesniojoj mokykloj, kurią 
baigė ir Leonardas.

Anelė Aštašauskienė po ilgos 
ir sunkios ligos mirė liepos 13 
Šv. Agnietės ligoninėj. Ji su 
šeima 1950 atvyko į Baltimorę 
iš stovyklų Vokietijoj. Anelė 
buvo kukli moteriškė, dirbo lie
tuviškiem reikalam. Gedulin
gos mišios už jos sielą aukotos 
Šv. Alfonso bažnyčioj liepos 16. 
Palaidota Loudon Park kapi
nėse. Nuliūdime liko dukra Bi
rutė ir jos vyras Bronius Gint- 
vainjs, sūnus Juozas ir giminai
tis Albinas Soras bei eilė anūkų.

Jonas Obelinis

— Dr. Jonas Balys, Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
ir Korp. Neo-Lithuania leidžia
mo žurnalo Naujoji Viltis redak
torius, liepos 18 iš šių pareigų 
pasitraukė.

— A. Kramilius šiuo metu va
dovauja Naujojo Pietų Velso 
(NSW, Australija) Pavergtųjų 
tautų komitetui. Komitetas yra 
numatęs suruošti eilę prieš- 
sovietinių demonstracijų.

— Paryžiaus scenoj pirmuo
sius žingsnius žengia du jauni 
lietuviai. Karolina Masiulytė 
vaidina pagrindinę rolę Jean Ru
čine veikale “Andromaąue”, 
kuris yra pastatytas Atlante 
teatre. J. C. Mončys pradėjo vai
dinti kitame Paryžiaus teatre.

0DEXTER PARK
PHARMACY 13
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Darbininkas dėl vasaros ato
stogų pereitą savaitę neišlėistas.

Kun. Augustinas Steigvilas, 
MIC, lietuvių marijonų vienuo
lyno vyresnysis Buenos Aires, 
Argentinoj, buvo atvykęs daly
vauti marijonų vadovybės kapi
tuloj Chicagoj. Jis taip pat apsi
lankė ir New Yorke, sustoda
mas pas lietuvius pranciškonus 
Brooklyne. Svečias taip pat da
lyvavo liepos 26 lietuvių die
noje Putnam, Conn. Liepos 30 
išskrido atgal į Argentiną.

Apreiškimo parapijos metinis 
piknikas — gegužinė bus šį sek
madienį, rugpjūčio 2, Platt- 
deutsche Parke, Hempstead 
Tpke., Franklin Sųuare, L.I. 
Pikniko aikštės vartai atidaromi 
1 vai. Vėliavų pakėlimas ir him
nai 2:30 vai. Šokiai bus nuo 5 
vai. iki 9 vai. Groja Joe Kazlas 
orkestras. Laimėjimų traukimas 
bus 7 v.v. Parapijos kunigai ir 
parapijos taryba kviečia visus at
silankyti į šią gegužinę ir malo
niai praleisti laiką.

Leonardas Ralys mirė prieš 
metus liepos 26. Jis buvo uo
lus Apreiškimo parapijos ir Per
kūno chorų narys, kartu buvo ir 
solistas, dalyvavo įvairiuose dai
nuojančiuose vienetuose. Apie 
jį plačiau bus parašyta kitame 
Darbininko numeryje.

Dr. Marytė ir Aleksandras 
Žemaičiai iš Leonia, N.J., mirus 
a.a. Liucijai Jankūnienei, su gi
liu liūdesiu užjaučia vyrą Kazi
mierą Jankūną ir sūnų Kas
tytį. Kartu su užuojauta artimie
siem pasiuntė 50 dol. lietuviam 
pranciškonam mišiom už a.a. 
Liuciją.

Už a.a. Meilutės Žiaugrienės 
sielą, mirties penkerių metų 
sukakties proga, rugpiūčio 12 
lietuvių pranciškonų koplyčioj 
Brooklyne bus aukojamos mi
šios, kurias užprašė Elena Šeš
tokienė.

(Educational, Non-Profit Organization) 
NEW JERSEY EARTH SCIENCE 

ASSOCIATION

9TH ANNUAL 
GEM & MINERAL SHOW 

SETON HALL UNIVERSITY 
SOUTH ORANGE, N.J.

