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DIDINGA TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
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PLB KREIPĖSI Į VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJOS NARIUS

UfeAyflte 
ų taritevo

JAV prezidento J. Carter proklamacija Šių metų Pavergtųjų 
Tautų savaitės proga. t *

(kuriateQuebec gyventojai n»- 
balMve ftesiekfi atsiskyrimo nuo
KflN^OOS/p 
bd Karte** bahfečiai yra pa

lų belaisvę, Kanadon atvyko 
181% latviai —1890, bet daugu- 
rate balfiečfų atvyko po antrojo 
pasaulinio karo..

Prisimindamas neseniai Kana-

Kaba užsienio reikalų 
mlntotoris ‘

Dėkojam rengėjam, šokėjam, 
komitetam už pasišventimą, jau 
4 vai. ryto baigiu rašyti. Gal 
ką praleidau, gal ir kaiko nesu
minėjau. Skubu perduoti šven
tės įspūdžius telefonu Darbiniu- . audiencijoj atstovavo J.R. Simą- 
kui. Plačiau pažadėjo parašyti 
žurnalistas Alfonsas Nakas

sybė visada pritarė jūsų sieki
muose čia ir dėl to nuolat atsi
sakė pripažinti Sovietų nelegalų 
Baltijos kraštų užėmimą, ir to 
pasekmes' Raitijos valstybių 
identitetui ir kultūrai. Aš nega
liu numatyti tokias aplinkybes, 
dėl kurių bet kuri Kanados vy
riausybė pakeistų šį nusistaty-

navičius, KLB pirmininkas, Joa
na Kutraitė, KLB visuomeninės 
komisijos pirmininkė, ir Algis 
Juzukonis, iš latvių dalyvavo 
Bendruomenės pirmininkas T. 
Kronbergs, o iš estų — Bend
ruomenės vicepirmininkas L. 
Leivat ir W. Pent. Šie įvykiai 
užima dvi dienas. Todėl ir gali
ma sakyti, kad tai yra “Kanados 

.-"baltų dienos Kanados parla
mento rūmuose”.

Ryšium su Venecijoje 1980 Ekscelencija, 
Viršūnių ūkinė konferencija* 

įvykusi Venecijoje 1980 m. bir-

ir seseris. Chicagos burmistrė J. 
Byme savo neilgą kalbą pra
dėjo ir baigė lietuviškais žo
džiais. Kalbėjo ir kiti. Po 
to buvo pristatyti Lietuvos 
konsulai J. Daužvardienė ir V. 
Čekanauskas, PLB pirm. V. Ka
iriau tas, JAV LB Krašto valdy
bos pirm. V. Kutkus, amerikiečių

Šeštoji tautinių šokių šventė 
praėjo iškilaus ir džiaugsmingo 
triumfo ženkle. Tai buvo nepa
prastai didinga olimpinė šventė, 
apvainikuota gražia teatrine for
ma, kuria ryškėjo tautosakinis ir 
sportinis gyvastingumas. Ji buvo 
lyg kelių kartų lietuvių dovana 
savo tėvynei, papuošta mūsų 
vienybės tautinio sąmoningumo 
aureolėmis. Tai lyg paskutiniųjų 
30-ties metų ataskaitinis pasi
rodymas tėviškės broliam ir se
serim, kad mes lipame į uolėtą 
šviesos kalną, kad pasiektume, 
laisvės žiburį. >

ši iškilioji šventė neoficialiai 
prasidėjo liepos 3 Vytauto Belia- 
jaus, tautinių šokių meno puo
selėtojo, pagerbimu. Liepos 5, 
šeštadienj, saulei leidžiantis, 
Jaunimo Centro sodely įvyko 
oficialus VI tautinių šokių šven
tės atidarymas. Kalbėjo, PLB 
pirm. Vytautas Kamantas, Lietu
vos gen. konsulė J. Daužvardie
nė, kuri kartu su VI tautinių šo
kių šventės pirmininku J. Talan- 
džiu padėjo vainiką prie nepri
klausomybės paminklo. Aukurą 
uždegė Nijolė Pupienė, lydima 
visų kraštų šokėjų atstovų.

Po to vyko šokėjų susipaži
nimo vakaras Jaunimo Centro 
salėj ir vadovų bei garbės sve- 
ei<i P»-

rolės išplėtimą visam miestui. 
JAV nuo balsavimo vėl susi
laikė.

Atvykęs | Braziliją, popiežius 
Jonas Paulius II linkėjo Brazili
jai sukurti tokią pavyzdingą vi
suomenę, kuri sugebėtų ištver
mingai, drąsiai ir teisingai- išly
ginti visas nelygybes.

56 pagrmdmių JAV žydų or
ganizacijų vadai paskelbė pa
reiškimą, siūlantį Izraeliui ieš
koti teritorinių kompromisų su 
arabais, ir kritikuojantį kraštu
tinio sparno žydų vyriausybės 
narius, kurie dėl religinio fana
tizmo iškreipia sionizmo tikslus 
ir sudaro pavojų jo plitimui.

Prez. Carter pasirašė kongre
so priimtą įstatymą, panaikinantį 
kai kuriuos sunkvežimių trans
porto suvaržymus. *-■ • t

Darbininko specialaus korespondento Vytauto 
Kąsnio telefoninis pranešimas iš Chicagos

giesmė “O Canada” padaroma 
oficialiu Kanados himnu.

Prez. Carter įsakė pradėti lėk
tuvais gabenti į Tailandą jam 
reikalingus ginklus . Vietnamo 
puolimam atremti.

Prancūzijos,galimas nusistaty
mas gaminti nesenai išbandytą 
neutroninę bombą iš pagrindų 
pakeistų Europos karinių jėgų 
balansą, nes ji labai tiktų sovie
tų tankam naikinti. Sov. S-ga 
Europoj turi 3 kartus daugiau 
tankų už sąjungininkus.

Portugalijos prez. gen. Anto- 
nio Ramalho Eanes šiltai padė
kojo ten atsilankiusiam JAV 
prez. Carter už JAV Portugalijai 
teiktą paramą jai pereinant į de
mokratinę santvarką.

Buvęs Š. Vietnamo laidotuvių 
direktorius tvirtina 1977 matęs 
400 JAV karių lavonų, sukrautų 
Hanoi buvusioj bęlaisvių sto
vykloj su jų tapatybę įrodan
čiais dokumentais. Šį jo parody
mą patvirtina ir kiti šaltiniai, 
bet Vietnamo vyriausybė atkak
liai tvirtina, kad Vietname dau
giau nėra nei gyvų nei žuvusių 
amerikiečių karių.

JAV žvalgybos organai dar 
kartą patvirtino, kad pr. metais 
Sov. S-goj prie Sverdlovsko-ki
lusi anthrax epidemija, dėl ku
rios mirė apie 1,000 Žmonių, 
buvo atsiradusi ne dėl užkrės
tos gyvulių mėsos, kaip sovietai 
iki šiol tvirtina, bet dėl prie 
miesto esančiam kariniam pasta
te įvykusio sprogimo, išmetusio 
į atmosferą anthrax bakterijų. 
Sov. S-ga yra pasirašiusi 1975 
m. konvenciją, draudžiančią ga
minti didesnius kiekius biologė 
nių ginklų.

tai, tetarę dalyvauti Maskvos 
olimpiniuose žaidimuose, sutarė 
nedalyvauti atidarymo ir uždary
mo iškilmėse ir naudoti tik ©Įim

ti ėjas, Lubor Zink, “Tordnto 
Star” ir parlamento galerijos žur
nalistas, ir Patrick Best, Ottavva 
“Citizen” diplomatinio skyriaus 
vedėjas - Trys paskutinieji parašė 
ilgokus straipsnius apie mūsų 
konsulus bei viso parengimo 
prasmę savo dienraščiuose, ku
rių bendras tiražas siekia pusę 
milijono egzempliorių.

Žymūs svačtei
"Vakare” dalyvavo 22 senato

riai ir 43 parlamento nariai; 
dalis jų atsilankė su žmonomis. 
Tarp jtį 3 dabartiniai ministeriai 
— Mark MacGuigan — užsienio 
reikalų, R. Kaplan — vidaus rei
kalų, J. Fleming — daugiakul- 
fūrinių reikalų, Joe Clark — bu
vęs ministeris pirmininkas ir da
bartinis konservatorių partijos ir 
parlamento opozicijos. vadas, 
Ed Broadbent — naujųjų demo
kratų partijos vadas, ir 12 buvu
sių m misterių.

B diplomatinių atstovų buvo 
Votikaad Įnpnundjus arkivysk. 
Angelo Pidamas, kuris sukalbėjo 
įžanginę maldelę, irmons. Dan-

V. Vokietijos kancleris buvo 
iškilmingai sutiktas' Sov. S-goj, 
bet jis reikalavo, kad Sov. S-ga 
pasitrauktų iš Afganistano, ir' 
reiškė viltį, kad Sov. S-ga sutiks 
tartis su Vakaraisdėl vidutinės 
tolinašos raketų išdėstymo Eu
ropoj.'

J.T. saugumo taryba savo re
zoliucija vėl pasmerkė Izraelį 
už žydų kolonijų steigimą oku
puotose arabų žemėse ir už vie

tovių dieną.
Po tris dienas trukusio įvadi

nio pasirengimo išaušo lauktasis 
šeknjadienio rytąs. Oras buvo 
gražus. Susimaišė dienos ir nak
tys atvykusiem iš Europos, Aus
tralijos ir Pietų Amerikos. At
vykusieji miegą ir poilsį paliko 
ateičiai ir gaivinosi tautiniu bei 
dvasinių pakilimu. Bažnyčios 
buvo pilnos žmonių, kur vyko 
oficialios pamaldos. Šventė vyko 
amfiteatre. Gražiai išdekoravo 
dail. Jurgis Daugvila.

Visi bilietai buvo išparduoti. 
Dalyvių buvo per 12,000. 1 vai. 
popiet vyko garbės svečių pri
ėmimas, kuriame dalyvavo Chi
cagos burmistrė J. Byme, sena
toriai, kongresmanai. Entuzias
tiškai ■pasveikinus garbės sve
čius, atnešus* vėliavas, prasidėjo 
šokėjų paradas. Maršas. Lyg žai
bai erdves skrodė prožektoriai, 
viesulu siautė plojimai, valiavi
mai. Žygiavo Anglijos, Brazili
jos, Vokietijos, Kanados ir JAV 
tautinių šokių šokėjai.

Himnus grojo šventės orkest
ras, diriguojamas Fausto Stro- 
lios. Didelis susikaupimas skri
do į pavergtą Lietuvą. Inž. A.

Rudis, pristatydamas garbės 
svečius, trumpai ir reikšmingai 
nušvietė mūsų tautos istoriją ir 
kultūrą.. Chicagos ąrkivyskotes

Ilgiau kalbėjo apie Helsinkio 
aktą, padėkojo. Kanados baltie- 
čiam už padarytas kontribucijas 
raštais ir memorandumais Kana
dos užsienių reikalų departa
mentui Helsinkio fir Belgrado 
proga, kvietė tokias kontribuci
jas padaryti ir ryšium su Mad
rido konferencija.

M misteris Mark MacGuigan 
jau anksčiau yra buvęs baltie- 
čių vakaruose parlamento rū
muose, kurie jam padarė labai 
gerą įspūdį savo kultūriniais 
priedais — tautinėmis parodo
mis, koncertine programa, tauti
niais drabužiais, o lietuviškas 
raguolis pasidarė tradiciniu pa
rengimų Ženklu. Kaip advokatas 
ir parlamento narys dažnai susi
tinka su bahiečiais. Jie yra geri

Metinis aštuntasis Kanados 
baltiečių vakaras Kanados parla
mento rūmuose Ottawoj įvyko 
gegužės 28. Paprastai šis paren
gimas, daronias.^ vasario mėnesį. 
Tada prisimenama Baltijos kraš
tų nepriklausomas gyvenimas ir 
dabartinė padėtis.

“Baltiečių vakaras” pasidarė 
svarbiausias metinis kontaktas 
tarp lietuvių, latvių ir estų Ka
nados Bendruomenių su vyriau
sybės bei parlamento nariais ir 
ąepatoriais. fte pačio “vakaro” 

mas su užsienio reikalų ministe
rijos pareigūnais ir trijų Bend
ruomenių atstovų pasimatymas 
su vyriausybės pareigūnais bei 
atitinkamų memorandumų įtei
kimas. Šiemet delegacija buvo 
priimta užsienio reikalų m miste
rio Mark MacGuigan. Lietuviam

Savaitės 
įvykiai

PABALTIJO ATSTOVAI 
KANADOS PARLAMENTE

pųsiaunakfiip Lietuvių Pintų prisiminė Lietuvą ir - kvietė ^tentes Šaunus. Ten
vyko Lietuvių Diena, kurią melstis už pavergtuosius brolius 2000žmonių. Labai daug jauni- 
atidarė Chicagos burmistrė J. 
Byrne. Tai buvo tikra meno pa
roda, išmarginta tautiniais dirbi
niais. Viskas vyko 69-oj gatvėj, 
šaligatviuose buvo pardavinėja
mas maistas ir įvairios prekės. 
Tai priminė didingus atlaidus 
laisvoje tėvynėje. Spėjama, kad 
per 10,000 žmonių aplankė lie-

in-tfH of <nt h tote te «*r pritepta*. tat «• tek* te wte to teta te 
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Svečiai bei politikai. Baltieji Rū- 
mai, raminę pažadais, šventėj 
bedalyvavo.

Oficialiai šventę atidarė ren
gimo komiteto pirm. J. Talandis. 
J is kalbėjo, dėkojo ir, visiem plo
jant, nusišluostė paskutinį pra
kaito lašą. O kiek to prakaito 
išliejo rengėjai ir šokėjai — ir 
upė patvintų. /

Man rašant šį reportažą pa
čioj salėj ir stebint visą vyksmą, 
grožis slopino rašomus žodžius. 
Šokis seka po šokio. Iš spaudos 
ložės žvelgiant, malonu stebėti 
planingus šokėjų išėjimus, su
grupavimus. Ir šaukė visi y^lio 
Nijolei Pupienei — programos 
vedėjai. Dšug žmonių iŠ džiaugs
mo verkė..

f Rinktinis choras labai geras, 
muzika — puiki. Ačiū maestro 
Faustui Stroliai. ^Šventės leidi
nys puikus ačiū redaktoriui 
Jonui Bariui. ‘ -

Šventę savo žodžiu baigė JAV 
LB Krašto valdybos pirm. V. 
Kutkus. Jis pristatė buvusius 
tautinių šokių švenčių pirminin
kus ir programos vedėjus.

