
valstybių galvų konferencija pa
skelbė deklaraciją, remiančią 
palestiniečių teises į laisvą ap
sisprendimą, raginančią įjungti 
Palestinos išlaisvinimo organi
zaciją į Art. Rytų taikos dery-

baigti vakarinio Jordano kranto 
ir Gazos ruožo okupaciją, pri
pampstančią, kad žydų kolonijos 
arabų žemėse trukdo pasiekti 
taiką; ir pareiškiančią, kad jos

Helsinkio komisija Washing- 
tone, kuriai vadovauja kongres
menas Dante B. Fascell, norė
dama papildyti savo sąrašus

metės m-los mokytojas Kėlim- 
čienė(vyns)-

Teisėja skaito kaltinamąją iš-

tybių vyriausybių fondo, užšal
dytų Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse po tų kraštų sovietinio 
užgrobimo ir priduria: “Jau ku
ris metas Administracijai buvo 
aišku, kad greitai išsisems fon
dai, iš kurių Lietuvos pasiunti
nybė gaudavo lėšų.”

Pasiuntinybė vaidinanti svar
bų vaidmenį Amerikos diploma
tijoje su Pabaltijo valstybėmis.

lės miesto būklės pakeitimo.
JAV lankęsis Jordano karalius 

Hussein nesutiko įsijungti į 
Egipto ir Izraelio taikos dery
bas, bet prižadėjo neleisti pa
lestiniečiam iš Jordano teri
torijos puldinėti Izraelį.

' — Jūs kaltinama, kad atvyko
te į Girias, suorganizavote ir 
1979 m. liepos 18, 19, 20 die
nomis pas Lukšą mokėte religi-

Romoje lankėsi Kauno vysku
pas L. Povilonis. Grįždamas į 
Lietuvą, jis parvežė ir keletą 
pakėlimų į monsinjorus .

Popiežius į monsinjorus pa
kėlė: Kauno vyskupijos genera
linį vikarą kun. Liudviką Ma- 
žonavičių, Raseinių dekaną ir 
Šiluvos kleboną kun. Vaclovą

muo yra išlaikyti Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos laisvės idealą, 

. buvo mūsų nepripažinimo 
politikos vertingas simbolis.”— 
P.P.

JAV karo aviacijos stabo virši
ninkas gen. Lew Allen pareiškė, 
kad JAV numato pasiųsti į Egip
tą F-4 karo lėktuvų. Tai būtų 
pirmas bandymas įsigyti sausu
mos barių Art. Rytų ir Perri-

šiaip taip išvertus, teisėjas pa- 
ausė Ramanauskaitę:
—Ar jums aiškus kaltinimas?tės kaltė įsiteikta kaitinime įro

doma liudininkų V.V* Avgul, 
Štaro ILB., Urbanovič V.B., 
Urbanovič L.B., Petrik V.P., 
Staro L.B., Kasevič V.G. pa
rodymais ir 1979 m. liepos 20 d. 
akta.

fde^riM Amerikos Lietuvių Ta
rybai, 2600 West 63rd St, 
Chicago, 111. 60629. Tel. 312 
778-6900. Informacijos bus 
įtrauktos į bendrą Helsinkio ko
misijos sąrašą ir naudojamos 
Madrido konferencijoj.

ALT informacija

nonių.' Namibįjos, partizanų vadovybėj
Vakarų spauda skelbia, kad būstinę ir apie 200 partizanių 

Ten buvo pastebėta ir R. Vokie
tijos ir Sov. S-gos karinių pato: 
rėjų. Žuvo ir 16 P. Afrikos fak

Baltųjų Rūmų pranešima* aiš
kina, kad “sutarta pertvarkyti ir 
perinvestuoti Pabaltijo valstybių 
nžšaidytm tam tikm* išteklius 
aukštesniu procentu, kad tų pa
jamų pakaktų Lietuvos pasiun
tinybės reikalam, nepaliečiant 
pagrindinės įnašų -sumos. Tatai 
neįvelia kongreso atleidžiamųjų 
fondų.”

metės m-los vaikus. Ar supratote * Pabrėžiama, kad Estįjos, Lat- 
kaltinimą? vijos ir Lietuvos diplomatinės

— Ne! Man atrodo, kad kalbė- misijos eilę metų savo išlaidas 
ti apie Dievą, religiją, mokyti ~ dengė pinigais iŠ Pabaltijo vab- 
vaikus melstis tai ne nusikal
timas, — aiškino teisiamoji, 
f — Ar pripažįstate kalta?

kariuomenė s daliniai su tan- 
atidengė ugnį į netoli JAV am- kais ir lėktuvais iš Namibįjos 
basados demonstruojančius kai- buvo įsiveržę į Angolą ir su-

Savaitės 
Įvykiai

pasalas didelei sovietų šarvuočių 
vorai Paktia provincijoj ir su
naikino 19 autovežimių.

Izraelio ministerių kabinetas 
pasmerkė Europos bendrosios 
rinkos valstybių priimtą deklara- 
cijiį.

Saudi Arabija paprašė JAV 
aprūpinti jai parduotas 60 F-15 
karo lėktuvus atsarginiais benzi
no tankais ir bombom laikyti į- 
taisais. Patenkinus prašymą šie 
lėktuvai tiktų ne tik gynybos, bet 
ir pučiamiesiem veiksmam ir 
sudarytų pavojų Izraeliui. Izra-

— Kabamoji išvada, kalti
nant Angelu Ramanauskaitę, 
Mykolo: Baltarusijos TSR BK 
139 str. 1L .Astravo rajono pro
kuratūra 1979 m. liepos 30 d. 
iškėlė batežansąją bylą už ne
pilname^ vuikų religinį moky
mą, sulariust įstatymų numaty
tas taisykles.

Parengtinio tardymo metu nu
statyta: Agelė Ramanauskaitė, 
Mykolo, atvykusi iš Lietuvos 
TSR į Astavo rajono Girių kai
mą suorganizavo ir 1979 m. lie
pos 18, 15, 20 dienomis pilie
čio Lukšo name nepilnamečius 
žemesni^ Girių aštuonmetės 
mokyklos klasių mokinius mokė 
religijos, ^naudodama religinę 
literatūrą

Patrauk šioje byloje kaltina
mąja ir apklausinėjama Angelė 
Ramanauskaitė kalta neprisi
pažino irparrodA, kad 1979 m. 
liepos 1’ d. ji atvažiavo iš

nės nteratSrosdauis p 
jos tėvui, o likusioji 
tėję vieno kunigo padovanota. 
Religinio turinio knygas ji pasi
ėmusi dėl savęs. Girių km. kal
tinamoji susipažino su vaikais, 
juos surinko, kalbėjosi su jais 
apie mokslą, apie lietuvių kal
bos žinojimą, nokė juos žaisti. 
Apie religijas vaikų ji nemokiu
si. 1979 m. liepos 18-19 dieno
mis ji buvusi Lukšo name, bet 
vaikų apie religiją nemokė. Ta
čiau baubiamosios bylos me
džiaga Adelės Ramanauskaitės 
kaltė pilnai yra įrodyta.