AUGUST 15 & 16,1981
S AT. 9 AM-6PM SUN. 10 AM-5 PM

ADULTS 32.00 CHILDREN 50c
SR. CmZENS 81*00 

DEALERS LECTURES 
EXHIBITS DEMONSTRATIONS 

DOOR PRIZES CAFETERIA 
GARDEN STATE PKWAY — EXIT144 

TO SOUTH ORANGE AVĖ — WEST ABOUT 2 Ml.
FREE PARKING

Apreiškimo parapijos metinė šventė — 

GEGUŽINĖ —
LIETUVIŲ DIENA 

gamtoje bus rugpiūčio 2, sekmadieni, gražiame 
Plattdeutsche Parko, 1132 Hempstead Tpke., 
Franklin Square, L.I., N.Y.
Pradžia — 1 vai. .popiet
Iškilmingas šventės atidarymas

(himnai, vėliavų pakėlimas) — 2:30 v. popiet 
Vėlesnėje programoje — grupinio dainavimas, 
šokiai Ir Įvairūs dovanų laimėjimai
Šokiams gros nuotaikingas JOE KAZLAS 
orkestras nuo 5 valandos
įėjimo auka — 3 dol., studentams — 2 dek 

valkams — nemokamai

Visi širdingai kviečiami j prasmingų pramogų

Už paramų parapijai dėkoja

PARAPIJOS KLEBONAS, KUNIGAI IR TAfiYBAi

Šv. Kazimiero kolegijos akį Pan
te Lucano, vėl lankėsi Ameri
koj ir savo kurso draugų tarpe 
atšventė Chicagoj kunigystės 40 
metų sukaktį. Vėliau Jis aplankė 
savo gimines Toronte ir Water- 
bury. Lankydamasis New Yor
ke, buvo sustojęs lietuvių pran
ciškonų vienuolyne.

Irena ir Edvardas Vailokai iš 
Australijos lankėsi Califbmijoj, 
Floridoj ir tris savaites praleido 
Woodhavene pas seserį Feliciją 
Redikienę. Aplankę Graikiją, 
liepos 12 išskrido į Sydnėjų.

A-a. Leonardo Ralio mirties 
metinių proga mišios bus aukoja
mos rugpiūčio 1, šį šeštadienį, 
9 vai. ryto Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje. Šeima kviečia vi
sus velionio artimuosius ir bu
vusius draugus choristus mišio
se dalyvauti.

Los Angeles, Calif., pasku
tinėmis dienomis lietuviško jau
nimo iniciatyva vyko demonstra
cijos prieš sovietinį režimą. Bu
vo susirėmimų ir su policija. 
Areštuoti trys asmenys, visi bu
vę New Yorko gyventojai: Sigi
tas Novickis, Regina Legeckytė- 
Ošlapienė ir jos sūnus. Tą pačią 
dieną visi buvo paleisti. De
monstracijos sulaukė daug dė
mesio iš vietos televizijos, spau
dos ir radijo.

Juozas ir Pranė Jurkuvėnai 
liepos 26, sekmadienį, atšventė 
savo vedybinio gyvenimo 35 
metų sukaktį. Vaišes surengė 
vaikai Kultūros Židinyje. Pasa
kyta sveikinamo kalbų. Vadova
vo Kęstutis Miklas, šaulių kuo
pos pirmininkas, nes abu sukak
tuvininkai yra veiklūs šauliai. 
Kazys Bačauskas prisiminė tas 
dienas, kaip jiedu prieš 35 metus 
susituokė Wiesbadene, Vokieti
joje.
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Cenrvraitef ir Henriko Bitėnų 
šeima ritiria Darbininkui 25 dol. 
auką vieton gėlių prie aju 
Liucijos Jankūnienės kanto ir 

' nuoširdžiai užjaučia nuliūdime 
likusius vyrą Kazimierą ir sūnų 
Kastytį. Ačiū labai.

Architektas Algirdas Bražins
kas, So. Orange, N.J„ aju Liu
cijai Jankūnienei prisiminti at
siuntė SO dol. auką Darbinin
kui. Nuoširdus ačiū.

Miras aA Lincijri Jankūnio- 
nei, jos kilniam atminimui pa
gerbti, Antano Rugio, Paterson, 
N.J., iniciatyva būrys draugų ir 
bičiulių aukojo Darbininkui: po 
20 dol. —- dr. Regina ir Kazys 
čiurliai, Kazys šipaila; 10 dol.
— Antanas Rugys; po 5 dol.
— Rūta Gudelienė, kun. Vytau
tas Palubinskas. Visiem aukoto
jam nuoširdžiai dėkoja Darbi
ninko administracija.

Miras Liucijai Jankūnie
nei, jos kilniam atminimui pa
gerbti, Juliaus Veblaičio inicia
tyva būrys velionės draugų ir 
bičiulių aukojo Darbininkui: po 
20 dol. — Julius Veblaitis, Al
fonsas ir Vanda Jarmai, Birutė ir 
Antanas Pociai, Barbora ir Al
binas Stukai; po 10 dol. — Ka
zys Trečiokas, Bronius Balčiū
nas, Jonas Vaičkus, dr. Stasys 
Skripkus, Petras Mačiulaitis, Va
cys Žostautas, Petras Normantas; 
po 5 dol. Mikas Macys ir Ba
lys Vyliaudas. Visiem aukotojam 
nuoširdžiai dėkoja Darbininko 
administracija.