Klaidelė pasitaikė ten, gal ki
tur, bet tokios gražios lietuviško 
dangaus mėlynės su žėrinčiais 
saulės spinduliais joks debesėlis
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tės dainmkaą p«Mka palydėjo
m dideliais plojimais ir po pro- “ . '. 7 .■ • . •

vusių kandidatų.
P. Jemeno paez. Ali Nasser 

Mohammed atvyko oficialaus 
vizito | Saudi Arabųą, kuri yra 
susirūpinusi dėl P. Jemeno tei
kiamos pagalbos Omano parti-

„ —Gerai, dabargdi eit pa-te
ginti. X"

Staro Lilųos liudijimas: 
(g. 1967 m, mokosi Cirių Ki

los 6-je klasėje)

JCmOfia atmetė V. Veldėtuos 
jai pasiūlytą 34 mil. doL karinę 
pagalbą už tai, kad jį teikianti 
TuAįm drfhnt brt, didesnę

II,-------- utM
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— Taip.
— Ar knygelių davė?

. —Man nedavė. Oiem vaikam
davė. " . •* / : v

— Kiek kartų buvote susirin
kę?

— Pas kąmokėtes? . .
. — Pas f akši^. : v :
— Kas pakvietė? -

- — Sakė, kad kažkas įvažiavo 
ir nu^ome. ^mne mokytis 
maldų. " •, 1

šakojo apie Dievą, 
— Kiek

Urbanovič
mas:



LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
NEPAPRASTA KONFERENCIJA 
Ypatingu badu paminėta 40-ties metų

\ •'

Pavergtieji Saukiasi
Ateities istorikai mūsų am

žių pavadins — pavergimo am
žiumi. Baisu net pagalvoti, kad 
taip nupuolė modernus ir civili
zuotas žmogus — verčiasi paver
gimu, kitų išnaudojimu. Taip 
sunkiai žmonija žengė į laisvę, 
sunkiai nusikratė išnaudojimo 
grandines, carų, karalių jungus. 
Tikėjo, kad bus sukurta tokia 
santvarka, kuri apgins žmogų, 
apgins tautas, kad Įriti jų nepa
vergtų, neišnaudotų. Bet taip 
nėra.

Kiek prikalbėta apie tautų 
laisvę. Pastatyti didžiausi Jung
tinių Tautų rūmai, kur plevėsuo
ja laisvųjų tautų vėliavos. Bet 
ir tai tėra tik apgaulė, tik gro
buonių priedanga, kad jie galėtų 
rengtis naujų tautų pavergimui.

Jei kas praeitame amžiuje bū
tų sakęs, kad tokia bus mūsų 
laikų civilizacija ir kultūra, būtų 
niekas netikėjęs. Bet taip yra 
— vergų prekyba nesibaigia ir 
šiandien. Civilizuotas, moder
nus žmogus ir šiandien prekiau
ja kitais.

Afrikos džiunglės sujudintos, 
iš nendrinių, bambukinių pala
pinių išvesti laukiniai su savo 
būgnais ir jiem įsakyta būti lais
viem, nepriklausomiem. Kiek 
ten naujų valstybių įsikūrė.

Europoje — priešingai. Ištisas

bė pne valstybės. Kodėlįaisyor^ stHginidu griebia-Afr I 
ganlsianą. G kodėl tylėjo^fejį 
Lietuva, Latvija, Estija buvo pir
mosios aukos? Pareiškė tik pro
testą, ir tuo pasibaigė.

apsisprendimo teisė pritaikyta 
tik Afrikos gyventojam? Kodėl 
netaikoma Europoje, kai kur " 
Azijoje? ,

Ta visų tautų laisvių pavergė
ja yra komunistinė Rusija. Kiek 
užkariavo ir pavergė carai! Ir 
senoji Lietuvos valstybė buvo 
atitekusi tiem plėšriem valdo
vam. Paimta tokiu pat smurtu ir 
melu, kaip ir dabar kad daro. 
Juk 1793 metų padalinimą pri
vertė pasirašyti baisiu smurtu 
— seimą buvo apsupusi rusų 
kariuomenė ir atstovam liepė 
pasirašyti, kad laisva valia ir 
geruoju atiduoda žemes Rusijai.

šiemet sueina 40 metų, kaip 
ta scena pasikartojo Lietuvoje. 
Suklastotais rinkimais išrinktas 
seimas irgi buvo apsuptas oku
pantų kariuomenės, kad niekas 
neišdrįstų net kitaip pagalvoti. 
Toks seimas ir nubalsavo, kad 
laisvė bus tik vergaujant sovie
tam. —

Ir nėra galo tiem pavergimam. 
Paskutinis pavergtas Afganista
nas sudrebino visus. Ėmė visi 
šaukti — užteks, gana. Pasitrau
kit! Bet kiek pasitraukti? Tik iš 
Afganistano? Tada vis dar liks 
daug pavergtų tautų.

Sovietų Sąjungoje rusų yra 
truputis daugiau nei pusė visų 
gyventojų. Tad kiek milijonų 
ten yra pavergtų?

Tie pavergtieji ir šaukiasi da
bar, liepos mėnesio trečiąją sa
vaitę, kai Amerikoje yra pa
skelbiama Pavergtų tautų savai
tė. Pavergtieji prašo pagalbos, 
kad jie būtų ne tik prisiminti, 
bet ir išvaduoti.

Laisvė nėra daloma. Ji turi 
būti lygi visur — ir Afrikoje,
ir Europoje, ir Azijoje, ir Ame
rikos kontinentuose. Pati Ameri
ka nėra pavergėja. Priešingai, ji 
visus ant kojų stato, ramsto, kad 
tik būtų laisvi ir mokėtų gyven
ti. Bet Amerika pro pirštus pra
leido, nesudrausmino sovietų, 
kai jie pradėjo savo pavergimo

Sovietai nubruko sutartis, pro
testus ir toliau plėšė, užkariavo 
naujas žemes, valstybes. Susi
darė didžiulis pavergtų tautų są
rašas.

Būkime budrūs ir girdėkime 
pavergtųjų šauksmo balsus. 
Mum duota laisvė, kad galėtu
me kelti triukšmą už pavergtuo
sius. Visom priemonėm šauki
me, reikalaukime laisvės visiem, 
ne tik Afganistanui, bet ir kitiem 
pavergtiem kraštam.

vergijos sukaktis
BRONIUS VAŠKAITIS

Pasaulio, Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenių Visuomeninių 
reikalų tarybų iniciatyva birže
lio 8-9 Shoreham-Americana 
viešbuty, Washington, D.C., 
buvo sušaukta nepaprasta politi
nė konferencija. Joj dalyvavo 
apie 150 asmenų, suvažiavusių 
iš įvairių JAV bei Kanados mies
to-

Konferencijoj buvo galima pa
stebėti iškilieji mūsų visuome
nininkai, aktyvūs Lietuvių 
Bendruomenės veikėjai, univer
sitetų profesoriai, spaudos dar
buotojai, Baltųjų Rūmų pareigū
nai, abiejų didžiųjų JAV politi
nių partijų atstovai ir gražus 
skaičius lietuviško akademinio 
jaunimo. Tai buvo pirmas tokio 
pobūdžio suvažiavimas Š. Ameri
kos žemyne.

Konferencijos tikslas, kaip 
rengėjai kvietime rašė, buvo ati
tinkamai atžymėti Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo valstybių okupaci
jos 40 metų sukaktį ir lietuvių 
tautos vedamą kovą tėvynėj ir 
išeivijoj prieš Sovietų Sąjungą 
už Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę. Konferencija įvertino 
dabartinę Lietuvos padėtį ir jos 
laisvinimo pastangas bei darbus.

Feliksas Andriūnas, JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos 
narys, su prezidentu Carter Baltuosiuose Rūmuose vieno 
priėmimo metu.

Atidarymas
Linas Kojelis, Washingtono 

LB apylinkės ir komisuos, atti
kusios techniškuosius konferen
cijos paruošimo darbus, pir
mininkas, savo žody pastebėjo, 
jog turėtume akcentuoti mintį, 
kad nepriklausomų valstybių 
okupacijos negali būti įteisintos 
įsisenėjimu. Anot kalbėtojo, jei 
prez. Carteris savo State of the 
Union pranešime pabrėžė dabar 
vykdomą Sovietų agresiją prieš 
Afganistaną, tai jo moralinė pa
reiga tūrėtų būti taip pat stipriai 
pasisakyti ir prieš antrojo pasau
linio karo metu įvykdytą agresi
ją prieš Baltijos valstybes.

Kalbėdamas apie išeivijos gy
venimą, L. Kojelis pareiškė, kad 
anksčiau kontaktam palaikyti su 
Amerikos valdžios atstovais 
buvo tik tam tikrų asmenų, save 
laikiusių politikos ekspertais, 
teisė ir privilegija. Išeivijos ma
sės, išskyrus pinigų aukojimą, 
politinėj veikloj buvo sąmonin
gai izoliuotos. Visa nelaimė, kad 
ta veiklos taktika bandoma pa
versti nerašytu įstatymu, nusi
stovėjusios tradicijos priedanga. 
Gyvenimas šaukte šaukėsi kitos 
strategijos. “Šiuo laiku”, pasak 
kalbėtojo, “ją perėmė ir vykdo 
sustiprėjusi Lietuvių Bendruo
menė. Ši konferencija ir yra tas 
naujos, subrendintos strategijos

reikšmingas rezultatas.”
Algimantas Gečys, JAV LB Vi

suomeninių reikalų tarybos pir
mininkas ir politinės konferen
cijos programos koordinatorius, 
savo išmąstytos ir giliai patrio
tinės kalbos pabaigoj pabrėžė, 
jog “į konferenciją susirinkom 
ne įsakymų išeivijai duoti, ne 
kenčiančiai tautai nurodymus 
teikti, bet bendru dialogu paieš
koti būdų išeivijos pastangas 
laisvinimo veikloj padaryti na
šesnėmis, į jas įtraukti daugiau 
asmenų, geriau pažinti save ir 
geriau suprasti pavergto lietuvio 
kančias. Mes nebijosime paliesti 
ir tų klausimų, kurie tautos 
drausmės saugotojam ne vienu 
atveju atrodo herezijos.”

Tylos minute buvo pagerbti 
dirbantieji ir žuvusieji už Lietu
vos laisvę. Po to visi sugiedojo 
Lietuvos himną.

Garbės prezidiumas
Algimantas Gečys į garbės 

prezidiumą pakvietė dr. Stasį 
Bačkį, Lietuvos atstovą Wash- 
ingtone, dr. Domą Krivicką, Lie
tuvos žmogaus teisių komiteto 
pirmininką, inž. Vytautą Kaman
tų, PLB valdybos pirmininką, 
Joną Simanavičių, Kanados LB 
krašto valdybos pirmininką, ir 
Vytautą Kutkų, JAV LB krašto 
valdybos pirmininką.

Prezidiumo nariai, sveikin
dami suvažiavusius, dar kartą 
priminė okupantų mūsų tautai 
daromas skriaudas, kiek palietė 
tarptautinės politikos padėtį ir 
kvietė ieškoti nauju būdų, kad 
pavergtiesiem broliam bei se
sėm greičiau išauštų laisvės ry
tas.

Sveikinimai raitu
■ Buvo ėėiriaža: sVėfkinimų ir 

riaušių linkėjimų konferencijai 
pareiškė: dr. J. Žmuidzinas, Lie
tuvos gen. konsulas Toronte, A. 
Simutis, Lietuvos gen. konsulas 
New Yorke, J. Daužvardienė, 
Lietuvos gen. konsulė Chicagoj, 
V. Čekanauskas, Lietuvos gen. 
garbės konsulas Los Angeles, V. 
Izbickas, JAV LB tarybos prezi
diumo pirmininkas, prel. J. Bal
konas, JAV LB garbės pirmi
ninkas, prof. T. Venclova, dr. J. 
Songaila, PLB garbės teismo 
pirmininkas, St Barzdų kas, 
PLB garbės pirmininkas, Br. 
Kasias, R. Masilionis, A. Mustei
kis, Detroito lietuvių kultūros 

klubo pirmininkas, Br. Raila, 
kun. dr. J. Pmnskis ir kiti.

VamHU -r k-b— vOrUKOO pMUnBI
Posėdžio vadovavimu perėmė 

V. Kamantus ir konferencijos da
lyviam pristatė Oklahnm uni
versiteto profesorių, politinių 
mokslų daktarą VytaiĄ Žardį. 
Jo paskaitos tema buv« Rezis
tencija Lietuvoje — žvilgsnis 
į ateitį. i

Prelegentas pastebėjo, tad re
zistencija — tai suverenu
mo netekusios tautos pasiprieši
nimas okupantui. Ji gali reikš
tis įvairiais būdais: kariniia, po
litiniu, kultūrinių idėjinio bei 
religiniu. Tikslas — atjauti ne
priklausomybę ir puoseliti tau
tinę kūrybą. Profesorius apie va
landą trukusioj paskaitoj nuo
sekliai ir vaizdžiai peržvelgė 
mūsų tautos pasipriešinimu pa
vergėjui 40-ties mėty slinkty. 
Paskaitininko manymu kovoj 
buvo panaudoti visi anksčiau 
minėti būdai. Prof. Vardys re
zistenciją suskirstė į keturis lai- — 
kotarpius.