Liudytoja T. V. Lukša palių-, 
dijo, kadį Astravo raj. Girių 
km. keletą kartų atvažiavo mer
gaitė, kuri pasakojusi esanti stu
dentė ir gyvenanti Kaune ir save 
vadino Angele. Liepos 17 d. pas 
juos į rainus atėjo Angelė ir 
pasakė, kad ji surinks mergaites 
ir berniokus ir liudytojos na
muose apmokys juos religijos. 
1979 m. pradžioje, atvažiavusi 
antrą kaitą, Angelė davė liudyto
jai religinio turinio knygelę. An
gelė moki nepilnamečius vaikus 
religijos < m. liepos 18, 19, 20 
dienomis, ji pasakojo jiems apie 
Dievą, nokė juos maldų.

Liudytoja M. R. Ravoit paliu
dijo, kad 1979 m. liepos 17 d. 
Astravo raj. Girių km. ji drauge 
su draugėmis sypsitiko mergaitę, 
vardu Angelė. Sū šia mergaite ji 
susipažino 1979 m. žiemą, kai 
Angelė atvažiavo į Girių kaimą. 
Angelė ūdytojai sakė, kad ji 
1979 m liepos 18 d. 15 vai. 
ateitų į Inkštos namus ir ten An
gelė juos pamokys religijos. Kai 

Prez. Carter išvyko lankyti Itte liudininkė nurodytu laiku atėjo į

birželio 30 numato išvykti į 
Braziliją ir aplankyti ten 13 
miestų, kalėjimą ir dvi raupsuo
tųjų kolonijas,

Britanija nutarė išdėstyti 160 
JAV branduolinių raketų bazėse 
apie Londoną, iš kur jos galė
tų pasiekti Sov. S-gos taikinius.

Irano prez. Abolhassan Beni- 
Sadr paskirtas revoliucinių sar
gų vadas Arbas-Agha Zahari ir 
valstybės radijo ir televizijos di
rektorius Taghi Riahi atsistaty
dino dėl jų žinybose esančio 
partinio susiskaldymo.

JAV staigaus panaudojimo ka
rinių pajėgų vieneto vadas gen. 
Itn. Paul X. Kelley pareiškė, kad 
vienetas esąs pasiruošęs būti 
panaudotas Art. Rytuose ar Per
sijos įlankoj. Vienetui priklauso 
300,000 karių, kurių tarpe yra ir 
.100,000 atsargos karių.

Pietų Afrikos Cape Town 
mieste per juodųjų susirėmimą 
su policija žuvo 42 ir buvo su
žeista apie 200 žmonių.

Nato gen. sekretorius dr. Jo- 
seph M-A.H. Luns pareiškė ne
sutinkąs, kad Nato pajėgos būtų 
panaudotos ir Persijos įlankos 
srity, nes tai žymiai praplėstų 
Nato įsipareigojimus ir sudarytų 
dalyvaiųančiom valstybėm dide
lių išlaidų.

Dalis Tailande prisiglaudusių 
Kambodijos pabėgėlių, ypač tų, 
kurie remia Pol Pot vyriausybę, 
savo noru pradėjo grįžti į Kam

šo informacijų, liečiančių asme
nis, kuriem neduodamas leidi
mas atvykti apsilankymui ar 
nuolatiniam apsigyvenimui 
JAV-se.

Prašoma kuo greičiau pra
nešti: >

1. Negaunančių leidimo iš 
Lietuvos išvažiuoti pavardes.

2. Giminystę i triškvietėju.
3. Kodėl norima atkviesti (iš

skirtos šeimos, vedybom, apsi
lankymui ar pan.).

4. Adresas Lietuvoj.
5. Kada pirmą kartą norintis 

atvažiuoti padavė prašymą Lie
tuvoj.

6. Kada paskutinį kartą buvo 
atsakyta neigiamai

7. Kiek kartų prašymas bu-

j^aitę, paskui liudininkus: Sizę, 
jKrupicą ir kt, paskutiniuoju ap
klausti Bogačiovą. Su prokuroro 
Vpasiūlymu sutiko visi: teismo vi
suomeninis kaltintojas advokatas 
fir teisiamoji. Teisėjas paskelbė, 
ikad Teismas nutarė pradžioje 
■išklausyti Ramanauskaitę, pa
skui liudininkus, o gale paskelb
ia dokumentinę medžiagą.
I Teisėjas kreipiasi į Angelę Ra- 
1 manauskaitę, siūlydamas jai pa- 
| pasakoti apie įvykdytą nuSikalti- 
&mą.
f — Viskas yra užrašyta mano 

parodymuose tardymo metu, o

Sutinkamai su kratos ir paėmi
mo protokolu pas A. Ramanaus
kaitę buvo paimta religinio tari
nio literatūra.

Pagal 1979 m. rugpjūčio 13 
d. protokolą, pas A. Ramanaus
kaitę paimta literatūra buvo skir
ta mokyti nepilnamečius vaikus 
religijos tiesų.

Remiantis išdėstyta medžiaga 
Angelė Ramanauskaitė, d. My
kolo, gimusi 1956 m. vasario 11 
d. Lietuvoje, Lazdijų raj., Kap
čiamiestyje, lietuvė, vidurinio 
išsilavinimo, neištekėjusi, ne
teista, dirbanti Kauno Liaudies 
ūkio specialistų tobulinimosi 
institute laborante, gyvenanti 
Kaune, Raudondvaryje, Pakal
nės g. Nr. 29, kaltinama tuo, kad 
ji atvažiavusi iš Lietuvos TSR į 
Astravo raj. Girių km. suorgani
zavo ir 1979 m. liepos 18, 19, 
20 dienomis Lukšos namuose 
mokė nepilnamečius vaikus re
ligijos, ten panaudodama religi
nę literatūrą, t.y. veiksmais vyk-

Portugalijos. Be to, Italijos mokiniai. Angelė jiems papasa- 
Venecijojjit susitiks iu Kardos, togo mokė juos mal-
Pruncūzįjos, Britanijos, Japori- dų. Užrinšmsri vyko 1979 m. 
jos, Italijos ir V. Votėtuos va- Hepos IMS, 90 dienomis, 
dais ir tarsis ūkiniais ir pobti- Liudytoja KnifcoLE.paliudyo, 

kad kepo* 17 d. Girių'

tis ptaOMša. kad Lietavoc pa» niekada nepripažino,trijų Psbal- 
sta^taiybėHfaėnrinitaoĮiriMaii tįjo vdstyblų — Bstįįos, Lteri- 
somumas esąs užtikrintas. Etai- jos ir Lietevos — 1940 m. prie- 
niureflcalu'taniyba, Sancotoota^ * nartinCii neteisėtos 
rybair Valstybės departamentas rijos Sovietų Sąjungom Todėl 

tęsė iš trijų paskutiniųjų nepri- 
Idansomybinių diplomatų su
darytų pasiuntinybių pripažini
mą. Pasiuntinybės, kurių vaid-

Sov. S-gos teisinas nuteisė 
Maskvos Helsinkio grupės narį 
Viktor Nekipelov 7 m. kalėji
mo ir 5 m. tremties už prieš- 
sovietinę agitaciją.

Liberijos nužudyto prezidento 
William A. Tolbert sūnus A.B. 
Tolbert per sukilimą pasislėpė 
Prancūzijos ambasadoj, bet vė
liau buvo ten policijos areštuo
tas. Prancūzija dėlto pareiškė 
protestą.