Česlava ir Tadas Aleksoniai, 
gyveną Braintree, Mass., vietoj 
gėlių prie dr. S. Petrausko karsto 
paskyrė 20 dol. auką Darbinin
ko spaudai paremti. Darbininko 
administracija nuoširdžiai dė
koja.

Dariaus ir Girėno skridimas 
į Lietuvą ir tragiškas jų žuvi
mas prisimintas liepos 18 prie 
lakūnų paminklo Lituani- 
ca Square, Union Avė., Brook
lyne. Minėjimą pradėjo rengi
nio pirm. Bronė Spūdienė, invo- 
kaciją sukalbėjo Tėv. Petras Ba- 
niūnas, OFM, kalbą pasakė dr. 
Jokūbas Stukas. Taip pat kalbė
jo Gateway Federalinio parko 
administracijos narys Michael 
Wuurm, kuris yra Floyd Bennet 
aerodromo istorikas. Jis kalbėjo 
apie aviacijos progresą, kaip Da
riaus ir Girėno skridimas prisi
dėjo prie šio progreso. Dar kal
bėjo LB I-mos apylinkės pirm. 
Vytautas Radzivanas, Edvardas 
Šulaitis, Moterų Vienybės vardu 
Elena Venis. Himnus pravedė 
Lilija Šateikienė. Visai progra
mai vadovavo Jonas Valaitis. 
Prie lakūnų paminklo padėta gė
lių. Minėjimą rengė Dariaus ir 
Girėno paminklui statyti komi
tetas ir Liet Darbininkų Drau
gijos 7 kuopa; abiem šiem vie
netam pirmininkauja Bronė 
Spūdienė. Po minėjimo progra
mos dalyvius ji pasikvietė į sa
vo namus vaišėm.

Donata ir Gediminas Grajaus
kai, ilgai gyvenę New Yorke, 
persikėlė į Floridą. Naujas jų 
adresas yra: 8116 Hook Circle, 
Orlando, Fla., 32811.

WANTEO: fuH time llva in 
cook, long term or ahort term 
for eeven resMenta at the Lat
viam Veteraną Center “Rota” 
In the CatokM reeort area near 
Hunter Mountaln. Setery 
negotlable. Ptoaee contact 
Leopold Apeito, weekdeys 
betereen 5:00 and 10:00 PM. 
TeL 212 325-6000. CaR Coltoct

Richmond Hill prie gero susi
siekimo išnuomojamas butas iš 
trijų gražiai įrengtų kambarių 
antrame aukšte. Pageidaujamas 
vienas dirbąs asmuo. Skambin
ti po 7 vai. vak. 441-5846.

Woodhavene prie gero susi
siekimo išnuomojami penki ge
rai įrengti kambariai antrame 
enkite. Rugpiūčio mėn. pradžioj 
butas laisvas. Pageidaujama 2-3 
suaugę žmonės. Teirautis telefo
nu 846*7483.

MČ1NY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne- 
dzriringumą, pensijas, gyvybę.,

N J. ir Cosm.) Apridnms- 
daari pas jį, sutaupysit 30%-50% 

esmduLAddeunm —pvvnmM umMuaio
įvairios grupOs, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dienąt 201 
084-2800. Vak, savaitgaliais: 201 
064-3756.

Pavergtų Tautų Savaitės parade dalis lietuvių su savo plakatais. Nuotr. L. Tamošaičio

JONO ADOMĖNO 
VYTIŠKAS ŽVILGSNIS
(atkelta ii 6 psl.)

ti nuo 3-4-5 metų amžiaus. Juk 
skautai ir ateitininkai sielojasi 
tokio amžiaus prieaugliu savo 
organizacijai. Kodėl vyčiai tuo 
reikalu taip atsilikę? Mes svars
tom šį klausimą savo kuopoj. 
Gal pavyks ką nors naujo suor
ganizuoti. Kitas mano rūpestis 
— tai vyčių dalyvavimas lietu
viškose pamaldose, lietuviškose 
bažnyčiose ir lietuvių parapi
jose. Labai daug apie tai kalbu 
savo vyčiam, raginu, prašau. 
Šiek tiek pavyko juos sutelkti, 
bet kiekvienam sekmadieniui 
vis dar jų trūksta. Lietuvių kal
bos vartojimas man visuomet rū
pi. Nors ir silpnokai lietuviškai 
kalbu, bet stengiuos, kur tik ga
liu, lietuvių kalbą vartoti. Kaip 
įpratinti vyčius lietuvių kalbą 
mylėti ir ja naudotis, man labai 
rūpi. Dar vienas rūpestis ir klau
simas aštriai kyla mano širdy:

Juozo Brazaičio raštų antras 
tomas gautas Darbininke. Jo kai
na — 15 dol. Gaunamas dar ir 
pirmas tomas. Jo kaina taip pat
15 dol.