Pirmas kovos periodas, prasi
dėjęs 1940, buvo ginkluotas pa
sipriešinimas. Jis užtruk apie 8 
metus, pareikalavo per 40,000 
partizanų aukų. Pasak kalbėto
jo, nors partizanai ir nepajėgė 
iškovoti Lietuvai laisvės, tačiau 
jų auka paliko neišdegtiaamą 
ženklą lietuvių sąmonėj. To 
meto lietuvių generacija, anot 
prelegento, krauju aplaistė lais
vės medį. Tačiau, kad jis augtų, 
naujos kartos jį vėl turi laistyti 
krauju. ,

Sovietam sunaikinus ginkluo
tą pasipriešinimą, su Stalino 
mirtimi prasidėjo antras rezis
tencijos periodas ir tęsėsi maž
daug iki 1959. Tuo metu pasi
priešinimo tikslas buvo ne vals
tybės atstatymas, o tautos lietu
viškumo, tautinės kulttos ir 
tautinių kadrų išugdymas. Kjuš- 
čiovui kiek atleidus varžtas, or
ganizavosi slaptos jaunimo gru
pės mokyklose, universitetuose. 
Leidyklose pradėta atviriau pa
sisakyti lietuvybės reikalais. į šį 
sąjūdį jungėsi it kai kurie patrio
tai komunistai. Su tautiniais' rei
kalavimais, anot profesoriautas, 
pakilo ir Latvijos, Turkmėnijos, 
Azerbeidžano ir kitų vietovių 
komunistai. Ši akcija 1858 pra
dėta stabdyti. A. Sniečkus viešai 
Lietuvos komunistus paloltino 
tautinio komunizmo liga. To 
pasėkoj kai kurių aukštį mo
kyklų vadovai bei dėstytojai pra
rado vietas. Įvykusiame vadina
majame inteligentijos teisme "bū
relis jaunų akademikų buvo nu
baustas kalėjimu bei lageriais.

Trečiojo rezistencijos periodo

(nukelto j 4 Įnsl.)

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

KELIONĖS (SPŪDŽIAI

Antanas Rubšys, 
Manhattan College

Dienos ir nakties 
seka, metų laikų raida su pava
sariu — gamtos atgimimu ir žie
mą — gamtos mirtimi įsakmiai 
rikiavo žmogų dienos apyvokai 
ir metų laikų darbuotei. Senoji 
Mesopotamijos religija yra pati 
seniausia iš gamtos religijų su 
taip gausia mitologine raštija. 
Turėdama šaknis šumerų tikėji
me, ji per tūkstantmečius nesi
liovė būti dvasios vadove ir aiš
kinti gyvenimo užduotį ir mir
ties paslaptį. Įsakymais ir mitu- 
pasakojimu ji dalinosi atsaky
mais į klausimus: “Kas esame? 
Kur esame? Kaip čia atsirado
me?”

Mesopotamija guli tarp dviejų 
kaprizingų upių — Tigro ir Eu
frato. Pavasario potvyniai gali 
paversti j sąnašyną Jos dėdingi 
žemę. Be to, gulėdama šalia be
ribės Arabuos dykumos, ji neiš
vengia smėlio audrų, rimtim— 
sausra ir smėliu deginančio vėjo, 
skėrių antplūdžio ir beduinų pa
salų. Mesopotamiečio gyveni

mo užduoties samprata yra labai 
dramatiška. Tai itin ryšku Enu- 
ma eliš poemoj apie pasaulio kū
rimą. Pagal jos kolektyvinę savi
monę, žmogus turi dalyvauti 
metiniame gamtos atkūrime. 
Naujųjų metų, arba pavasario, 
šventėje mesopotamietis įsi
jungdavo į darnos ir chaoso dra
mą. Apeigine magija jis išreikš
davo savo baimes ir lūkesčius, 
atnaujindavo metų ratą ir užsi
tikrindavo sau vietą metiniame 
cikle. Pavasario šventės centre 
buvo įsitikinimas, kad kosminė 
darna yra žmogui svarbi ir įsak
mi. Užtat žmogus turi save su 
ja suderinti. Lygiai svarbu buvo 
užtikrinti perėjimą iŠ mirties 
Žiemoje į gyvenimą pavasaryje 
apeiginiu magijos elgesiu. Apei
ginė magija gi buvo lytinė ir 
įvaizdi.

Būdinga, kad pavasario dra
mos šventimas žėri tik metine 
viltimi. Ateities viltis, pagal 
Eonam eliš, nesiveržė į priekį, 
bet rfto atgal i pradžią. Atei
tis, pagal mesopotamietį, yra 
metinis grįžimas į pradžią, ši 

savimonė Mesopotamijoje ryški 
nuo pat Sumerijos laikų iki 
Kseikso, persų imperatoriaus, 
amžiaus. 484 metais prieš Kristų 
Kserksas Pavasario, Naujųjų 
metų, šventę panaikino.

Namlrtlnuumo lašknlimna*

Žmogus gimsta gyventi, bet 
turi mirti. Gilgameš legenda 
yra pasakojimas apie sukilimą 
prieš mirtį. Enuma eliš moko, 
kad žmogus yra sukurtas būti 
dievų vergu. Mirtis, anot Enu
ma eliš, žmogų sunaikina, arba, 
geriausiu atveju, nuveda į be
prašau buvojimą tamsiame 
Požemyje. Tuo tarpu dievai, bū
dami dievai, puotavo.

Gilgameš legenda pasakoja 
apie žmogų, kuris ieško nemir
tingumo. Gilgameš, legendos 
didvyris, buvo legendinis 
Erech (nūdienės Warka) kara
lius. Dviem trečdaliais dieviš- 

rašo Erech miesto didybę. Tuo

teigė grupinius poreikius, negu

gyveno, bet ir gamtos itlite —

ta

gumo.
Legendoje aprašoma Gilga

meš kelionė į anapus Saulėte
kio, anapus “Mirties jūros”, kur 
gyvena Utnapištim, vienintelis 
žmogus, tapęs nemirtingu. Gil
gameš kelionė — odisėja. Spal
vinga ir pilna nuotykių. Siduri, 
smuklės mergina, jam pataria 
nesivarginti, nes

Gyvenimo ,kurio iefkai, 
nerasi.

Dievai, kurdami žmoniją, 
mirtį žmonėms paskyrė, 
o gyvenimą sau pasilaikė. 
Tu, GUgamež, būk nuolat 

sotus, 
linksminkis dieną ir naktį. 
Kiekvieną dieną 
paversk žvente; 
kiekvieną nokti 
iok ir smagtnkis!
Tebūnie gavo rūbai Švarutė

liai

gumo iš Utnapištim, šis atsa
ko su klausimais, kurie mažai 
težada:

Ar mes statome amžinus 
namus?

Ar mes sudarome amžinas 
sutartis?

Ar broliai dalinasi palikimu 
amžiams?

Ar neapykanta kraite tęsiasi 
amžinai?

Ar upė amžinai aptvindo?

Nieko nėra amžino.
Tik mirusiąją ramybė...

dto jai renkasi

randa. Svetingasis Utnapištim 
siunčia jį namo į Erech. Norė-

Tik Šv. Rašte Tvano didvyrio 
vardas yra Nomus.

Pradžios knyga Ir

šv. Raštas yra Dievo Atsimini
mai. Savo Knygoje, “pasinau
dodamas žmonėmis, . ..Dievas 
kalba žmonių būdu”. Indžio* 
knygos priešistorė (Pr. 1-11) ir 
protėvių sakmė (Pr. E50> at
spindi antrojo prieihistanio 
tūkstantmečio Mesopotwįj*| ir 

pasaulėjauta yra tokia utima 
Pradžios knygos pasaulėjautai.

šv. Rašto autorių ryšį nMeso- 
potamjjos mitais. Koks ji bravo: 
tiesioginis ar netiesiogiBi? Vie
na man aišku, kad mesoptamie- 
tis Abraomas paliko netik Ur



***•

turėjo atiduoti savo diplomatinį 
pasą, kuris šiuo metu laikomas 
Šveicarijos policijoj, kol... jis 
vėl galios___

Nors Šveicarija, visada taiklu
sis savo neutralumo, karui pasi
baigus, kratėsi svetimtaučių, ta
čiau dr. Gerutis ir ponia nepa
tyrė jokių sunkumų. “Šveicarijos 
pilietybę gauti svetimtaučiui 
gan sunku”, paaiškino dr. Geru
tis. “Bet aš turėjau ne vieną 
progą ją įsigyti. Vis tiek likau ir 
mirsiu Nepriklausomos Lietu
vos piliečiu”. Dr. Gerutis iš pro
fesijos yra diplomuotas teisinin- 
kas-specialistas finansinėj srity.

Tiek mano mieli šeimininkai, 
tiek dr. Kušlys skundėsi lietuviš
kos spaudos pristatymu iš Ame
rikos. “Kaip Kolumbo laikais su 
burlaiviais. Dienraščių nėra 
prasmės prenumeruoti, o savait
raščiai gaunami po mėnesio ir 
vėliau.”

Ir taip prabėgo turiningas, 
mintimis ir įspūdžiais turtingas 
vakaras vieno iš aktyviausių ir 
energingiausių mūsų diplomati
nės tarnybos narių namuose. 

—Atsisveikinom, sakydami “iki 
pasimatymo”, o vėlyvą Berno 
vakarą tamsoj sklido saldžiai ait
rus lietuviškų rūtų kvapas. Dr. 
Kušlys savo švedišku Volvo grą
žino mane į viešbutį.

Antradieniu, liepos 10
Neteko ilgiau pamiegoti, nes 

telefonas suskambėjo dar prieš

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Lietuvos spaudoje paminė
ta muziko Klemenso Griauzdės 
75-erių metų amžiaus.sukaktis. 
Gimęs 1905 birželio 1. Rygęje. 
1926-28 mokėsi Kauno muzikos 
mokykloje, 1941 Kauno konser
vatorijoje baigė kompozicijos 
klasę, 1949 eksternu toje pat 
konservatorijoje išlaikė dirigavi
mo egzaminus. Muzikos dalykus 
dėstė įvairiose mokyklose, vado
vavo chorams. Kelerius metus 
vadovavo Kauno universiteto 
studentų chorui. Nuo 1946 iki 
1950 buvo Klaipėdos muzikinio 
teatro meno vadovas ir dirigen
tas. Nuo 1950 yra Klaipėdos mu
zikos mokyklos dėstytojas. Yra 
sukūręs karinių simfoniniam or
kestrui, fortepionui, taip pat solo 
ir choro dainų, pritaikęs muziką 
dramos veikalams.

— Birželio 6 60 mėtų amžiaus 
sulaukė literatūros vertėja Ona 
Doveikienė-Katinskaitė. Gimusi 
1920 Maskvoje. 1946 baigė Vil
niaus universitetą, 1946-1950 
Vilniaus universitete dėstė 
prancūzų ir kitų Vak. Europos 
tautų literatūrą. Yra išvertusi į 
lietuvių k. A. Diuma, P. Merimė, 
Stendalio kūrinių. Vertė ir mark
sistinės filosofijos knygų.

nei. Tai sukakčiai paminėti Vil
niaus dailės parodų rūmuose 
atidaryta jo karinių paroda. V. 
Jurkūnas yra gimęs 1910 Vin- 
deikių k., Širvintų vis. 1929- 
1935 Kauno meno mokykloje 
studijavo grafiką. Antrojo pasau
linio karo metu buvo pasitraukęs 
į Rusiją. Korė labai daug sovie- 
tine-propagandine tematika. 
Vertingiausi jo darbai yra lietu
viškų knygų iliustracijos: K. Do
nelaičio “Metai”, D. Poškos 
“Mužikas”, Žemaitės, Lazdynų 
Pelėdos, P. Cvirkos raštai. 
Iliustracijos — lino ir medžio 
kino filmų režisierius ir scena*

nius, kino aktorius R. Adomai
tis k dailininkas Augustinas Ša
uto kas.

— ^vergtoje Lietuvoje nėra 
jokių privačių (ne valstybinių) 

kė viešbučio pnsrjėą kambary 
su savo lagaminu tolimesnei ke
lionei — į Vaizbom.

per Zu< 
šį kartą
sąs instrukrijĮff ir užtina, kad ir 
vėl nereikdtib kaip Lindau, lėkti 
traukinys juda Austrijos link.

Pro langus bėga tveicariiki 
neįmanoma. Atsiduriam - tarp 
kalnų, važiuojam pro tunelius, 
išlendam į slėnį, kurio pievutė
se tingiai ganosi baltai juodos 
šveicariškos karvės, kaip šokola
do plytelių iliustracijose.

Po keleto valandų baltai apsi
rengęs valgomojo vagono patar
nautojas teiraujasi, ar norėsim 
valgyti pietus, tuo pačiu metu 
mudu supažindindamas su val
gių sąrašu ir vynais. Savaime su
prantama, kad septynių valandų 
kelionėj pietas reikalingi, nors, 
traukiniui stojant didesnėse sto
tyse, maisto produktų, sumušti
nių, šaltų gėrimų ir ledų par
davėjai garsino savo prekes ir jas 
padavinėjo pro traukinio atdarus 
langus. O taip pat ir traukiny 
buvo išvežiojanti užkandžiai. Už

kais. Savanorišką vardą yra ga
vusi ir “Knygos- bičiuliu dran- 
gija”* Vilniaus meno darbuoto-... ,: ; --- ---
jų romuos gegužės j’ijįtdiM)- ll>-
gija turėjo savo plenumą. Jame 
dalyvavo įmestų ir rajonų tos 
draugijos pirmininkai ir atsakin
gieji sekretoriai. Svarbiausias 
svarstybos dalykas buvo poli
tinės literatūros platinimas ir 
įsigijimas, taip pat mokyklinių 
vadovėlių fondų klausimas. Su
važiavimui rūpėjo ir moksleivių 
skaityba (suprantama, komunis
tiškai indoktrinuojanti skaityba). 
Pranešėjai teigė, kad moksleiviai 
sėkmingiausiai įsisavina biblio
grafijos pagrindus Varėnos, Kau
no,Rokiškio,Panevėžio,Vilniaus 
ir Alytaus rajonuose. Kad poli- 
tinės-propagandinės literatūros 
skaityba laikoma labai svarbiu 
dalyku, matyti ir iš to, kad 
“Knygos bičiulių” suvažiavime 
dalyvavo net du maskviniai poli- 
trukai.