Dabartinis Pietų Jemeno val
dovas Ali Nasser Mohammed al- 
Hassani, nors ir būdamas 
marksistas, siekia pagerinti san
tykius su arabų ir vakarų vals
tybėm ir uM>aigti dešimtmetį 
trukusią P. Jemeno izoUacbą.



r,t* * >.

viai šokėjai. iŠ įvairių ansamb
lių jų bosią parinkta net du šim
tai. Jie tarės šokti siuitoje “Tau
tų draugystė”, kurioje, vieni ki
tus pakeisdami, dalyvaus visų

ne tematika. Spaudoje jau pa- 
skelbti konkurso laimėtojai. Iš 
šešiolikos atrinkti trys geriausi 
scenarijai. Premijos paskirtos: 
kino kritikei Romai Pauraitei

ti pirmas tomas anglų k. ir spau
dai parengto pirmas tomas pean- 
cūzų kalba. Kroniką knygos iš
leistos labai gražiai, apie 500 
puslapių kiekvienas. Kun. K.

rytdienai”, rašytojams Grigor^tri 
Kanovičiui ir Sauliui Šalteniui 
už abiejų sukurtą scenarijų “Ka
tė už durų” ir rašytojui Eduar
dui Uldukiui už korinį “Vilk
duobė”

JUO20 AMMMUilO Real Eitute, namų pardavimas, visą rflilų apdrau- 
0MMI) ■ BX pwQyW>®S. |Slvv98 MIS mOU|Q| ▼VVWaBvv I *
NUMERI, tac^ 99-11 J a mate a Ava, Woodhavon, N.Y.-Totai. 947-2323 
(aaptotot. 947-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad sente ar 
aofkbatiJ. Andriulio Idljontals.

tėjas if didaktinės beletristikos 
kūrėjas. Paminėta jo 175—erių 
metų gimimo sukaktis (1805- 
1889). Vilniaus respublikinėje 
bibliotekoje ta proga buvo atida
ryta A. Tatarės veiklos ir raštų 
parodėlė. ■

no, J. Haydno, M.K. Čiurlio
nio, J. Juzeliūno ir V. Juoza- 
paičio kūrinius.

— Į Gruziją ir Armėniją dvie
jų savaičių gastrolėms pasiųstas 
Lietuvos vaisi. filharmonijos 
simfoninis orkestras. Kastu kon-

kurį laiką jis buvo Ukmergės infonrifo* skambinti: L Juozapavičtas, 424-2109, arba rašyti: 90-54 
gimnazijos direktorium. Pasku
tiniais metais buvo pensinin
kas. Kiek aukščiau mirė buvęs NEVSRSEY, NEW YORK - Lietuvos Atsiminimai, šaštad. 4-5 

vaL popiet WEVD 1330 AM M, k 7-9 vat vak. 974 FM. Dr. JJ. 
Stato, Dk. Naujas adresas: 234 Sunltt Dr„ Watchung, N J. 07090. 
Toto Sl 753-5539.

NEKIORK — Laisvės Žiburys, setas. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM.R.K«ys, 217-25 54th Avė., Baysldo, N.Y. 11354. ToL 2122294134.

— Gegužės pradžioje Ukmer
gėje, mirė buvęs kūno kultūros 
mokytojas Stasys Vitkauskas. 
Kuoo Kultūros mokslus jis ouvo

K.VECAS 
JONAS 

1933 + 1974

einanti antikomunistinį •OOmndOt, Bmoklyn, N.Y. 11211;5T 2-5043.
žurnalą News Digest — Interna
tional. Kaina metams $3.00; rė
mėjo prenumerata $5.00. Garbės 
pren. $10.00.

dfano reikalą ir reikšmę. Trečiuo
ju iš eilės kalbėdavo R. Gied
ra, pavaizduodavo savo į sovietų 
nagus patekimo sąlygas ir iš jų

dainininkas James King. Vfl- 
niąušoperos rūmuose G.Pucci- 
ni operoje “Tosca” jis dainavo 
.Kavaradosio vaidmenį. Kartu su 
svečiu dainavo soL Gražine 
ApanavičHUt fToska), ^des Ba
kas (Skarpija), Abdonas Lietuv
ninkas (AngelottiJ. Dirigavo 
Vytautas Všržonft.*

— Nuo gegužės 26 iki birže
lio 1 Lietuvoje vyko “Prancū
zijos kultūros dienos”. Jas rengė 
Sovietų-Prancūzų draugija. 
Kaune, Vilniuje ir kituose nuės
tuose buvo rodomi prancūzų 
filmai, surengtos dailės Ir fo
tografijos parodos, buvo keli 
estradinės muzikos koncertai. 
Prancūzų turistai ir menininku

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Spaudoje paminėte gan*- l**»te ir estete patofe ir rodė- 
rimtą jungtinį trijų tautų “olim
pinį šokį”. O visi sovietų pa
vergtų torių šokėjai atliks kom
poziciją “Aš žygiuoju per 
Maskvą”.

GARIMOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINES: Mavad HM 
Rmnl Kimi, tac., 194-39 Jamalca Ava., Rlckmoad HM, N.Y. 11419; 
kr Gnrva Rusėto Home, 231 Badtoad Aee, BrooMya, N.Y. 11211. 
MataitaM, mdvloa ir vėstaamoo koplyėtoa. Jau Mečia Garažuos ėoL 

km1*01 |H*Ov*dJW p« IWW TOtK MMIV »BIOOwTlų WiWMūn<1 IT mOIK** 
^^^***A*toKmunop*— ivL ostriifu. r**gwKivuj«m fMuupmvnvov »rhwimiwi ovt 
kaitai irSerio daly.

— Gegužės 13 Vilniaus aka
deminio dramos teatro scenoje 
netikėtai mirė dramos aktorius 
Aleksandras Kernagis Buvo gi
męs 1911 Svirnų dvare, Kavars
ko vis., 1933 baigė Kauno vaistu 
teatro vaidybos studųą. Vaidino 
Jaunųjų teatre (1933), Kauno „• certuoja ir solistė Giedrė Kru- 
valst teatre (1934-1940), nuo katu ir pianistas P. Stmrins- 
1940 iki mirties vaidino Vilniaus 
dramos teatre. Kauno ir Vilniaus 
universitetuose dar yra studija
vęs teisę (1938-1942). A. Kerna
gis yra sukūręs apie 60 įsime
nančių vaidmenų, surežisavo 15 
veikalų, pats kūrė dramos vei
kalus. Kartu su J. Būtėnu sukū
rė pjesę apie J. Janonį — ‘Ta- 
nnlau dangaus žydrumą” (1958); 
antra, jo vieno sukurta, drama 
yra apie 4 sušaudytus ko
munistus — “Kad ir šimtą 

___7_ ___ _v O7 'gyvėnimų^/Teatro dramos stu-' 
venaiirinžtri&bsftUaki^recė^ dįjoj’ dėstė tortrinės vaidybos . .
zehtėA;Bfekevičimfr«ue&iYte- M»*»dį>us. fejfeldgfa^^Uėtuviriįtartu su joje. Beveik kasmet paruošdavo 

plastinės gimnastikos programą 
— originalų vridinimą su bale- 
tinio pobūdžio šokiais. Antroms įtAWWWUS HM METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBtUlMgaHmajŪęyti

vačiai. Be to, artimesnių kolo
nijų lietuviai (Geelongo, Latro- 
be Valley ir Idt) atvyko į kon
certus ir pranešimus į artimes
nes gausesnes kolonijas.