Pennsylvanijos Lietuvių 
diena šiemet vyks rugpiūčio
16 Lakewood Parke, Bamesvil- 
le, Pa. Lietuvių dieną organizuo
ja Lietuvos vyčių 144 kuopa. 
Lietuvos vyčių 110 kuopa Mas- 
pethe į šią didžiulę lietuvių 
šventę organizuoja keletą auto
busų, kurie 8 vai. ryto išvyks nuo 
Maspetho Lietuvių Piliečių klu
bo. Kelionės kaina 10 dol. Dėl 
rezervacijų skambinti: J. Ado
mėnas 497-5212, A. Dauzickas 
398-3158, Piliečių klubas HA 9- 
9866.

VIENOJ DVASIOJ SU BROLIAIS LIETUVOJ —

MALDININKŲ KELIONĖ 
UŽ KENČIANČIĄ LIETUVĄ

Shrine of the North American Martyrs, Auriesville NY 
Ezlt No.27, N«w York State Thruway

SEKMADIENI— RUGPIŪČIO 30 d. 1981 
Autobusai išvyks 8:30 vai. ryto nuo Shalins Funeral Home, 

o 9 vai. ryto ii Kultūros Židinio kiemo
Pietus galima pasiimti arba nusipirkti vietoje.

2 vai. — KRYŽIAUS KELIAI
4 vai. — KONCELEBRUOTAS MIŠIAS 

atnašaus J. E. Vysk. N. Elko

Giedos APRĖMINO PARAPIJOS CHORAS
Kalbės kun. MICHAEL BOURDEAUXIS Anglijos

Kelionė ten Ir atgal 15 dol. asmeniui
Dėl Informicljąj Ir autobuso bilietų kreiptis:

Maryte 8hallne T4v. Peties BanMtoas OFM
64-02 Jamaica Avenue arba M1 Nlghtaad Btvd.
Woodtaven NY 11421 BrooMyn NY 11207
TeL 212 200-2244 TeL 212 027-1361

tai lietuvių su lietuviais šal
tokas bendradarbiavimas. 
Ypač man nesuprantama, kodėl 
naujai atvykusieji ir čia gimusie
ji vyresnieji lietuviai nesugebė
jo bendrauti, ir bendrai veikti. 
Ir šiandien jaučiu skirtumą, o ro
dos, turėtų būti vieningas veiki-

mas, nes tiek maža mūsų esama. 
Manau, kad vyčiai labiausiai su
geba su visais sugyventi. Pas 
mus čia visi vienodi — visi 
vyčiai ir lietuviai. Trokštu visa 
širdim, kad mes visi artimiau 
sugyventume ir bendrautume, 
vieni kitiem padėdami, vieni ki
tus sunrasdami.

Pokalbį pravedė vytis kun. 
Stasys Raila

KULTŪRINIAI RENGINIAI 
PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖJ

Šiais metais pranciškonų va
sarvietėje Kennebunkporte, 
Maine, yra labai daug svečių. 
Visos vietos užimtos iš anksto. 
Sezonas pradėtas liepos 3. Lie
pos 12 buvo tradicinė lietuvių 
diena, Liet. Fronto Bičiulių stu
dijų ir poils io savaitė buvo nuo 
liepos 11 iki liepos 18.

Vasarvietėje svečiavosi so
listė ir aktorė Elena Blandytė 
iš Chicagos. Liet. Fronto Bičiu
lių savaites metu buvo jos dek
lamacijos ir dailaus skaitymo va
karas, gi liepos 19 jos koncertas.

Solistes Daivos Mongirdaitės 
koncertas buvo liepos 26.

Liepos 31 — dramos aktorės 
Liucijos Tvirbutienės ir dramos 
aktorės M. Gineitienės vaidini
mas.

Rugpitlčio 2, sekmadienį, 
koncertuoja solistas Benediktas 
Povilavičius. Jam akomponuoja 
Jeronimas Kačinskas.

Rugpiūčio 9 — solisto Antano 
Keblio koncertas.

Ateitininkų sendraugių savai
tė — rugpiūčio 15-22.

Rugpiūčio 15 — Izidoriaus Va- 
syliūno smuiko koncertas. 
Akornponuoja Vytenis Vasyliū-

Rugpiūčio 18 — literatūros va
karas.

Rugpiūčio 21 — solistės Gi- 
nos Čapkauskienės koncertas.

Rugpiūčio 22 — ‘Vytenio Va- 
syliūno vartonų koncertas.

Rugsėjo 5-7 — šaulių kultū
rinis savaitgalis.

Rugsėjo 7 — vasarvietės už
darymas.

nas.

Solistas Benediktas Povilavi- 
čius dainuos rugpiūčio 2 
Kennebunkporto pranciško
nų vasarvietėj.