— Gegužės 27 Vilniaus me
no darbuotojų rūmuose buvo iš-

tauto Petkevičiaus 50 metų am- 
gožės 28 Kaune, aukštesniuosius 
mokslus ėjęs Maskvoje. Jo kūry
boje gana ryški partinė ideolo
gija. Iš viso rašytojas yra parašęs 
21 knygą, tarp kurių partinės 
kritikos geriausiu buvo vertina
nti 'romanai “Priemiesčio žmo
nės” (1959), “Apie duoną, medę 
nas “Grupė draugų” (1980). V.

knygas vaikams (“Molio Motie
jus — žmonių katultas”, "TH- 
kas”, “Kodelfius” ir kt.). Apėe’jo 
kūrybą kalbėjo kritikai St Lips**

pU ikkiTllTl KO pKVBuuOVOĮO ▼ • 

das ant langų. Neprisimenu, ka
da paskutini kartą valgiau tokį 
puikų veršienos kepsnį su švie
žiais iparagais, užsigerdama 
Šveicarišku vynu. O pro šalį bė-

Tai harmoningas ir patrauklus 
senos kultūros, modernios ci- 
mos ir autentiškų istorinių vi
duramžių pastatų mišinys. Jau 
artinantis traukiniui, galima 
buvo matyti miesto baltus pasta
tus, senų bažnyčių bokštus ir 
Hohensalzburg tvirtovę iš 12 
šimtmečio, kuri yra puikai išsi
laikiusi iki šių dienų.

Kaip ir iki šiol, su viešbučiu 
nebuvo problemos. Paėjus apie 
penketą minučių nuo geležinke
lio stoties, stovi impozantiškas 
Bayerischer Hof, kuris susideda 
iš dviejų skirtingų pastatų: vie
no seno, gal dar prieškarinės sta
tybos, ir antro daugiaaukščio, 
pasižyminčio naujausiais mo
dernios viešbučių statybos pato
gumais. Mano kambarys aštun
tame aukšte, su didžiuliu, be

teikė nuostabų miesto vaizdą, 
lyg gyvas, įrėmintas paveikslas.

Čia turiu pastebėti vieną tu
ristam gal įdomią Austrijos ir 
Vakarų Vokietijos viešbučių 
ypatybę. Registruojantis ar kiau

teatro režisieriai A. Sutkus, J. 
Vaičkus, B. Dauguvietis, A. Ole
ka-Žilinskas, R. Juknevičius, J. 
Miltinis, bet ir čia pabrėžiama 
rusų teatro įtaka, nes “jie visi 
brendę realistinio rusų meno į- 
takoje”. Tačiau Lietuvos teatras 
tuvių aktorių grupė, baigusi A. 
Lunačiarskio teatro meno insti
tutą, kai 1953 Vilniaus akade
miniame teatre buvusi pastaty
ta pirmoji tarybinė lietuviška A. 
Račiūno opera “Marytė” ir pir
masis tarybinis J. Juzeliūno 
baletas “Ant marių kranto”. Tik 
tarybiniais metais išaugę nauji 
talentingi režisieriai: H. Vance
vičius, P. Gaidys, A Ragaus
kaitė, I. Petrovas, D. Tamulevi
čiūtė, J. Vaitkus ir kt. Sąjungi
nis.garbės vardas suteiktas 11-ai 
Lietuvos teatralų, o Lietuvos 
nusipelniusiais artistais pava
dinti net 139 teatralai, 39-iems 
suteiktas liaudies artisto vardas. 
Iš straipsnio susidaro vaizdas, 
kad nepriklausomybės laikais 
lietuviško teatro lyg nebūtų. Tai 
aiški tendencija nutylėti kultū
rinę Lietuvos praeitį, o didžiuo
tis tik okupaciniu sovietiniu lai
kotarpiu.

— Balandžio 10 Vilniuje mirė 
muzikas Valerijonas Dzevočka. 
Buvo gimęs 1910 Kybartuose, 
pučiamųjų orkestro dirigento 
šeimoje. 1938 Kauno konserva
torijoje baigė fagoto klasę ir bu
vo priimtas į Lietuvos radijo -1 
simfoninį orkestrą. Nuo 1944 
iki mirties muzikos dalykus dės
tė Vilniaus J. Tallat-Kelpšos 
aukštesniojoje muzikos mokyk-

per 50 gerų akordeonistų. Buvo 
suorpmizavęs ir kaimo kapelą, 
tavos vietose. Liaudiškos mu
zikos įgrojo į plokšteles.

Vflnhge atities 35,000dainininkų

neturi iš anksto kambario užsisa
kęs, kurį laiką vaidina susirū
pinusį, lyg batų trūkumas kam* 
barių. Pradžioj siūlo labai bran
gius. Pastebėjęs, kad aš buvau 
pasiryžusi eiti toliau, jis “apsi
džiaugė”, kad kažkieno “rezer*
vacijos” atšauktos. Vėliau, atsi
dūrusi viešbuty ir jame pagy
venusi keletą dienų, tiek 
Muenchene, tiek Salzburge, pa
stebėjau, kad buvo daugybė ne
užimtų kambarių. Kelionių biu
rai, darydami užsakymus, gauna 
tam tikrą procentą nuo užsaky
mų sumos. Todėl jie visada pa
brėžia, kad sezono metu keliau
ją turistai turi vargo su vieš
bučiais. Mano manymu, joks tu
ristas jokio sezono metu nelie
ka be pastogės ... Tai aš paty
riau paties sezono įkaršty, ke
liaudama be jokių rezervacijų.

Europos viešbučiai man pada
rė nepaprastai gerą įspūdį jau 
vien dėl to, kad kambariai savo 
baldais ir apstatymu dienos 
metu gali eiti svečių kambario 
pareigas, o vonios kambariai su 
nedideliu prieangiu yra patogūs, 
diskretiški ir atskirti. Legendi
nės vandentiekio problemos ne
egzistuoja, ir savo patogumais 
kai kurie Europos viešbučiai 
pralenkia Ameriką.

Mano bičiulis, pasitenkinęs 
kambariu senesniame pastate, 
po kelių valandų prisistatė, 
kviesdamas ieškoti restorano, 
kuriame galėtume gauti gerą 
austrišką vakarienę ir planuoti 
rytojaus dienos ekskursijas.

Buvom kiek nutolę nuo miesto 
centro, tai judėjimas nebuvo di
delis. Vakaras buvo šiltas ir 
giedras. Paėję apie vieną kvarta
lą, pastebėjom tam pačiam vieš
bučiui priklausantį restoraną, 
kurio lange buvo išstatytas val
gių sąrašas. Nespėjusi išalkti po 
puikių pietų traukiny, aš niekuo 
nesižavėjau, tuo labiau, kad val
giai buvo pritaikyti daugiau tu
ristam, atkeliavusiem iš netoli
mos ęentrinės geležinkelio sto
ties. Tačiau, pastebėjusi tipišką 
“Linzer Torte”, apsisprendžiau 
įeiti.

Viduje buvo gan šviesu. Res
toranas susidarė iš trijų skirtin
go dydžio kambarių su dides
niais ir mažesniais stalais. Šį 
kartą susidūrėme su tipiškai 
austriška problema: nesant vie
tos prie atskiro stalelio, svečiai 
sodinami drauge su jau beval- 
gančiais. Mudu pasodino jaukia
me kampe prie didoko stalo, 
kurio viename gale sėdėjo dvi 
vietinės moterys, gėrė vyną ir 
karštai ginčijosi apie intymius 
šeimyninius reikalus. Aš užsisa
kiau lengvo vyno su šalta už
kanda, o mano bičiulis, pagau
tas neįprastos atmosferos, apsi
stojo ties kavos puoduku ir gaba
lėliu torto.

Grįždami sustojom viešbučio 
raštinėj su tikslu gauti informa
cijos apie Salzburgo miesto ke
liones. Pasirinkimas buvo di
delis. Nutarėm 'Įritą rytą turisti
niu autobusu vykti į Salzkam- 
mergut, apie 40 km į rytus nuo 
Salzburgo. Salzkammergut pasi
žymi savo nepaprastu grožiu: 
tarp kalnų tyvuliuojančiais eže
rais, istorinėmis vietovėmis, 
Trauno vingiuota upe.

Rytą tuoj po pusryčių pri- 
sistatėm į nurodytą vietą ties 
viešbučio įėjimu. Būrelis ne

gamtinėmis kameromis. Pastebė- 
jom tipišką Amerikos turistų 
porą. Aukštas, pagyvenęs vyriš
kis laikė sunkoką, komplikuotą 
aparatą, o jo kiek persidabinusi 
ponia, su auskarais ir daugybe 
žiedų, apsirengusi ryškiai rau
donu kostiumu, planavo gidui 

Ir

neto. 1972 peticija su 17,000 pa
rašų buvo įteikia ir Jungtinių

pasireiškė visos kelionės metu

šių kelionių aprašytoje pakeliui į Salzburgą traukiny už
kandžiauja.

garsiakalbiais. Mūsų vadovas, 
patikrinęs bilietus, prisistatė 
kaip Salzburgo universiteto 
paskutinio kurso studentas, va
saros atostogų metu dirbantis tu
ristų agentūroj kaip gidas. Jis 
laisvai ir nepaprastai puikiai, ša
lia gimtos vokiečių kalbos, kal
bėjo angliškai ir prancūziškai. 
Vengdamas vidurmiesčio judėji
mo, mūsų šoferis suko šalutinė
mis gatvėmis ir pagaliau išvažia
vo į puikią autostradą. Po kele
to kilometrų atsidūrėm ežerų 
krašte. Lyg milžiniškos akys, jie 
savo tamsiame vandeny atspin
dėjo juos supančių Alpių kon
tūrus.

Vos pajudėjus, mūsų bendra
minčių pora prisistatė prie gido 
ir pareikalavo, kad jis į jų apa
ratūrą įkalbėtų kelionės tikslą, 
laiką, geografinę padėtį ir t.L 
Jaunuolis maloniai sutiko, nors 
turėjo pertraukti savo įdomų 
pokalbį apie krašto istoriją ir 
įžymybes. Toji porelė visą lai
ką teikė gidui nemalonius klau
simus: “Ar jūsų geriamas van
duo tinka žmonėm? Kiek čia visi 
uždirba, kad turi tiek daug au
tomobilių? Ar yra kanalizacija ir 
karštas vanduo?'’ Jaunuolis į jų 
klausimus atsakinėjo mandagiai 
ir santūriai, nors, paklaustas 
apie austrų jausmus amerikie
čių atžvilgiu, jis diplomatiškai 
nutylėjo, aiškindamas apjė eže
rų vandens ypatybes, jų gilumą, 
kritulius, Alpių įtaką slėnio gy
ventojam ir tt

Pagaliau atsidūrėm kelio po
sūky, iš kurio galėjom gėrėtis 
NEPAPRASTA KONFERENCIJA
(atkelta iš 3 psl.)

pradžia buvo apie 1960. Tai bu
vo lyg ankstesnės dekados tęsi
nys. Sovietiškai auklėto jaunimo 
tarpe prasidėjo tautiškumo atgi
mimas, pasididžiavimas, kad 
visi sovietų laikais pasireiškę 
ekonominiai bei kultūriniai lai
mėjimai buvo atsiekti ne “bro
liškų” tautų bei komunistinės 
sistemos pagalba, o dėka lietu
vių talento ir darbštumo. Ofi
cialiem asmenim rūpinantis, 
pradėta restauruoti senosios pi
lys ir kiti istoriniai paminklai. 
Dėl to užsirūstino Kruščiovas ir 
minėtus darbus pradėjo stabdy
ti.

Nuo 1969 prasidėjo naujas ir 
labai skirtingas rezistencijos lai- 
laikotarpis, kuris tęsiasi iki šių 

dienų. Jame reiškiasi atkaklus 
religinių teisių gynimas. Prie 
lietuvių rezistentų prisijungė 
rusų ir kitų tautų liberalai. To
kiu būdu lietuvių katalikų kova 
už religijos laisvę bei teises išsi
plėtė į kovą už žmogaus de
mokratines teises. Prelegentas 
pabrėžė, kad šis periodas 1972

gėdos stulpo riša aktyviuosius

Siame laikotarpy j paviršių 
pradėjo iškilti ir grynai tautinė 
mis«BucyB« ji savo aiiiminacĮOS 
taiką patiekė 1972 Konto Kalan* 

nuostabiu reginiu. Mūsų ame
rikiečiai skubiai nustatė kamerą 
į ežerą, ties ja pastatė mūsų varg
šą gidą ir liepė jam aprašinėti 
vaizdą, tai jis atliko nuostabiai 
gerai, nors ir nenoriai. O prancū
ziškai kalbą turistai ir vokiečiai 
tuo metu liko vieni.

Negaliu užmiršti tos panora
mos, kurią, kiek akis užmato, 
išbaigia piramidžių siluetais 
Alpių snieguotos viršūnės. Jų 
papėdėj vingiuoja upės formos 
ežeras su pusiasaliais, kuriuos 
dabina sniego baltumo pastatai 
su raudonais stogais, bažnyčių 
ir rotušių bokštais. Kaip Sekmi
nių vainikas, žaliuoja ir žydi 
iš tolo neatpažįstami medžiai.

Pajudam toliau ir pagaliau 
sustojam Mondsee miestelio 
aikštėj. Tai Mozarto motinos 
gimtasis miestelis. Austrai di
džiuojasi Mozartu ir jį savinasi, 
nesutikdami, kad Mozartas lai
komas vienu iš didžiųjų vokiečių 
kompozitorių. Aikštės centre se
na, romaniško stiliaus Dievo 
Motinos bažnyčia su gotikos sti
liaus priemaiša. Visuose aikštės 
kraštuose stovi daugybė auto
mobilių.

Pastebiu, kad austrai savo au
tomobilius labai myli. Daugiau
sia nedideli, vietinės ar pran
cūziškos gamybos nauji mode
liai. Tačiau iš vidaus jie visi 
“suasmeninti”. Čia gulį Siuvinė
tos pagalvėlės, originalūssėdy
nių apvalkalai, įvairūs spalvoti 
maišeliai šiukšlėm ir nuorūkom.