Visur, kur tik svečiai lankėsi, 
atvykdavo daug žmonių ir gau
siai rėmė aukomis. Lankymų 
programa buvo tokia:

Pirmiausia solistės E. bandy
tės koncertas. Solistė sodriu 
mezzo sopranu atiiko įvairių kū
rinių, pradedant liaudies daino
mis, operų arijomis. Kai ką gra
žiai skaitė. Publika buvo suža
vėta solistės dainomis, gražiais 
drabužiais, puikia išvaizda, na
tūralia laikysena. Adelžidį^ gy-

publikos trys konditerijos fidni- 
kai — Vilniaus “Pergalė”, Kau
no konditerijos fabrikas (buvęs 
“Tilkos” saldainių fabrikas) ir 
Šiaulių “Būta” — 1979 metais

Savaitės 
Įvykiai

M M ŠT, KUOLE HLLAGE. OUEEMS 
teari: 326-12B2 3264150
W artsp YIMNfT&E VIETA -

jis pasikvietė į talką solistę Ele
ną Blandytę, kori davė eflėje 
lietuvių kolonijų koncertus ir 
Romą Giedrą, kuris nesenai at
vyko iš Lietuvos, sovietų darbo 
stovyklose atlikęs penkerių me
tų bausmę (penkeri metai buvo 
kaip nepilnamečiui sumažinti). 
O juos visus tris buvo pakvie
tęs LKBK leisti sąjungos Syd- 
nejaus skyrius.

ši trijulė, be Sydnejaus, dar 
aplankė Melbourną, Adelaidę, 
kur surengė koncertus ir padarė 
pranešimus; Wodongą (tik pra

simuose svečiai atsisveikino 
sydnėpečhis. Kun. K. Kuzmins
kas pasigėrėjo AustralųM lietu

ti, NJS.W.RMBAwitmli9

Tuo pačiu adresu galime už
sisakyti ir Iktavių leidžiamą

Popiežius Jonas Paulius II 
Washington arkivyskupu pasky
rė Clevelando vyskupą James A. 
Hickey.
„ Naujųjų Hebridų salyno Espi- 

ritu Santo salos sukilėliai pradė
jo derėtis su vyriausybės atsto
vais.

Lenkijos vyriausybei pa
ruoštas pranešimas apie Len
kijos būklę teigia, kad Len
kija išgyvenanti didelę krizę, 
ir, jei nebūsią imtasi skubių 
priemonių jai pašalinti, Lenkijoj 
gali kilti socialini konffektų. 
Taip pat ten kritikuojami ne
lygūs santykiai su Sov. S-ga, 
elito privilegijos ir raginama pa
sukti į liberalinės demokratijos 
santvarką.

Du Lenkuos rašytojai Miro- 
slaw Cbojedd ir Bogdan Grze- 
siak ir du spaustuvės darbinin
kai buvo lygtinai nubausti kalėji
mo bausmėm už sugedusio ir iš
mesto vyriausybės mimeografb 
sutaisymą ir jo naudojimą po
grindžio leidiniam spausdinti.

Kinija paleido 22 m. kalė^me 
laikytą Kantono R. kataliką vys
kupą Deng Yiming. Jis buvo at
sisakęs nutraukti santykius su 
Vatikanu.

j Hansytojų Mausimus.

Apkeliavusi eilę lietuvių kolo
nijų, trijulė grįžo į Sydnejų

80 metų amžiaus siriraktis. Gi
męs 1900 Aluntos vis. Gam
tos mokslus studijavo Kauno ir 
Zuericho universitetuose. Dok
toratą įsigijo Šveicarijoje (1932). 
Dirbo Kauno ir Vilniaus bota
nikos soduose. Botaniką ir auga
lų sistematiką dėstė Kauno ir 
Vilniaus universitetuose. Daug 
mokslinių straipsnių yra paskel
bęs spaudoje, yra parašęs ir ke
letą gamtos mokslo knygų (dau
giausia apie augalus, grybus, au
galų ligas). Tyrė Kuršių marių 
ir Lietuvos ežerų augalus, bo
tanikos žodynui parengė porinių 
augalų lietuviškus vardus.

— Lietuvoje minimos ir 50 
metų amžiam sukaktys. Tokią 
sukaktį neseniai šventė ir žino
mas arclritektas Vytautas Čeka
nauskas (g. 1930). Už kartu su 
kitais architektais suprojektuotą 
Lazdynų naująjį Vdnigns dau
giabučių gyvenamųjų namų pro
jektą gavęs Lenino premiją, su
kakties proga dar buvo pagerb
tas specialiu vakaru, suruošta 
Vilniaus, meno darbuotųjų rū
muose. Ten pat buvo surengta ir 
jo piešinių bei projektų eskizų

ros pranešimu tiek buvo suža
vėti, kad jį apšaukė savo “hero
jum”.

Atsisveikinimo vakara

Lietuvos vežamo “Olimpinio 
šokio” muziką sukūrė komp. 
A. Bružinskas, choreografiją —- 
J- lįmglf^ĄfDSl&uniius — R. Soū-



nyksta ir tautinė sąmonė. Kai 
Lietuvos bajorija po Liublino 
unijos vis daugiau mokėsi len
kifiai, kai lenkų kabn joje vis

Mūsų bujotai, ponija, iškeitę 
savųjų lietuvių kalbų į svetmaų, 
ntita atėjo ir savajai tautai din
go. Tačiau didžioji tautos dalis, 
liaudis, kaimas, išlaikydami sa
vųjų kalbų, papročius, gyvenimo 
bodų, išlaikė ir gyvų pačių tau
tų. Ir čia-trečias simbolis: Čiur-

Jei rusai, vis dėstė jis toliau, 
71WrlPwlĮ 1 luUS xS SIMbCBOS* *81p 112 
juos visais atžvilgiais pranašes-

Jo šakos ir lapei judėjo nuo 
greno stniKveziBBO vkzmviibo. 
Nežinia, kodėl Stulginskiai pasi
ėmė tų fikusų. Gal jis jiems bu-

jauteisi tyg Kg u* acsnraaęs po- 
kokio nors baisaus sapno ir ne-' 
susigaudei, ar čia tikra realybė, 
ar tik sapnas.

Tiesa, dar vienas keistoka* da-. 
lykas krito man tada j akį. Ta-, 
me šone, kur Stulginskiai sėdė-,

krikštyta į valstybinę, prisi
glaudė tada pradžios mokyklos 
patalpose, buvusiose Vilniaus 
gatvėje. Visi išvežimai iš Pe
tingos miesto ir artimiausios

•nfcnvodteaų

rytos iš tų tautos gyvenimo mo
mentų bei veiksnių, kurių dėka 
lietuvių tautos atgimimas vyko, 
Lietuvos Vytis Čiurlionio ir

kur ir ką gali prasitarti savo ar 
kitų nenaudai.