(Bus daugiau)

dis, Šiluvos masinis lankymas, 
kryžiaus nešimo demonstracijos, 
sportinėse varžybose tautinių 
nuotaikų pasireiškimas.

Paskutiniame dešimtmety, pa
gal paskaitininko surinktus duo
menis, Lietuvoj įvyko daugiau 
kaip lOproc. visų demonstracijų 
po Sovietų letena esančiose tau
tose. Gi Lietuvos gyventojų skai
čius sudaro tik apie 1 proc. visos 
Sovietų imperijos žmonių.

Prof. Vardys pabrėžė, kad Lie
tuvoj katalikų Bažnyčia, kaip tra
dicinė tautos institucija, sudaro 
neįkainuojamą ramstį lietuviš
kumui išlaikyti.

Kalbėtojas paminėjo, kad jei 
šiuo metu Lietuvoj būtų balsa
vimai, 95 proc. pasisakytų už at
siskyrimą nuo Rusijos. Tik 5 
proc. balsuotų už pasilikimą. Tai 
valdančioji klika, kuri, netekus 
privilegijų, nebemokėtų prisi
taikyti prie naujo gyvenimo są
lygų-

- Baigdamas, prof. Vardys stip
riai akcentavo, kad yra labai 
svarbu išeivijai palaikyti kon
taktus su Lietuvos žmonėmis. 
Tik reikia žiūrėti, kad komuni

Viską išklausius, susidarė 
vaizdas, kad ir ateity visa nuož
mumu kova Iras vedama prieš

Pr.N.
Po Jų



keturiasdešimt metų, kai komu
nistinė Rusįja ginklu pavogė

bės nepriklausomybę ir okupaci
jų metais vykdė žiaurų lietuvių

dymus, įkalinimus koncentraci
jos stovyklose ir kalėjimuose. 
Lietuvių tauta per keturius de-

aukas už savo tautos laisvę, 
tačiau ji liko atspari ir kovcjan-

šią skaudžią sukaktį laisvaja
me pasauly gyveną lietuviai 
mini birželio mėn.

Chicagoj toks minėjimas įvyko 
birželio 15 Šv. Vardo katedroj 
7 vai. vak. J minėjimą gerai or- 

nėmis iš visų kolonijų suplaukė 
per du tūkstančius žmonių. Mi
nėjime matėme LB vadovus, or
ganizacijų pirmininkus, daugu
mos lietuvių parapijų klebonus, 
visuomenininkus, laikraštinin
kus, žymiuosius veikėjus ir daug, 
daug nuoširdžiai tėvynės rūpes
čiais besisielojančių tėvynainių.

Šį minėjimą ruošė nuoširdžiai 
sutardamos net 45 organizacijos, 
klubai, radijo valandėlės, meno 
vienetai, vienuolynai, laikraščių 
redakcijos, fondai ir kit.

Buvo sudarytas iš organizacijų 
atstovų darbo prezidiumas, ku
riam vadovavo LB Vidurio apy
gardos darbštusis pirmininkas 
Kazys Laukaitis. Jam talkino Al
dona Gasnerienė — skautų at
stovė, Mečys Šilkaitis — ateiti
ninkų atstovas, Linas Rimkus 
— PL Jaunimo sąjungos, Ire
na Šankus — vyčių, Karolis Mil- 
kovaitis — Šaulių Sąjungos, Sta
sys Žadeikis — Vliko tarnybos 
narys, Saulius Kuprys — PLB 
valdybos ir JAV Krašto valdybos, 
Juozas Šlajus — Brighton Parko 
LB apylinkės atstovai.

. : gerokai prieš ,-septintą
valandą minia užliejo miesto 
centre katedros rajoną ir bema
tant didžioji katedra prisipildė 
pamaldų dalyvių. Du tūkstan
čiai su viršum! Dar daug žmonių 
stovinčių! Katedroj nuostabi tyla. 
Žmonių veiduose spindi gilus 
susimąstymas, rimtis, pavergtos 
tėvynės skausmas ne vienam 
spaudžia širdį.

Prie didžiojo altoriaus rikiuo
jasi programoj dalyvaują asmens, 
šv. Vardo katedros rektorius 
prel. Timothy Lyne, pradėda
mas pamaldas, pažymėjo, kad ši 
katedra atvira visom tautybėm ir 
buvo maloniai nustebintas, ma
tydamas tiek daug lietuvių, besi
sielojančių savos tėvynės reika
lais.

Cody, nei spauda, nei TV atsto-

nors rengėjai juos visus malo-

skakbrėmis. Žurnalas "Nationalmuz. A. Lino, vargonais palydint

tuvių tautos didįjį pagalbos

Po įlos giesmės didingai su-

tis: PLJS Ryitų centras, Attn.: 
Mindaugai Pleikys, 5620 S

Po prelato D. Mozerio žodžio, 
Gimimo S v. M. Marijos lietuvių

mery išspausdino jos straipsni 
“Living With The Great Orange

Tai dar vienas įrodymas, kad 
laisvės kovų vesti turime suglau
dintomis gretomis mes patys.

Skaisglriui, įspūdingai giedojo 
A. Vanagaičio Nuliūdo kapais.

Lėtų žingsniu, gedulo drabu-

skaitys dr. Juozas Jakštas (apie 
Lietuvos kunigaikštystės kūri
mąsi), dr. Tomas Remeikis (apie

lė Juzė Daužvardienė. Žodis 
išmąstytas, trumpas. Kalbėtąja

Jaunimui

MSpBtUSDNo

MSrt.

darytomis jos vyro Rod Brinda- 
mour.

Prel. D. Mozeris, Nekalto Pra
sidėjimo lietuvių parapijos kle
bonas, pasveikinęs gausiai susi
rinkusius pamaldų dalyvius, pri
mindamas šių maldų reikšmę 
ir prasmę, perdavė linkėjimus 
Illinojaus gubernatoriaus 
Thompson, šen. Percy, kongr. 
Derwinski ir Illinois senatoriaus 
F. Savicko, kurie linkėjo Lietu
vai atgauti laisvę. Čia pamaldų 
dalyviai buvo nustebinti, nes į 
šias gedulo pamaldas nesiteikė

nyčios atstovas kun. P. Dilys.
Choras atliko J. Dambrausko 

Popule Meus.
Inž. Valdas Adamkus tarė kiek 

ilgesnį žodį. Jis sugrįžo į praei
tį, istorijos tėkmę, kurioj Lietuva 
amžiais kovojo už savo laisvę. 
Tačiau ji amžių sąvartoje daug 
kartų klupo ir kėlėsi laisvajam 
gyvenimui.. Lietuva, klestėjusi 
gražia pažanga vos 22 metus, 
vėl buvo okupuota, okupacija 
tęsiasi keturiasdešimtį metų. 
Per tą laikotarpį lietuvių tauta 
pakėlė sunkius smūgius, tačiau 
krauju aplaistytoj tėvynės že
mėj augo ir brendo jaunos, nau
jos lietuvių kartos, kurios savoj 
žemėj išvystė nuostabiai aštrią 
kovą prieš okupantą ir niekada 
nekapituliavo, bet šu viltimi 
tvirtai kovoja, kad Lietuvai vėl 
nušvis laisvės rytas. Ir šios ge
dulo pamaldos už Lietuvą tesu
teikia naujo ryžto, tesuglaudina 
gretas ateities darbams. Valdas 
Adamkus kalbėjo giliu įsijauti
mu, ramiai ir prasmingomis 
mintimis.

Kalbą aplydėjo choras, atlik
damas Juozo Strolios (žodžiai P. 
Jurkaus), Parvesiu, Viešpatie. 
Solo partiją drauge su choru 
įspūdingai atliko solistas Jonas 
Vaznelis.

Šv. Kazimiero seselių genera
linė sekretorė, seselė M. Agne- 
sine, SSC, Ph.D., giliu įsi
jautimu, anglų kalba, skaitė iš 
LKBK Nijolės Sadūnaitės teisme 
pasakytą gynimosi kalbą.

Jos skaitymė palydėjo vyrų 
choras, pagiedodamas Jesus 
Dūlei s.

< Lietuvių Religinės Šalpos di
rektorius kun. Kazimieras Puge
vičius pasakė pamokslą angliš
kai, pažymėdamas, kad kovejan- ’ tesitęsęs apie 1 vai. 45 min.

nas Borevičius, SJ. 

ras ir visi dalyviai su dideliu 
dvasios pakilimu sugiedojo Lie
tuvos himną. Daugelio veidus 9 
suvilgė ašaros. Daug kam už- S 
lūžo balsas. Širdy skausmas, tė- g 
vynės ilgesys, naujas ryžtas ir to- S 
liau nepalaužiamu tikėjimu « 
dirbti mūsų pavergtos tėvynės ■ 
šviesesnei ateičiai.

Puikūs kalbėtojai, šaunusis ■ 
choras ir solistai, gražios, gilios ■ 
prasmės maldos davė tikrai di- ■ 
dingą, neužmirštamą pavergtos ■ 
tėvynės kančios kelio minėjimą. I 
Padėka priklauso visom patrio- ■ 
tinėm organizacijom, kurios jun- ■ 
gėsi į šį didingą minėjimą, pa- ■ 
dėka ir darbščiajam minėjimo ■ 
komitetui už rūpestį, darbą ir a 
gerą organizaciją minėjimą pra
vedant. Minėjimas originalus,

Chicagos šv. Vardo katedroje birželio 15 per iškilmingas pa- 
maldas jaunimas kalba malda už Lietuvą. Danutė Juodvalkytė

ies til -psn?m

KELIOS SAVAITĖS LITUANISTIKAI

įvairius leidinius ir laisvąjį pa- i 
šaulį jau pasiekė LKB K 42 Nr.,1^ 
Aušra ir kiti leidiniai. Paryški
no Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių — Latvijos, Estijos tra
gišką likimą. Iškėlė tų kraštų 
pasiektus laimėjimus nepriklau
somybės metuose kultūrinėj, 
ekonominėj, politinėj, meno ir < 
mokslo srityse. Suminėjo nukan- j 
kintus Lietuvos vyskupus bei 
laisvės kovų aukas.

Širdį suspaudė G. Verdi, 
Libera me, Domine, kurį taip 
subtiliai ir giliu įsijautimu atliko 
op. solistė Danutė Stankaitytė.

Šv. M. Marijos Gimimo lietu
vių parapijos klebonas kun. An
tanas Zakarauskas sukalbėjo i 
prasmingą, specialiai tai progai 
parašytą, Tikinčiųjų maldą—Li
taniją už Lietuvą, kurioje prašo
ma Viešpaties palaimos kovojan
čiai lietuvių tautai, jos jauni
mui, vadam ir visiem, besidar- 
buojantiem už Lietuvos laisvę. 
Į maldą su atsakymais įsijungė 
visi katedroj dalyvavę.

Litaniją baigus, nuostabiai iš
kilmingai, drauge ir graudžiai 
skambėjo choro giedama J. 
Dambrausko Malda už tėvynę.

Gedulo pamaldom artėjant į 
pabaigą, prie mikrofono priartė
jo porelė jaunuolių. Tai neseniai 
iš okup. Lietuvos atvykusi Da
nutė Juodvalkytė ir 12 metų Kęs
tutis Laukaitis iŠ Lemonto. Abu 
su tautiniais drabužiais. Momen-

už pavergtą Lietuvą. Danutė ra
miai skaitė paskutinę maldą už 
tėvynę, paimtą iš LKB Kronikos 
4 Nr. Teatneša ši sunki dalia ne 
pražūtį, o tautos prisikėlimą... 
skambėjo jaunos mergaitės žo
džiai ...

Jaunųjų maldos žodžius paly
dėjo choras ir solistai Danutė 

giedodami Juliaus Siniaus 
(Fausto Kiršos žodžiai) Skaus
mo kryžkelėje.

Pabaigoj vysk. Vincentas Briz- 
gys, po trumpos maldos, sutei
kė palaiminimą. Choras, solistai 
ir pamaldų dalyviai sugiedojo 
Marįja, Marija, kurios žodžiai 
nuostabiai gražini aidėjo kated-

Nuo 1974 m. kiekvieną vasa
rą Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Ryšių centras rengia li
tuanistikos seminarus jaunimui. 
Mintis seminarus rengti iškilo 
1973 mokytojų studijų savaitėje, 
Dainavoje, kuomet būrys jauni
mo susirinko šiaip sau linksmai 
praleisti vakarą. Ilgainiui išsi
vystė pokalbis apie latvių, ren
giamus vasarinius kursus, ku
riuose buvo dėstoma latvių kal
ba, literatūra ir pan. Prieita iš
vados, kad ir lietuviam būtina 
ruošti tokius kursus. Taip užsi
mezgus seminarų minčiai, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos Ryšių centras, kuriam tuo 
metu vadovavo Jūratė Jasaitytė, 
apsėmė ruošos darbais ir kitą 
vasarą buvo surengtas pirmasis 
lituanistikos seminaras jauni
mui.

TRADICINĖ LIETUVIŲ 
SUSITIKIMO ŠVENTĖ — PIKNIKAS

NAUJO VIENUOLYNO 
KERTINIO AKMENS 

ŠVENTINIMAS

DVI NAUJOS

VALIO JAUNYSTEI.

3:30 Vai. MERINGOS STOVYKLOS MERGAIČIŲ

NEKALTAI PRADĖTOSIOS MARIJOS SESERYS 
IR RĖMĖJAI KVIEČIA VISUS LIETUVIUS 
ATVYKTI I SlĄ NEPAPRASTĄ IŠKILMĘ

AblMuMta so 8 dol. Per-

40 meta.

Šiemet rengiamas jau septin
tasis seminaras. Jis įvyks rug
pjūčio 3-17 amerikiečių jėzuitų 
vadovaujamuose rekolekcijų na
muose “Loyola of the Lakęs“, 
netoli Akrono, Ohio valstijoje. 
Programa padalinta į tris dalis: 
lietuvių kalbos, literatūros ir 
istorijos.

Lietuvių kalbos kursus dėstys 
dr. Antanas Klimas (kirčiavimą 
ir tarimo pratybas), kun. Juozas 
Vaišnys (rašybą ir skyrybą bei 
kalbos kultūrą) ir. dr. Violeta 
Kelertienė (vertimų mokslą). 
Taip pat planuojamas kalbos 
kursas, kuriame bus pakartojami 
kalbos pagrindai, gramatika.

Literatūros dalykus dėstys dr. 
Ilona Maziliauskienė (lietuvių 
novelę) ir dr. Rimvydas Šilbajo
ris (literatūros nagrinėjimą).

į-gMIUiiiiT . aus 
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pokario ginkluotą rezistenciją), 
dr. Romas Misiūnas (apie tautinį 
atgimimą) ir dr. Benediktas Ma
čiuką (apie 20 a. Lietuvą).

Naujas bandymas: lietuvių 
kultūros seminaras anglų kaba

Taip pat šiemet pirmą kartą 
rengiamas lietuvių kultūros se
minaras anglų kalba. Šis semi
naras įvyks liepos 27-rugpiūčio 
1 toje pačioje vietoje, kur vyks 
lituanistikos seminaras. Semina
ro programa taikoma nelietuviš
kai kalbantiem asmenim, kurie 
domisi lietuvių kultūra, istorija 
ir pan.

Lietuvių kultūros seminare 
paskaitas skaitys dr. William 
Schmalstieg (apie lietuvių kal
bos istoriją), dr. Alfred Senn 
(apie 20 a. Lietuvos istoriją), 
dr. John Cadzow (apie lietuvių 
istoriją Amerikoje), Elena Bra- 
dūnaitė (apie lietuvių tautosaką, 
mitologiją ir pan.) ir kun. Kazi
mieras Pugevičius (apie šiuolai
kinius įvykius Lietuvoje).

Kursantų mokestis lituanisti
kos seminarui jaunimui yra 150 
JAV dol., o lietuvių kultūros se
minarui anglų kalba — 80 JAV 
dol. Norį registruotis ar gauti

Vysk. Liudas Povilonis bir- 
želio 1 Kauno arkikatedroj sutei
kė kunigystės šventimus septy
niom dįjakonam. Tą pačią dieną 
Panevėžio katedroj vysk. Ro
mualdas Krikščiūnas kunigu į- 
šventino vieną dijakoną. Kiti 
du Kauno kunigų seminaruos 
auklėtiniai kunigystės šventi
mus gaus teinantį rudenį.

— Chicagos kardinolas John 
Cody Lietuvių Katalikų Religi
nei šalpai per vysk. Vincentą 
Brizgį įteikė specialią 1000 dol. 
auką linkėdamas ištvermės gi
nant tikėjimą ir padedant perse
kiojamiem žmonėm pavergtoj 
Lietuvoj.

— “Opera News” žurnale pa
skelbti septyni atsižymėję solis
tai, jų tarpe ir Lilija šukytė, 
gavusi Kammersaenger titulą iš 
Bavarijos valstijos operos.

— Onos Mikulskienės kanklių 
muzikos studijos mokinių kon
certas įvyko birželio 8 Lietuvių 
Namuose, Clevelande. Pasirodė 
visos kanklių studijos mokinės: 
Aida, Rama ir Vija Bublytės, 
Viktorija Burdett, Julija, Lilė ir 
Nida Gelažytės, Kristina Kampe, 
Kristina Kasiulaitytė ir Ina Šil- 
galytė. Studija veikia jau 15 
metų. Iš viso ją yra lankę 54 
mokiniai, o baigimo diplomus 
gavę 20 mokinių.

— Melboumo lietuviai birže
lio 22 suruošė Lietuvos okupa
cijos 40 metų sukakties minėji
mą. Buvo pamaldos, kurių metu 
mišių skaitymus atliko Simas Ku
dirka. Po pamaldų buvo minėji
mas salėj su kalbomis ir meni
ne dalimi.

— Kun. Albinas Stalioraitis, 
neseniai Romoj turėjęs apen- 

*‘4ič$6*b^fcaefją, baigia Sveikti ir 
ruošiasi kelionei į Torontą, kur 
žada dirbti Lietuvių Kankinių 
parapijoj.

— Nerijos vokalinio ansamb
lio išvykai į Pietų Ameriką pa
remti JAV LB Krašto valdyba pa
skyrė PLB valdybai 2000 dol.

— Australijos Lietuvių Bend
ruomenė ruošiasi paminėti savo 
veiklos trisdešimtmetį. Šia proga 
PLB valdyba nutarė visą “Pa
saulio Lietuvio“ rugsėjo nume
rį paskirti Australijai. ALB apy
linkių ir seniūnijų istorinę me
džiagą sutiko surinkti ir paruošti 
spaudai Viktoras Baltutis.

— Kompozitoriaus Jeronimo 
Kačinsko kūrinių koncertas ruo
šiamas spalio 25 Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėj, Chi
cagoj. Koncertą rengia Lietuvių 
Fondas.

— Australijos Lietuvių Fon
das parėmė lietuvius sportinin
kus, paskirdamas 750 dolerių 
leidiniui “Lietuviai sportininkai 
Australijoj“ išleisti. Redaguoja 
sporto veteranas Leonas Baltrū
nas. Sporto sąjungai pirminin
kauja J. Tonavičius.

Kairys dalyvaus Lietuvių Fronto 
Bičiulių stovykloj meno vakare, 
kuris įvyks stovyklą uždarant 
rugpjūčio 16.

— Birutė M. F. Galdikas, 
profesoriaujanti New Mexico 
universitete, yra pagarsėjusi 
orangutangų gyvenimo Borneo 
saloj, Indonezįjoj, tyrinėjimais.
Daugelyje miestų ji yra skai-
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ŽKlausyti veiyKmes ispannties.
Galima sakyti, kad tas pirmas

Kitoj pusėj, jaunas vyriškis su di
dele kaabojiika skrybėle sėdi 
Salia kito kapo. Lengvas pava
sarinis vėjelis žaidžia su Vystan-

... Antanas Mikoliūnas, švie
sus rašto žmogus, vos keletą mė
nesių prieš mirtį bandęs per
skaityti visas knygas, kuriom ne
turėjęs laiko...

... ir yūsų populiarusis var

nai, žuvusių karių ir mirusių šei
mos narių prisiminimui, kapų 
puošimui ir susikaupimui. Ta
čiau didelė dauguma šio krašto 
gyventojų ne visada tai dienai 
teikia rimtą dėmes; į, ir tas ilgas

... ir “senelis” Juozas Sadaus
kas, kuris norėjo mirti už Lie
tuvą ...

_____ ir jaunas Gediminas Ei- 
dukaitis, kuriam nebuvo lemta 
mirti už savo tėvų žemę, bet 
teko žūti Vietnamo beprasmiš-

Tumas, Newbury Park, Calif., 
F. Povilaitis, Waterbwry, CennM 
J. Berzarskis, So. Norwalk, 
Conn„ J. Janušaitis, Port ©ran
ge, Fla., V. Kamantauskas, Nor- 
wood. Mass., J. Jakubauskas, Jo
no Beach, Fla., R. Novak, Hun- 
tington Park, Calif., S. Remeza, 
New Rochelle, N.Y., kun. A. 
Račkauskas, Brooklyn, N.Y., P. 
Šlapelis, Commack, N.Y., A. Lu- 
bus, Seaford, N.Y.

6.50 dol. — D. BeU, So. Yar- 
mouth, Mass.

Po 5 dol. — S. M rtišaus- 
kas, Brighton, Mass., S. Vismon- 
taitė, Hartford, Conn., R. Gu
ri nskas, Woodhaven, N.Y., F. 
Dippel, No. Massapeųua, N.Y., 
J. Spakevičius, Westwood, Mass.

Po 4 dol. — V. Lileika, Gro- 
ton, Conn., J. Bliznikas, Eliza
beth, N.J.

Po 3 dol. — J. kumpikas, 
Hollis Hijls, N.Y., A. Maljoš- 
ka, Dorchester, Mass., M. Pet
rauskienė, Hartford, Conn., dr. 
P. J ucaitis, Rocky River, Ohio.

Po 2 dol. — J. S tari nskas, 
Belmont, Mass., A. Zenkus, 
Worcester, Mass., G. Jasinskie
nė, So. Pasadena, Fla., The 
Writer’s Club Trojan, Ine., Los 
Angeles, Calif., Z. Gavėnas, E. 
Hartford, Conn., L. Jankauskai
tė, Brooklyn, N.Y., A. Pikutis, 
Miami, Fla., B. Bušniauskienė, 
Paterson, N.J., S. Bakutis, St. 
Petersburg, Fla., S. Dzekčiorius, 
Amsterdam, N.Y.’, S. Prakapas, 
Toronto, Ont., Canada, J. Naujo
kaitis, Claremont, Calif., J. Rath- 
man, Brooklyn, N.Y., R. Dzek, 
Bristol, TN, J. Kazakevičius, 
Maspeth, N.Y., F. Kukauskas, 
Brockton, Mass., F. Morkus, Da- 
nia, Fla., S. Medžiūnas, Oak 
Ridge, N.J., V. Liulevičius, Chi- 
cago, III., M. Stonis, Maple- 
wood, NJ., J. Binzas, Newark, 
N.J., K. Dūlys, Crowsville, Md., 

r L. Keršulis, Bantam, Conn., J.
Rygelis, Kinnelon, N.J., E. Ba
džius, Blue Bell, Pa., B. Rau
gas, Delran, N.J., kun. J. Ruokis, 
Waterbury, Conn., H. M ik Jas, 
Great Neck, N.Y., J. Minaus- 
kas, Keamy5 N.J., V. .Baltrušai
tis,. Hillside, N.J., T. Aleksoms, 
Braintree, Mass., V. Jasinskas, 
Woodhaven, N.Y., A. Kuprevi
čius, Hartford, Conn., J. Ka
saus kas, Linden, N.J.

Po 1 dol. — A. Kaminskie
nė, Philadelphia, Pa., Z. Ga
velis, So. Boston, Mass., A. Lin- 
gaitis, Worcester, Mass., J. Gri
cius, Pennsauken, N.J.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci-

vėliavėlių. Man raibsta akys nuo 
šimtų lietuviškų trispalvių. Jos 
plevėsuoja ties lietuvių kapais, o 
jų tiek daug, kad viena kalve
lė atrodo kaip Lietuvos 
kampelis. Einu; skaitydama pa
vardes ir datas! Didelė daugu
ma mari pažįstami. Jų čia nega
liu nesuminėti vien dėl to, kad 
jie buvo man' artimi Ir tie, 
kurių nesuminėjau, neužsigaus, 
nes mirtis yra atlaidi ir nesmulk- 
meniška, ne tokia, kaip gyve
nimas.

1980 METŲ 
KELIONĖS 
| LIETUVA

FLA.
Skaudžiųjų birželio įvykių 

minėjimas birželio 15 pradėtas 
pamaldomis 1 vai. popiet šv. 
Vardo bažnyčioj. Lietuvių klubo kame kare 
užprašytas mišias koncelebravo 
kun. K. Butkus, OFM, ir kun. J. 
Gasiūnas. Giedojo mišrus cho
ras, diriguojamas muz. P. Armo- 
no. Pamokslą pasakė kun. K. 
Butkus. Bažnyčioj ir klube Ka
lantos vardo ir Palangos j. Sau- Malcanas, 
liai dalyvavo organizuotai ir su 
vėliavomis. Lietuvių klube pie
tų meti?minėjimą pradėjo klubo 
pirm. P. Vasiliauskas. Invokaci- 
ją sukalbėjo kun. K. Butkus. Pa
skaitą skaitė O. Petrikienė. Me
ninėj daly eilėraščius deklama
vo L. Jurgėlaitė ir Ir. Punkrie- 
nė, viešnia iš Toronto. Muz. 
P. Armono diriguojamas mišrus 
choras sudainavo 4 dainas. 
Akomponavo Margaret Sullivan. 
Minėjimui vadovavo S. Vaškys. 
Baigta Lietuvos himnu.

Lietuvių klubo narių visuoti
nis susirinkimas įvyko gegužės 
10. Dalyvavo 90 narių. Praneši
mą apie klubo veiklą padarė 
pirm. K. Jurgėla. Pristatyta pi
niginė apyskaita, išklausyta re
vizuos komisijos pranešimas, 
pasisakyta klubo reikalais.

Vytautas AiigaiH-ai klubui 
padovanojo Vilniaus universi
teto paveikslą, kurio vertė yra 
700 dol. Klubo pirm. K. Dirgėla 
birželio 22, sekmadienį, pietų 
metu V. Augustinui padėkojo.

Lietuvos vyfiių 9t Peten-

Štai antkapis daktarės Domi- 
ninkos Kesiūnaitės, su kuria pra
leidau gražias skautavimo dienas 
ir kurios asmeniškoj draugys
tėj išgyvenau ne vieną savo gy
venimo krizę___
... ir šalia dr. Mykolas Vai- 

tėnas, mano skautiškos stovyk
los globėjas, linksmas'skautiškų 
išvykų dalyvis___

— Julius Smetona, su kuriuo 
teko ne kartą iki ašarų ginčy
tis politiniais klausimais ir kuris 
mokėjo atmintinai dešimtis 
Mačernio ir Puškino eilėraš-

lų ir gegužinių grandim. Ne vi
sada ir aš pati vertinau tos die
nos rimtį, vis dar gyvendama 
lietuviškoj Vėlinių tradicijoj ir 
negalėdama priprasti prie kapų 
puošimo gegužės žydėjimo 
metu.

Clevelando skautininkės jau 
ilgą eilę metų Vainikų dienos 
proga lietuviškomis vėliavėlėmis 
padabina visus mirusių lietuvių 
kapus pagal gal tikslius Jaoku- 
bauskų laidotuvių namų paruoš
tus planus ir sąrašus. Tą die
ną kai kurios mūsų organizaci
jos ruošia išvyką į kapines, deda 
vainiką prie aa. Antano Smeto
nos ir Sofijos Smetonienės mau
zoliejaus kriptos, dalyvauja pa
maldose.