Greit pasidarė aišku, kad 
lygiai taip galvojo ir A.'Stul
ginskis, nes 1940 bl, rudeniop, 
jis vėl attikmko^pas mm, kaip 
anų pirmąjį kartų arčiau susi
pažinti, taip Šį kartų, jau pasku
tinį, tiesiog atsisveikinti. Ši 
kartų aš buvau mokykloje. Jis

monė išlikusi iki 1918 m. tokia 
pat, kokia jis išliko esant rusų 
vergtoje? Tik palyginkite niū

kęs, be gyvybės ženklo. Nors* 
brikas buvo toks trumpas, bet' 
dar ir šiandien tų vaizdų matau 
tartum gyvų — taip mane su-; 
VvdiA -la* •

britų, aišku, ne mrisų, bet jų nau
dai. Tik pagalvokite, vyrai, baig
damas tuos savo svarstymus, pa
sakė jis, kas birtų atsitikę, jei 
12© metų mfisų tauta birtų iš
buvusi pavergto nė rasų, bet vo-

tsote bravo gyva ir palengva kė
lėsi naujam gyvenimui. Atgimi
mo laikotarpio tautos nusiteiki
mą gražiai simboliu išreiškė 
Risto savo "Vargo mokykla”.

tų patį gyveęiu į gyventi, kurį Tjri žvilgsniai atgal, praeita « 
gyveno lenkų šlėkta, ji paleng- istorija kartojasi, praeitis 
va sdenkėjo ir nuo savo tautos AJbarčiai ir ateičiai, ji
nusigręžė, o kai kurie ir prieš kalba mus įspėdama nekartoti 
ptių lietuvių tautų atsigręžė. praeities klaidų. Nebokime šfo 
Lietava riedėjo žemyn. Nebesu- meto ponija bei bajorija, kuri 
laite nė tokios šviesios mūsų jfcižnda savos kalbos. Jų išhAy- 
didkų asmenybės, kaip Goš- sime, jei jų branginsime. Todėl 
trata, Radvilai, Chodkevičius, mrisų šeimos kalba — lietuvių

netik šios dienos, bet rripina- 
mės ir ateitimi: žiūrime ir daro 
ne, kad batų kam ir po mūsų 
hiji inlmn daobų dirbti. To sie
kiame jaunosios kartos lietuviš
kuoju švietimu bm ugdymu.

Lietuvybei per jaunųjų kartų 
išakyti reikia dviejų dalykų: 
ir iš praeities klaidų mokytis, 
ypač iš tų, kurios visai Lietu-



Mažoji bal
taplaukė, paraudusiais nuo sau
lės ar vėjo wi^ęBaiat kaip jaunas 
ožiukas, šokinėjo nuo vieno

stotį. Tai pastatas panašus į di
delę Šviesiai rodais dažais nu
dažytą daržinę su raudonu sto
gu (aš jau pamiršau, kad stogai 

belis. Plačiais tarpais pakabintos 

yra lentelės pasidėti kojom ir at- 
lošos nugarai bei rankom. Pa
juntu vėsą vėją. Žiūriu, kad šo
nuose ant plačią lentyną sukrau
tos didelės krūvos apsiaustą. Jie 

.atrodo sunkūs ir šilti, su pla
čiais “kapišonais” ir storu avies 
kailiu viduj. “Tuos turbūt dėvi 
turistai žiemos metu”, atkreipu
si savo bičiulio dėmesį, paste
bėjau. “Nežinau, kodėl juos čia 
laiko vidury vasaros”, Įtiek abe
jingai atsako jis. Bet pastebiu, 
kad jo sportinių marškinių apy
kaklė užsegta iki pat viršaus.

Pagaliau priartėjom prie “kė
džių”. Staiga, lyg iš niekur, at
skrieja tabaluojanti tuščia kėdė. 
Patarnautojas, patikrinęs mūsų 
bilietus, atidaro ploną užtvarą ir 
padeda įlipti. “Užsivilkit savo 
apsiaustus”, pataria jis, užsegda
mas prieky sėdynės užtvarinę 
lazdelę. Aš užsivelku savo lie
taus apsiaustą. Staiga trukteli 
mūsą “kėdė”, ir po kelių sekun
džių esam pakibę tarp žemės ir 
dangaus.

Iš karto nesam labai aukštai. 
Po kojomis lieknos sidabrinio 
žalumo Alpių pušys, kaspinais 
nusitiesę ožką ar žmonių iš
minti takeliai ir akinamai žalios 
pievos. Kiek tolėliau matom 

terys, apsirengusio? ii amerjr 

to ,|įeną. Kitoj viętpį cfo ,nędį-

Ištikimi Lietuvai 
nors toli nuo jos
(atkelta iš 3 psl.)

kalbėti ar atsakinėti, pravers 
svetimybei duris, mūsų namai 
nebebus lietuviška tvirtovė ar 
sala svetimoj aplinkoj. Nereika
laudami vaiką lietuviškai kalbė
ti, mes atimsime jiems progą 
gerai lietuviškai išmokti, nes 
vienas dalykas kalbą tik suprasti, 
ir visai kitas ja ir kalbėti.

Šeimai reikia profesinės pa
galbos — mokyklos. Mums — 
lituanistinės mokyklos. Remian
tis psichologijos, žmogaus dva
sinio vystymosi duomenimis, 
civilizuotą kraštą mokyklose 

ka 12 metą. Taigi, mokslui eiti 
laikas, metą skaičius turi esmi
nės reikšmės. Pagal šio krašto 
mokyklą sistemą, 8 metai duoda

baigus amerikoniškąją pradžios 
mokyklą dabar netoli tenueisi, 
taip ir mums toli gražu nepa
kanka lietuviškojo 8 metą pra
džios mokyklos mokslo. Be pa
ties mokslo, svarbu ir socialinis 
momentas. Mažindami metus li
tuanistinėj mokykloj, mes am

O vėliau norime, kad mūsą

lituanistinėms mokykloms, ją 
laikytojams tėvams ir patiems 
mokiniams, kur mokslas 

stogius namelius apandinti ir 
svariai mven daržai. Atsigrę- 
žiu ir matau nutolusio Grindel- 

kitos uolos. Darosi vėsu. Pasta

susisiekimas, kad pasiektų savo 
namus kur nors kalno vidury. 
Bet mudu keliaujam iki galo. 
Trumpai sustojam stoty. Paslau
gus vaikinas siūlo avies kailius 
užsidėti bent ant pečių. Mano 
kojom jau buvo šalta. Nenoro
mis sutikau. Kailiniai milžiniški, 
šiurkštūs, bet savotiškai malo
nūs.

Kylam aukščiau. Jau apačioj 
takeliai virsta siūlais, medžiai ir

O prieš airis, plačios mėlynės 
pačiam viršuj, žvilga First viršū
nė.

Dabar jau Alpes matom be
veik “akis į alų”. Vaizdas di
dingas, bet ir slegiantis .,. Prieš 
milijonus metą stovėjo tie kal
nai čia, nepajudinami, nesikei- 
čią, rūstūs ir majestotiški. Jiem 
nesvarbi nei mano pačios egzis
tencija, nei milijonų prieš mane 
ir po manęs. Apsikabinę saulę, 
atsirėmę į dangą, po savo kojo
mis nejaučia kunkuliuojančio, 
verdančio žmonijos gyvenimo. 
Čia ateina amžinybės, žmogiš
kosios menkystės ir Dievo galy
bės pajautimas.

Pagaliau esam viršuj. Mano 
kailiniai buvo labai reikalingi. 
Laimė, jie buvo pakankamai di
deli, kad net ir kojas galėjau 
suvynioti. Manau, kad be jų 
būčiau mirtinai sušalusi. Mano

iš stoties išėjom į aikštę, ap
tvertą stipria rastą tvora, kini ap
saugoja turistus, bet neužstoja 
reginio. Viename kampe stovi 
automatiški žiūronai, į kuriuos 

viršūnes su visomis ją detalė
mis. Aikštelėj buvo mediniai 
stalai su suolais, prie kurią sė
dėjo jau nemažas skaičius tu
ristą, su foto aparatais ieškan
čią patogiausios vietos geriau-

ALEKSANDRĄ STULGINSKĮ 
PRISIMENANT
(atkelta iš 3 psl.)

jas Kazimieras Bauba, buvęs 
paskutiniu laiku buvusios Jėzui
tą gimnazijos direktorius, buvo 
vokiečių gestapo išvežtas į Stutt- 
hofo koncentracijos stovyklą ir 

iš dalies savo tezę apgynė. Nors 
ir išvežtas į Sibirą, jis ten ne
žuvo. Tiesa, jis ten neturėjo lais
vės, buvo kalinys, kaip ir visi 
kiti išvežtieji, bet vis dėlto, 

žinojo, buvo už pačius kalinto
jus pranašesnis savo specialybė
je, jis galėjo ir kalinimo metu 

buvo jau iš kalėjimo išleistas, 

buvo kolchozo

ir tūkstančius agitatorių už vadi
namą “tautą brolystę ir bendra

tį jo pranašesnės patirties akio darbiavimą”, bet esanti praraja 
dalykuose (žiOr. Lietuvių Encik- tarp užgrobtą tautą ir rusą nė 
loped|įa,XXIXtomas,85psl.). kiek nemažėja, bet didėja. Ir 

Imant platesniu, ne asmenišku ji niekad nesumažės ir neišnyks, 
mastu, visa Lietuva, anot Stul- Tokiu badu išlaikytas tautinis

Grindelwald miestelis, 
gilumoje Fiurst kalnas, 
kurio viršūnė jau slepiasi 
debesyse.

šiai nuotraukai. O dekoracijų pa
sirinkimas begalinis!

Iš tos aikštės gerai matosi 
“kėdės”. Net virptelėjau, pama
čiusi, kaip aš čia atkeliavau.

Negalėjau atsigėrėti vaizdu. 
Šalimais aikštės kalnų restoranas, 
kuriame matėsi baltomis staltie
sėmis užtiesti stalai. Ant stalų 
stovėjo .vazelės su gėlėmis ir 
gulėjo ilgi valgių sąrašai. Nu
tarėm sušilti ir užkąsti, nes ir lai
kas, ir malonūs maisto kvapai 
kėlė apetitą. Kitame krašte ne
toli stotelės buvo siaura, ilga su
venyrą krautuvė. Čia didelis pa
sirinkimas šilkinių skarelių su 
Grindė svaido vaizdais. Jos tokios 
autentiškos,, kad, nusipirk-net 
kelias, mintyse skaičiuodama, 

slėnį, kuris bent šiuo tarpu buvo 
nematomas ir atrodė nepasiekia
mai toli. Iš visą pusią nuostabi 
panorama, kurią lyg šilkine mė
lyna skara dengė žydras dangus. 
Tik kalną ereliai plačiais spar
nais ir šūvio greičiu nardė virš 
mūsą galvą, tai staiga ties mu
mis pasirodydami, tai staigiai 
pranykdami savo nepasiekia
muose lizduose.

Mano bičiulis turi naują foto 
aparatą, kuriame išsibaigė pir- 

tat, kai skaitome Tėviškės Žibu
riuose Amerikos žurnalisto W. 
Atwood įspūdžius iš jo aplan
kytų Pabaltės valstybių, randa
me, kad “rusai kartais vadina tris 
Sovietų Sąjungos Baltijos res
publikas ‘Sovetskąja zagrahica’ 
— Sovietų užsieniu’. Mat, rašo 

□toliau žurnalistas, “Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje net po tris
dešimt penkerių metų sovieti
nio viešpatavimo iki tam tikro 
laipsnio galima jausti, kad esi 
kažkur Europoje” (T.Ž., Nr. 21, 
1980 gegužės 22).

Taigi lietuviai ir kitų Pabal
tės tautą gyventojai žiūri į rusus 
ne "iš apačios”, bet “iš viršaus”, 
ne su susižavėjimu ją sovie
tiška kultūra, bet su neapykanta 
jai ir jos nešėjams. Nors Sovietai 
deda milžiniškas pastangas susi
artinti su Pabaltės tautų žino

das, pasidėjęs panašą aparatą 
talia stiklinės pufrjančio alaus, 
pasisiūlo patarnauti. Užsimezga 
trumpa, bet maloni pažintis. O 
aš žvalgausi, gerte jgeidama 
kiekvieną tos nepaprastos pano
ramos detalę: pakalnės tamsius, 
tankius eglynėlius, pilkai rudas 
uolas, iš kurią kyšojo užsispyru- 
sios pušaitės kreivais kamienais,
tiesdamos savo viršūnes į saulę. Į 
Beveik akių lygy, veidu į veidą I 
matau snieguotas viršūnes, kai I 
kurias pasidabinusias, kaip nuo
takas, baltą debesėlių vainiku. | 
Oras toks grynas, kad plaučiuo
se darosi saldu ir lengva.

Kitoj restorano pusėj takelis 1 
su gabalėliais laukinės smulkios 
žolytės vedė dar Įtiek aukščiau. 
Pačiame aukščiausiame taške 
buvo aptverta maža aikštelė su 
akmeniniais suoliukais. Nors 
saulė buvo labai stipri, net aki
no, bet šį kartą mano lie
taus apsiaustas buvo sandariai 
užsagstytas, kad kailinių ir ne
bereikėjo.

Pastebiu, kad keli takeliai 
veda į šonus ir žemyn. Man vie
tiniai paaiškina, kad tai takeliai į 
kalniečių vienkiemius. Priden
gusi nuo saulės akis, matau to
lumoj tarp uolų ir pušaičių ne
didelius namelius ... Ir kas juos 
čia pastatė, ir kas juose dabar 
gyvena?

Po sočių kalnietiškų pietų, 
nepaprastai skanios šveicariškos 
inkstų kukulių sriubos ir keps
nio nutarėm ruoštis keliauti že
myn, nes reikėjo suspėti grįžti 
laiku į’ Berną, kad nesivėluo
tume pas p. Geručius. Šį kartą 
mudviem kailinių siūlyti nebe
reikėjo. Užsivilkom juos patys, 
gerai užsisagstėm, ir aš, atsidū
rusi kėdutėj, jais suvyniojau ko
jas. Ir taip pasileidom žemyn. 
Buvo jaučiamas stiprokas vėjas, 
kuris mūsų kėdę kartais palin
guodavo, kad net kabelis su
girgždėdavo. Žvelgiau į nutols
tantį First, ir man buvo gaila, 
kad negalėjau ilgiau pabuvoti.

Ą ■' už ttofos iškyšulio pasirodė

prie Grindelwaldo stoties. Nusi
vilkę kailinius, pajutom didelį 
karštį. Temperatūra turėjo būti 
daugiau kaip 80 laipsnių. Ir vėl 
paglemžėm lietaus apsiaustus, 
kaip nereikalingą naštą, po pa
žastimis. Jau nebuvo sunku leis
tis vingiuotu siauru takeliu gele
žinkelio stoties link.

Patyrę, kad iki traukinio atėji
mo dar likę gerokai laiko, pra
dėjom neskubėdami dairytis į 
šaligatviuose verdantį gyve
nimą. Turistų čia nepaprastai 
daug, kalbančių visomis pasau
lio kalbomis. Pastebim daug ja
ponų, arabų, turkų ir indų. Be
veik kas keletas žingsnių ant ša
ligatvių stovi mažyčiai staliu
kai su spalvotomis kėdėmis. Čia 
tingiai sriubčioja kavą pavargę 
turistai ir užkandžiauja, ragauda
mi vietinius skanėstus.