Nepaprasto gegužės dienos 
grožio paveikta, keliavau šaluti
niu keliu į užmiestį, kurio nuo
stabiai gražūs vaizdai malonūs 
akiai ir veikia raminamai, bėgant 
nuo kasdieninio didmiesčio 
triukšmo. Netikėtai atsidūriau 
ties didžiulėmis Visų Sielų ka
pinėmis, kurias teko ne kartą 
lankyti, lydint į amžino poilsio 
vietą pažįstamus ir brangius aą^ 
meni s. Pasukau pro plačius, ak
meninius vartus ir ieškojau vie
tos pasistatyti automobiliui. Jau 
buvo arti saulėleidžio, ir kapinė
se lankytojų nesimatė. Dailiai 
nupiauta žolė žaliuoja tarp į že
mę įsmukusių antkapių, kurie 
savo forma yra pritaikyti gyvųjų 
darbininkų patogumui. Beveik 
prie kiekvieno antkapio matėsi 
vazonėliai ir šviežios, neseniai 
nuskintos gėlės.

Visų Sielų kapinės pasižymi 
savo nepaprastai-gražn^^gsuat^, 
vaizdžių. Tai žabos kglvelėfetu 
nesimetriškai augančiais mede
liais, išvingiuotais keliais, su 

x aukštu mediniu kryžium pa
čiame centre šalia įspūdingo

nas Ambrazas, kario choru ir 
giesmėmis turėjom džiaugsmo 
gėrėtis ....

... ir Stasė Urbonavičienė, 
-kurios visada šypsenos nušvies
tas veidas sveikino kiekvieną 
pirkėją jos lietuviškų produktų 
krautuvėj ir leido kiekvienam 
pasijusti kaipnamie ...

. .. i r Kazys Budrys, kurio na
mų vaišingumą ne kartą paty
riau ...

Nežinia, ar nuo vėjo, ar nuo 
saulės man kaista akys, ir ne
begaliu daugiau išskaityti įrašų. 
Lietuviškos pavardės, kai kurios 
Įdek pakeistos, bet nenustojusios 
lietuviško skambesio ar šaknies, 
visos man artimos, mielos. Mirga 
trispalvės, amžinai paženklinda
mos savo buvimu tą tikrąjį 
Lietuvos kampelį šiapus marių, 
nes niekas taip nepaženklina že
mės, kaip mirtis ...

Pačiame kapinių centre stovi 
aukštas, stilingas mauzoliejus. 
Palipu trimis plačiais laiptais ir 
įeinu į vidų. Tai kryžiaus pla
no pastatas, kurio trijuose šonuo
se yra granito sienos su kripto
mis ir kukliais užrašais. Kur ne 
kur prie kriptos matosi prika-

rapijos žemė buvo užpirkta jų 
pinigais.

Vėliau vis daugiau atsirado ir 
grynai tautinių reikalų, pro ku
riuos jie tylomis nepraėjo. Ne 
vien kaip atskiri asmenys, bet ir 
kaip organizuotas vienetas. Jie 
pirko ir laisvės bonus, prisidė
jo prie -Lietuvos universiteto 
vieno studento stipendijos, ty
lomis nepraėjo nė pro vieną 
paramos reikalingą beatsiku- 
riančios Lietuvos reikalą.

Keičiantis socialinėms sąly
goms, kiek pakito ir Šv. Petro ir 
Povilo draugijos tikslai. Jos na
riai tebemoka po pusę dolerio 
mėnesinio mokesčio, tik sergan
tiems broliams nebemoka savai
tinės šešių ar septynių dolerių 
pašalpos, nes jie nepalyginamai 
geriau yra paremiami iš kitų šal
tinių. Tik mirties atveju liku
siems šeimos nariams dar išmo
kama vadinama pomirtinė, po 
pusę dolerio už kiekvieną drau
gijoje išbūtą mėnesį. Ypač senat
vės sulaukusioms našlėms net ir 
šiais laikais keli šimtai dažnai 
dar yra gera paspirtis.

Platesniais lietuvybės reika
lais rūpintis yra atėjusios nau
jos kartos lietuvių, tai iš tos sri
ties tuo tarpu yra lyg ir pasi
traukę, bet spėju, kad atsiradus 
tikram reikalui jie dar kaip rei
kiant sukrustų.

... ir Steponas Nasvytis, kurio 
oria bičiulyste visada galėjau di
džiuotis ...

... ir jo žmona, Juzefe Nasvy- 
tienė, mane ne kartą motiniškai 
barusi, vaišinusi ir mylėjusi___

— ir pulkininkas Vladas Bra
ziulis, kurio sąmojingi politiniai 
anekdotai ir lietuvių kalbos kir
čiavimo originalios taisyklės dar 
vis tebeskamba mano ausyse ... 
... ir skulptorius Vytautas 

Raulinaitis, su kuriuo teko pra
leisti ne vieną vakarą dainuojanti e /bintą gėlių, Kairėj pusėj nesun- 
ir šokanta. ^Rorkij^asti dvieBtešąpąJj^ėBeūS'atžBOiĮ-

.... ir ,Feliksas Baranauskas,-1 mėtas kriptas: Airtaąas Smetc* 
na ir Sofija Smetonienė. Apačioj 
ant grindų padėti du trispalviais 
kaspinais perrišti vainikai. Už
rašas sako, kad tai ramovėnų 
suvažiavimo ir Clevelando šau
lių dovanos. Centrinėj sienoj 
natūralaus dydžio Kristaus pa
veikslas — švenčiausios Jėzaus 
Širdies niša Sienoj 36 kriptos, 
kai kurios dar tuščios, be užra
šų. Grindys išklotos kilimais. 
Nesigirdi žingsnių, ir absoliuti 
tyla. Sukalbu maldą už mūsų 
pirmą ir paskutinį nepriklauso
mos Lietuvos prezidentą ir jo 
žmoną, su kuria kadaise praleis
davau vakarus bejuokaujant ir 
besišnekučiuojant...

Sėdu atgal — į automobilį ir 
suku keliu į namus. Šonuose 
plevėsuoja lietuviškos vėlia
vėlės. Jų tiek daug... Kad jos 
gyvenime taip efektyviai plevė
suotų, kaip čia, mirusių kara
lystėj, gal ...gal.. Mirtis viską 
sulygina, viską išryškina.

Ir tebūnie visiem, ten gulin
tiem, lengva Amerikos žeme-

vienas iš senųjų lietuvių veikė
jų, prieš daugelį metų dabar jau 
seniai sudegusio) lietuvių salėj 
mane šnekinęs, siūlęs alaus stik-

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO 
Dubininko skaitytojai, Usiųs- 

dami prenumeratos mokestį, 
pnisickję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavtaaus ar-šiaip 
spaudą parėmę:

26 dol. — HM. Yanto&, !Uh- 
way, N.J.

Po 20 dol. — J. Lugauskas, 
Brooklyn, N.Y., J. Valys, Heb- 
ron, Conn.

Po 12 dol. — E. Laukys, 
Fort Salonga, N.Y., J. Kundro
tas, Bayside, N.Y., M. Manomai- 
tis, Boston, Mass., Z. Žilius, 
East Windsor, N.J.•

10 dol. — dr. R. Čiurlys, 
Woodhaven, N.Y.

Po 7 dol. — V. Misiūnas, 
Elizabeth, N.J., P. Šimkus, 
Quincy, Mass., J. Ozalas, Gar- 
wood, N.J., V. Budris, Elizabeth, 
N. J., J. Kairys, So. Easton, 
Mass., kun. W. Wolkovich, W. 
Groton, Mass., A. Ketaminas, 
Commack, N.Y., V. Budininkas, 
Jamaica, N.Y., T. Lipšys, Ham- 
burg, W. Germany, B. Grauži
nis, Los Angeles, Calif., B. J. 
Juodis, Germantovvn, N.Y., A.

N.Y.
Graži sukaktis

Šiemet birželio 8 dieną 
Rochesterio Šv. Petro ir Povilo 
draugija atšventė septyniasde
šimt penkerių metų sukaktį. Tą 
neeilinę sukaktį jie paminėjo 
gana kukliai: pradėjo Šv. Jurgio 
lietuvių parapijoje mišiomis ir 
baigė broliškos nuotaikos pietu
mis. Kai permeti akim, ką toji 
Šv. Petro ir Povilo draugija yra 
padariusi Rochesterio ir net ne 
Rochesterio lietuviams, lenda 
galvon mintis, kad jos sukakties 
šventė galėjo, o gal ir turėjo, 
būti atšvęsta daug platesniu 
mastu. Tiesa, ir dabar mišios 
buvo aukojamos 11 valandą, kai 
daugiausia susirenka parapiečių, 
ir parapijos klebonas kun. Justi
nas Vaškys, OFM, didesnę dalį 
pamokslo skyrė sukaktuvi
ninkams, bet būtų buvę gražu, 
kad po mišių dar visa parapija 
būtų susirinkusi krūvon ir iš
klausiusi platesnės Šv. Petro ir 
Povilo draugystės istorijos, o jų 
istorija ir įdomi ir gali eiti gra
žiu pavyzdžiu dabartiniams pa- 
rapiečiams.

IŠ tikrųjų Šv. 'Petro"ir Povilo 
draugija yra bent penkeriais me
tais senesnė už pačią parapiją.

Šio amžiaus pradžioje, kai vis 
daugiau čia pradėjo įsikurti lie
tuvių, kaimynystėje jau buvo ga
na stiprios lenkų ir vokiečių 
katalikų parapijos, į kurias galėjo 
įsimaišyti ir mūsiškiai, ypač į 
lenkų, nes lenkai tvirtai tikėjo, 
kad lietuviai irgi turi būti len
kai. Buvo, žinoma, tokių, kurie 
tą lenkų “tikėjimą” priėmė, bet 
buvo ir tokių, kurie “užkietėję” 
laikėsi savo. Ir išsilaikė.

Draugijos steigėjų gyvųjų tar
pe nebėra nė vieno, todėl jau 
nebeįmanoma sužinoti, iš kokių 
pasišnekėjimų kilo mintis “už
dėti švento Petro ir Povilo lie
tuvišką broliškos pagalbos drau
gystę.” Įsidėmėkime: ne vien 
broliškos pagalbos draugystę, 
bet ypatingą, lietuvišką. Jie net 
ir organizuoti pradėjo labai ap
galvotai. Pirma surinko narius, 
įsimokėjusius įstojamoj mokestį, 
o tik paskum sušaukė pirmąjį 
susirinkimą. Pirmieji nariai užsi
rašė 1905 metų balandžio antrą 
dieną, o pirmas susirinkimas su
šauktas tik gegužės 7 dieną, 
kai jau įstojamąjį mokestį buvo 
sumokėję 42 asmenys. Tą dieną 
draugija ir įsteigta. Sutarta kiek
vienam nariui, arba teisingiau 
broliui, mokėti nario mokestį 
po pusę dolerio į mėnesį, o su
sirgusiam ar susižeidusiam ir ne
galinčiam dirbti išmokėti kas sa
vaitę po šešis dolerius. Dabar tas 
anodo laoai maža, dct tada. Kai 
ne kiekvienas per savaitę te
uždirbdavo po penkinę, buvo 
nemenkos sumos. Daug mokėti, 
nemaža ir susirgus gauti. Fra* 
<izi(9e, anodo, ton rupcnia ir 
tebuvo, tik padėti saviškiui į 
oecų pMBKuraun, Dėt netrans

_ir dr. Vladas Ramanaus
kas, sąmojingas, linksmas, nuo
širdus, kadaise mane įtikinėjęs 
koservatorių idėjomis, pozityvus 
lietuviškos veiklos rėmėjas ...

_ir inžinierius Edvardas 
kuriuo buvo įdo

mu pasikalbėti bet kokia te-
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Prieš 50mįtų(lO») keturios 
lietuvaitės, gĮmurioi Benn*yivą- 
nijoj, pasu 
gyvenįąK>\ . 
vo garbei ir žmonijos gerovei. 
Jos įstojo į .Nukryžiuotojo Jėzaus 
ir SopuljnghiinĮ Dievo Motino* čius,

slimmnana. Bus stengiamasi at
rinkti tikrai reprezentacinius 
kostiumus. Pageidaujama, kad gtm* Vincas Valkavičius i 
Bostono ir apylinkių lietuviai gy^ ’į,^ kunigą*Bostono ir apylinkių lietuviai

Park Plaza viefouty rugpjūčio 6- 
10.

EImhusrt,Pa. ; nas, Albertas Abračinskas, Jonas
Vienuoliškojo gyvenimo auk- Kardiejus, Vincas Valkavičius, 

w Jonas Prūsaitis, Philip Lavin,
Peter Martocchio, * Richard 
Crowley, Philip Concoy, Leo- 
nard Gownley, Thomas McDon- 
nell ir Paul McDonald.

Mišių metu lekcijas skaitė ju
biliatės. Pamokslą angli&ai pa
sakė vysk. D. Hart, o lietuviš
kai prel. L. Tulaba, PA. Jis taip 
pat perskaitė ir popiežiaus Jo
no Pauliaus II palaiminimą ju
biliatėm. Mišių auką atnešė vi
sos keturios jubiliatės. -

Po padėkos iškilmingų mišių 
choras su dalyviais sugiedojo 
Marija, Marija, ir procesija iš 
koplyčios išlydėjo laimingas su
kaktuvininkes.
, Po iškilmių koplyčioj vienuo
lijos viršininkė sės. Anunciata 
kvietė svečius į Christo’s II sve
tainę vaišėm. Jose dalyvavo 430 
su viršum asmenų. Invokaciją 
sukalbėjo vysk. D. Hart, progra
mai vadovavo kun. Paskalis Bal-

Simo jubiliejaus sul 
aukštuosius mokslus
seselės: kongregacijos virši
ninkė sės. M. Anunciata Mažei-

tė, sės. Marija Magdalena Kadi- 
tytė, sės*. Dolora Kalnoskaitė.

Ne kiekvienas vienuoliniame 
ar šeimyniniame gyvenime su
laukia auksinio jubiliejaus. Tad 
ir šia proga buvo didelio 
džiaugsmo ir Dievui padėkos 
šventė. s

Šventė prasidėjo 11 vai. Sopu
lingosios Dievo Motinos koply
čioj, kuri buvo perpildyta sve
čiais. Seselių chorui, paruoštam 
sės. Celestinos, vadovaujant sės. 
Dovidai, gražiai giedant procesi
jos himną “Sveika Dievo išrink
toji”, į koplyčią suėjo procesija, 
vedama kun. Richard Crowley. 
Iškilmingai žengė seselės su
kaktuvininkės, kunigai, prelatai 
ir Brocktono vyskupas Daniel A. 
Hari.