Nors mudu nebuvotai alkani, 
bet mudviejų akis patraukė labai 
patrauklios išvaizdos kavinė. Ji

Iš visą pusią tarp šaligatvio ir 
kavinės pastato buvo platus ne

lynas, pilnas raudoną stambiais 
žiedais gėlią. Gėlynai aptverti 
miniatiūrine sniego baltumo 
tvorele. Verandoj eilės baltą 
staliuką su skėčiais nuo saulės, 
o vidus atrodė maloniai vėsus ir 
elegantiškas.

Įėję vidun, iš karto beveik nie
ko negalėjom matyti, nes Alpią 
saulė gerokai nuvargino akis.

kurioj stovinėjo keletas dailiai 
uniformuotą jauną vyruką. Ka
vinė buvo visiškai tuščia. Kel-

Berne iš k. A. Balašaitienė, dr. Antanas Kušlys, Šveica
rijos LB pirmininkas, Elena Geratienė, dr. Albertas Gerutis.

turios didžiulės tortą porcijos ... 
Ir dar vietomis papuoštos dide
le krūva šviežiai plaktos grieti
nėlės. Sidabriniame ąsoty garavo 
karšta kava, kuri savo skoniu 
man priminė Amerikoj populia
rią “instant” kavą. .

Ir taip kovojom beveik valan
dą su tais skanumynais. Pagal
vojau, kad nespėsim išalkti iki 
pietų, į kuriuos esame pa
kviesti ... Bet pagunda buvo 
didelė. Pagaliau juk ne kiekvie
ną dieną žmogus eini į kavinę 
Alpių papėdėj ...

Grįžimas į Berną buvo be 
nuotykių. Atvykom lygiai penktą 
valandą, ir jau reikėjo skubėti, 
kad nesivėluotume pas p. Geru
čius. Nors turėjom adresą, bet 
reikėjo važiuoti autobusu į toli
mą miesto dalį anapus Aar, ana
pus tiltų ir senovinės miesto da
lies, su kuria buvom spėję susi
pažinti. Per pusvalandį pasiren- 
gėm į svečius ir nužingsniavom 
autobusų sustojimo vietos link. 
Buvo svarbu nesivėluoti, o taip 
pat reikėjo susipažinti su mums 
nepažįstama viešo susisiekimo 
sistema.

Buvau pasiruošusi užkalbinti 
tatteiViūS, tačiaH toAriti įgi&tks 
noras pirma viską bandyti sava
rankiškai nulėmė, ir mudu pra
dėjom studijuoti didelį stiklu 
padengtą judėjimo taisyklių ir 
kelių planą. Iš karto pasidarė 
aišku, kad dr. .Geručio gatvė yra 
mėlynoj zonoj. Už nurodytą kai
ną šalia stovinčiame automate 
įsigijom bilietus. Po keleto mi
nučių priartėjo autobusas su 
mum reikiamu numeriu.

Buvo įdomu persikelti per til
tą į kitą Berno pusę. Čia vaiz
das jau kitoks. Gatvės apstaty
tos vėlyvos statybos nedideliais 
namais. Retkarčiais matėsi ir di
doki daugiabučiai pastatai. Ju
dėjimas buvo nedidelis, o šali
gatviuose matėsi daug pėsčių, 
ypač susiburiavusio jaunimo.

Pagaliau pasiekėm galutinę 
stotį. Žvilgterėję į žemėlapį, pra
dėjom ieškoti mum reikiamos 
gatvės. Ji, matyti, nebuvo toli. 
Eidami tuščiu, labai švariu šali
gatviu, palaipsniui vedančiu 
aukštyn, stebėjomės tos miesto 
dalies gyventojų privatumo pa
mėgimu. Iš gatvės pusės tesi
matė namą stogai arba antro 
aukšto viršus. Visi namai aptver-

mis ar plytinėmis sienomis, ku- 

žiniai varteliai.

vę. Už keleto namą pastebėjau 

mudviejų laukė dr. Gerutis su 
malonią šypsena. Už jo girdėjo
si lietuviški balsai. Pasisveikinę 
įėjom pro vartelius į nedidelį, 
jauką kiemą. Žalia pievutė, ap
supta siauromis lysvėmis, kurio- 
se žaliavo. • • įietuvaicos rotos. 
“Jas pati savo rankomis pasodi* rėjas. 1936 persikėlęs į užsienio 
nau”, aiškino ponia Geratienė. reikalą ministeriją, po metą 
"Tame name gyvenam jau 42 buvo paskirtas į Lietuvos dele- 
naetus, o rotos vis dar tebeis- gsdją Ženevoj ^feTsatųSąjun- 
Iruoja”, pridėjo <ęim>faUiAa« gos. Toji detegacjja iš tikro ėjo 
9vcvm| Muuwuy nrom cnz vib* pantniunyvcs mhv

ną nepažįstamą malonios iš- metu pasiuntinybė buvo oždary- 
VuZdOS IfBttlVg* jUn vEo'Ao tftCMU

nim. Iš virtuvės sklido malonus 
lietuviškų pietų aromatas.

“štai, ponia, sėdit ant sofos, 
ant kurios savo pirmas tremties 
Kalėdas praleido Lietuvos pre
zidentas Antanas Smetona. Čia 
su savo šeima jie valgė ir Kū
čias”, aiškino dr. Gerutis, vai
šingai pildydamas “kilniųjų” 
gėrimų taures. Pokalbis buvo 
įdomus ir šiltas, šeimininkai tu
rėjo daugybę klausimų apie 
Amerikos lietuvius, ją veiklą ir 
nuotaikas. O man buvo įdomu 
daugiau patirti apie mum ne
daug težinomą Šveicarijos ir 
bendrai Europos lietuvių gyve
nimą. Mintyse bandau įsivaiz
duoti prezidento ir jo šeimos 
nuotaikas. Nežymiai paglostau 
sofos atlošą, į kurią prieš dauge
lį metų rėmėsi mūsų benamio 
prezidento galva.

“Šveicarijoj lietuvių yra ne
daug — priskaitoma vos apie 60, 
tačiau visi gyvena gerai, dau
gumas aukštuosius mokslus bai
gę čia, Šveicarijoj. Šveicarijos 
lietuviai kasmet daro suvažiavi
mą Berne. Jie laikosi vieningai 
ir konkrečiam reikalui negaili 
lėšų. Šiais metais pasaulio lie- 

-tūvią>>jaėriisip kongresui .įtei- 
kėm stamboką sumą.” Dr. Knš- 

jo fotostatinę garbės pažymėji
mo kopiją. Taip pat vietinią 
lietuvių lėšomis buvo padova
nota šešiem Šveicarijos univer
sitetam “Encyclopaedia Litua- 
nica” komplektai. Įdomu buvo 
patirti, kad Zueriche yra popu
liari lietuviškų tautinių šokių 
grupė, kuriai vadovauja Joana 
Stasiulienė, bet kuri sudaryta iš 
šveicarų studentų ir net docen
tų. Toji grupė sėkmingai gastro
liuoja po Europą ir net buvo 
specialioj programoj pas popie
žių.

Besišnekučiuojant ir retkar
čiais pakeliant tostą už vieną ar 
kitą lietuvišką reikalą, ponia Ge- 
rutienė pakvietė sėsti prie stalo, 
ant kurio garavo skoningi ir aro
matingi patiekalai. Nežiūrint 
smaguriavimo po išvykos į kal
nus, lietuviško maisto kvapai

Po pietą dr. Gerutis aprodė 
likusią savo buto dalį. Priėjau 
išvadą, kad jo name laikomi 

mai ir politiniai archyvai, dide
lės vertės oficialūs dokumentai 
ir raštai.