Iškilmingas padėkos mišias 
koncelebravo vysk. D. Hart, prel. 
L. Tulaba, P-A. (Šv. Kazimiero 
lietuvių kolegijos Romoj rekto
rius), kun. Saliamonas Mažeika 
(jubiliatės sės. Anundatos bro
lis) ir dar 20 kunigų: prel. Vy-

• tas Kontautas, Antanas Baltru- 
šiūnas, Petras Šakalys, Albinas

akomponuojant tėveliui dr. P. 
Bizinkauskui, gražiai padainavo 
ketvertą šaunių dainų. Marytė 
Bostono konservatorijoj sėk
mingai studijuoja dainavimą ir 
muzikos istoriją, dainuoja šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
chore, su kuriuo dažnai atlieka 
solo partijas*. -

Po programos, vaišėm artėjant 
prie pabaigos seselė Anunciata 
Mažeikaitė, kongregacijos virši
ninkė, visų jubiliačių vardų pa-

lyviam už šią neužmirštamą die- 
ną. j 1 '

E. Ribolaenė

autoentiškai išaustus lietinriškus 
tautinius drabužius į Lietuvių 
Piliečių Dr-jos namus liepus 16, 
trečiadienį, 7 vai. vak. Šiuo rei-

Vytas Rasys, inž. Juozo ir Ire
nos Rasių sūnus, šiemet baigė

Abiturientų vardu atsisvei-

Uf Aeuiair*TOai ra r* Paulius Mickus ir taip pat 
>WASHINGTONy D.C. perdavė “mpįgddos raktą” sep- 

Mokyldoa baigimo žrantė tinto skyružis mokiniui Vytui 
Waslringtono Kristojono Do- Petruliui. 

nelaičio mokykla mokslo metus 
baigė birželio 1. Baigimo progra
ma vyko latvių namuose, Rock- 
ville, Md.

__ _________________ :_______ Šiais mokslo metais mokyklą 
konas. Jubiliatės sulaukė daug baigė keturi mokiniai: Paulius 
sveikinimų žodžiu ir raštu. Tarp 
jų buvo ir prez. Carterio svei- 
kinimas^

Meninei programos daliai va- 
dovavo kun. Vincas Valkavičius, 
buvęs N. Jėzaus* motiniškojo na
mo ir Šv. Juozapo senelių glo
bos nšmų' kapelionas. Jis pats

Po iškilmingos dalies buvo 
meninė programos dalis. Prane
šėja buvo septinto skyriaus mo
kinė Loreta Lukaitė. Neseniai 
įsisteigęs mergaičių vokalinis 
vienetas “Aušrinė” padainavo

gavo iš istori-

ną vyresniosios klasės vardu. 
Gėlėmis buvo apdovanota ir El
vyra Vodopalienė, kuri jau kelin
ti metai labai įdomiai ir sėkmin
gai praveda latvių ir lietuvių

Veikalas jau baigiamas spaus
dinti pranciškonų spaustuvėj 
BrooHyne. Knygai įvadą parašė 
žymus Harvardo universiteto

Valkavičių,

bui. ,

Autobusas į tradicinę lietuvių

Pr. Marįjos seserų sodyboje, 
Putnam, Conn., išvyks sekma
dienį, liepos 27, 8:30 vai ryto 
nuo South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos namo. Iš pik
niko grįš 5:30 vai. vak. Autobu-

* ma gegužine Etanu vos Parke, 
Brocktone, pyles rugpjūčio 10.

Tautos Jveratės minėjimas 
vyks rugsėjo? Lietuvių Piliečių 
dr-jos salėj,$o. Bostone. Rengia 
Lietuvių Bendruomenės Bosto
no apylinkė

Laisvės Vupo radijo rudens 
koncertas įvyks spalio 12 Lietu
vių Piliečių dr-jos salėj, So. Bos
tone. v

Antras Klimas iš Cbicagoš at
vyksta į Bostoną, spalio 18. Spek
taklį Lietuviu Piliečių dr-jos III * 
aukšto salij rengia Bostono 
skautija.

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

navo solo keletą dainų. Pianu 
akomponavo Helena Juknevi-

PADĖKA
AA

AGOTAI UOGIENEI
miras, (Hkojnmn vMsms gtarinėiM, draugams Ir pažįsta
miems až lankymų ftomanlnH užprašytos mlžlas, auko
jusiam Kultūros Židiniui Velionės vardui įamžinti, atston- 
tuMem gėUų, bei parautas užuojautas, ypatingai kun. V. 
PtitMmni, kieti A. Petrauskui * Tėv. L Andrlekul, OFM, už 
atistotas mffiiar Taip pat dėkojamo M. Salinskionol už ^±toTprave*tos laidotuves ir V. Suportui už poiakto- 

•mHm ntaht cmnmšiina.tiki VWWaiiW^«

Nuliūdę.- vį/ros Jurgis Liogys,
■ sūnūs Stasys, Edvardas ir Bronius, 

bei dukros Joana ir Rovena su Šeimomis

Mickus, Lina Sakalauskaitė, Ri
ma Barzdukaitė ir Diana Oren
taitė.

lionė į Putnamą ir atgal 8 dol. 
Autobuse vietas užsisakykite iš 
anksto pas Stanley K. Grigaravi
čių. Tel. 268-5351. Vietų skai
čius ribotas. Praėjusiais metais 
pavėlavę* vietų nebegavo.

Šiais metais šį tradicinė lietu-

ir Architekto; Bostono sky
riaus 30 m. sikalrties balius vyks 
lapkričio 1,1 \r.v. Chateau de 
Ville restorane, Ktandolph, Mas s.

Lietuvos hriaioaaenės atkūri
mo minėjimu įvyks lapkričio 23 
Lietuvių Piliečių dr-jos salėj, So. 
Bostone.

ja: Rūta.Aidytė, Daivą Česony- 
tė, Kristina Lukaitė, Diana Oren-

ragnncunĮ sveuanimo zouį taitė, Viktorija Sturmer, Ada Vo- ■ . r -
tarė Lietuvos atstovas Washing- dop^itė ir Elenutė Žilionytė. tinga nuo praėjusių. 11 vai. mi- 
tone dr. Stasys Bačkis, kuris taip Vokalinį vienetą paruošė Dalė Šios, 

pat įteikė 
pažymėjimus ir 
ingtonO 
nas 
mokyklą mokinius ir įteikė pini
ginę dovaną tėvų komitetui. To
liau sveikino tėvų komiteto 
pirm. Kristina Česonienė ir bai
gusiem padovanojo po knygą.

skyriaus istorijos mokytoja Rita 
Kavolienė. Skautininke Dalė

17»

lotti

Pabaigai pašoko šiaicjmefcris ėių stovyklos programa.
įsisteigus Washingtono tautinių

vaųjaAsta Banionytė. Visus ma
loniai nustebino, kad per tokį 
trumpą laiką šokėjai gerai susi
vokę ir taip gyvai ir gražiai pa
šoko visus šokius. Svečiai nesi
gailėjo smarkaus plojimo.rientus ir Washingtono skaučių 

vardu įteikė mokyklai čekį. Pir
mo skyriaus ir prieklasio moki
niai abiturientam įteikė savo 
nupieštus sveikinimas.

Mokyklos vedėja ir pagrindi
nė aštunto skyriaus mokytoja 
Angelė Bailey gegužės mėn. su
silaukė sūnaus ir mokyklos šven
tėj negalėjo dalyvauti. Vedė
jos visi labai pasigedo, tačiau 
ją gražiai pavadavo mokytoja 
Meilė Mickienė, įdomiai pra- 
vesdama baigimo programą.

Ne tik abiturientai buvo apdo
vanoti. Nepamiršti buvo ir mo
kytojai, kuriem abiturientai įtei
kė po vieną gėlės žiedą. Tė- v________ _ ____ ________
vų komiteto vardu K. Česopic- faūte ir Aloyzas Ai£. Tė^ų ko- 
nė mokytojus apdovanojo gėlių - - •
krepšeliais. Ypatingas ačiū teko 
mokytojui Aloyzui Aidžiui, kuris 
vadovavo šiais mokslo metais

1980 M. EKSKURSUOS ĮLI ETUVĄ
IŠ 0O$TONO/NEW YOfKO

Džiugu, kad ir dainininkės, ir 
pianistas, ir net vienuolika šo-

laičio mokyklą.
Po programos, visi svečiai 

buvo pavaišinti tėvų komiteto

Šiais-mokslo metais mokyklą 
lankė 30 mokinių. Taip pat kas 
antrą šeštadienį susitikdavo 
vyresnioji klasė (O-tas skyrius).

Mokykloj mokytojavo: vedėja 
Angelė Bailey, Daina Penldū- 
naitė, Livjja Grušienė, Rita Ka
volienė, Teresė Landsberbienė, 
Meilė Mickienė, Nerija Gurec-

miteto valdybą sudarė: pirm. 
Kristina Česonienė, sekr. Milda

ti STOJO 
S 770.00

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

T«L*t7 2*4784

pirmą kartų veikiančiai vyres
niajai klasei. A. Aidis ne tik 
įdomiai ir išradingai šiai klasei 
vadovavo, bet dar šį darbų atliko 
.be mokytojo algos. Mokini Vik
torija Sturmer jam įteikė dova-

Ateinančiais mokslo metais 
Washingtonp Kristijono Done* 
laičio mokykla švęs savo darbo
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kos Lietuvai7 Katalikų Tarnybos 
įstaigose, kuriom vadouruja knn. 
K. Pugevičms* K*a?. V. jDabušis 
visai vasarai išvyksta į Dainavos 
stovyklą, kur talkias įvairiem 
Attham

tn Almskirnf, Janina
Gerdvilienė, valdybos narė — 
Filomena Ignaitienė. Kandida
tas | valdybą — Adolfas Kregž-

ią. Pagrindinė * Kredito unijosyaįdoroos ir 
yra tam tikru tvarkomos grynai dėmoiarišiBra 
H tą piliečių, kebu. Patys nariai išrenka dfeek-

Ta pačia proga buvo apkuakytiu , 
velionio kapas, kuris lygiai pneA 
metus iškilo Cypress HiOs ka
pinėse. Velionis, išėjęs į pensiją, 
daugiau kaip 15 metą, labai uo
liai ir pavyzdingai su nepapras
tu atsidavimu kaip tikras džen
telmenas dirbo Darbininko ad-

ndtetai vadovauja Horst Uhbch, 
▼uoecis* ueravmn kobmbbto m- 

' Hdc®' KnJfecx, Peter

poste bus liepos 13. Tą dieną 
Lundo groti ąe vaišias laossccle 
bruos pranciškonai sukaktuvi- 
mnkai, šiemet švenčių savo kn- 
nigystės 40 metą sukaktį: Tėv. 
Jurgis Gafbušis, Tėv. Leonardas 
Andriukas, Tėv. Petras Banio- 
nas, Tėv. Viktoras GidžMnas. 
Pamokslą pasakys Tėv. Leonar-

n jX-- - - 4-v aaovyuę suosto , asmenys, 
kurie jau yra kūrybingi, sąži
ningi ir kruopščiai atlieka savo 
uždavinius. "Prelegentai yra

agąiryreroauknn ir mer- .'*maągmaro roąynta ronpb 
liidiOBKnidantL Ne- 

įvyks.
a japutaaoi. -Stovyklą mos pas vietos globėjus ė pas 
torštininHi J.ją priima- Peš^Tutiną 223 I far eln Avė.“ 
^nrifar amžiaus jauni- BrooMyn, N.Y. 11208. Tek 212

palaikyti jaunimo dėmesį. 1 upasisl 
Svarbiausia yra tai, kiti jauni- ž^ytoutas 

mas gauna progos pats prabilti, 
pasisakyti ir pasiginčyti jiem 
svarbiais ir aktualiais klausimais. 
Čia jie išmoksta ne ftk klausy
tis, bėt ir galvoti apie tai, kas

jutimas ateina iš kredito unijos Kodperatyvinio principo tau- 
finanrinio pajėgi no. Susidarius pymo įstaigą kredito unąą 
starąbtam indėbmhkų kapitalu^ gali sudaryti grupė žmonių, ku- 
investuojasri pinigai neša į jį riuos jungia koks nors apčiuo- 
uždarbį, kuris* paskirstomas pa- piamas ryšys. Labiausiai popu- 

' ■ ■■ ■' • ~'ii ■ i ’ ' ' iįb HunM kredito unijos yradaibo- 
MeMis CiedruMi, tai nan- viešėse, arba darbo osgaatzaci- 

jafr knyga apie žymąg lietuvį ir jose, bet yra ir kitokį vyžių,

cadnų, tautosakos ir Įc. Bus pro- 
ga išgBrs« šr mfcųr>yresniiBų , ,
kolegą mfadš bei nuomones. Hasmenim. Dėl rererya- 
Vdkarms bus naši- «W skambinti Jonui Adomėnui

4S7-5312- Uetav^

■Mngmną, yprnrŲm, gyvybę. Publfebing* Coų 1813 Lore^. pagadinu grotas vaKEfas leidi- 
X, N J. ir CTOuJ Apdfaau»-wood A ve., Troy, Mkh. 48084. mas New* Yorke įst^i faedi- 
aripa^WlMWail4M^3VX>. Carmsmii it Darbininko odini- te uniją, skirtą liebaviarik &

mokėjimą. JOtaroiteo;' 341 Hj^fand Mvil,z naęga įstaiga, pariva&mui CRA-
driaę ktada^gHtepu- BrooHyn^ N,Y. Katro 7 dink, SA”, jau veikia nuo Lm. kbvo

Bus laiko ir'J

į pensiją. Toliau pąaHada gy

dąs Andriekuš.

28.

--------------------9 «— Jfc.Fį —
tie berniukai nėra jau tokie *
kvaili. ' . %;«