Paklaustas, kuo šiuo metu dr. 
Gerutis užsiėmęs, jis rimtai at
sakė: “Ponia, aš esu pensinin- 

vinys yra kelti Lietuvos laisvės 

taučius; tai aš ir darau kiekvie- 

nyboj tebuvo dvi dienas — nuo 
1940 birželio 13 iki 15. Baigęs



PETRAS PERKŪNUS. Dva
sinio idealo keliu. Biografiją 
parašė tam. dr. Igno Monro. 
Sulietuvino ir redagavo kun.

Lietuvių su

rodo, kad poeto tėviškė yn kaž
kur prie Rubikių ežero, taigi 
liojam, kur tėviškė, nes tėviš
kei, tėviškės sodui, gintųam 
autorius sukuria pačius poetiš-

- kiaušius posmus ir vaizdu:
Paprudėj tarp karklų lakštin-'

gala kliauga.
Giesme stebuklinga per- 

skrosdama tylą.
Telėtniko slėnis, šilkuos iisi-

Tarytum nuo lemės į debesis

Suvilgytos ašarom pienių gal
vutės

Ir medžių šešėliai, sukritę ant 
žemės.

Atrodo, kad verkia. Atrodo, 
kad lindi.

Kai viskas iš saulės tik fypse- 
ną semia.

(“Tėviškės sodas", 30)

Su atsidėjimu ir meile poetas 
apdainuoja kiekvieną mėtį lai
kotarpį: pavasarį (52, 53 p.), va
sarą (54, 55 p.), rudenį (57, 
58 p.), žiemą (36 p.); po eilė
raštį skiria Kalėdom (37 p.),Vely
kom (38 p.), gėlėm (39, 40 p.), 
jaunystei (44 p.), eilė eilėraš- 
raščių laimei (31,32,41,42p.).

rint, labai skirtingas temas jun
gia ta pati pagrindinė mintis: 
laikinumas, trumpamas, praei- 
“reųuiem”, vasara — nesustoda
ma prabėga, o rudenį miršta žie
dai:

Man gaila tu astrų ... Pri
dengs Juos sniegynai

Ir šaldys žiedus jų, kurie tik 
pražydo.

Imsiu ir išrausiu, tegul jie iš
vengia

Audrų ir speigų — ledinuo
tojo šydo.

Neroviau aš astrų ... ir rauti 
jų gaila:

Tegul dar dienelę nors meną 
pažydi,

Kol sniegas pridengs juos lai
tai nubučiavęs,

Tegul dar purvynai jiems 
laimės pavydi...

(“Astrai”, 40 p.)

tekusio tėviškės ir tėvynės. Te-

ną” valgė K. Bradūnas 1945, 
džionis irgi 1945, o “Be tėvy
nės brangios” J. Aistis buvo 
jau net 1942. Po 35 metų tuos 
pačius motyvus atšaldo ir V. 
Nekė, iš naujo apdainuodamas 
nimus, ilgesį, viltį grįžti... O 
netekęs vilties grįžti į žemišką
ją tėvynę, poetas mėgina savo ir 
skaitytojo žvilgsnį nukreipti į 
amžinąją. Tačiau, nors ir varg
damas svetimos šalies lankuos, 
nors ir skųsdamasis klajūno da
lia, nors ir žinodamas, kad ten

NAUJIEJI ŽURNALAI

—Prieš pradėdamas kibti į turi
nį, turiu dar šį tą paaiškinti. 
Apie gegužės vidurį atėjo š.m. 
ATEITIES vasario numeris. Jį 
beskaitinėjant ir pastabas besi- 
žymint, po kelių dienų gavom 
kovo numerį. Tuo laiku užplūdo

ATE1TĮ padėjau į šalį. Labai 
nustebau, kai pačiame gegužės

TIES dvigubą balandžio-gegu
žės numerį. Trys žurnalo nume
riai per maždaug dvi su puse sa
vaites! Nereikia nė kalbėti, jog 
tai ne redakcijos kaltė, b spaus
tuvės ir pašto. Koks neregėtai 
komplikuotas tapęs mūsų žurna
lų leidimas! Ir kaip be reikalo 
kartais apkaltinam redaktorius. 
Grįžtant prie ATEITIES vasario

lo tema — “Budėti, laukti, pasi
ruošti”. Remdamasis įžymių 
Bažnyčios tėvų citatomis, pa
mokslininkas įrodinėja, kad 
krikščionybė keičiasi lėtai, ne 
šimtmečiais, o tūkstantmečiais, 
tad ir dėl suartėjimo reikalinga 
kantrybė. Švelniai pakritikuo- 

ir kovo numerių, tai juos recen- jamos dogmos, 
zuoti nebetekau ūpo, juoba, kad 
kovo numerio nė nebeskaičiau 
ištisai, o tik vieną kitą straips
nį. Tad ir apžvelgsiu tik patį 
paskutinį dvigubąjį balandžio-

Pirmajam puslapy lyriški A. 
Jasmanto posmai kalba apie pa
vasarį, bet nuotraukoj gili, šiur
pi žiema...

Redaktoriaus “Antai” skilty 
įdomiausios dvi temos: ateiti
ninkuos ir Bažnyčios. Dabarti
nę ateitininkiją lygindamas su 
ankstyvąja (1910 ir 1911 metų), 

tegul dar palydi nors vieną die
ną nenuskustas; ners ir sunkus 
benamio, tremtinio, klajūno gy
venimas, bet troškinąs gyventi 
dėl to nesumažėja. Vien už šiuos 
du eilėraščius autorius vertas 
ronio “Vakarą ant Keturių Kan
tonų ežero”, “Prabėganti jaunys
tė” — Vaičaičio eil. “Gyvenimo 
mano saulutė”, “Metams bė
gant” — Kudirkos “Labora”.

Kalba gera, bet yra skyrybos 
klaidų. Mėgstantiem senovinės 
formos, bet prasmingą ir vaiz
dų pilną poeziją knyga bus va
landai kitai atgaiva.

Vincas Nekė, KLAJŪNO DA
LIA. Eilėraščiai. Autoriaus leidi
nys. Aplankas dail. Ądos Korsa- 
kaitės-Sutkuvienės, 102 pusi. 
Kaina nepažymėta.

J. Masilionis

redaktorius šiandieninę randa 
patetišką, išblėsusią, abejingą

O kalbėdamas apie Bažnyčią, 
paliečia dabartinio popiežiaus 
kirčius su teologais. Pastabose 
randi ir dalinio pritarimo, ir 
švelnios kritikos.

nigo Eugenijaus Gerulio pa
mokslas, pasakytas šjh. sausio

Beveik keturi puslapiai pa
skirti Dalios Kolbaitės dailės 
darbų nuotraukom ir keliolika 
eilučių jos biografijos metme
nim.

Keturi puslapiai atiduoti ir la- 
lės Stončiūtės puikiais grafikos 
darbais vienas nuo kito atskir
tiem Vytauto Alanto eilėraščiam. 
Deja, apie pačius eilėraščius 
nieko nesakysiu, kad netektų su 
jų autorium susipykti...

Arkadijaus Vinokūro vieno 
puslapio beletristinė apybrai-

jamos

apie beviltišką padėtį ATEITY 
pateikiama to laiško ištrauka ir 
ją nagrinėjusių Chicagos prie
miesčių moksleivių pasisakymai. 
Neatrodo, kad visi Amerikoj 
tarpstą lietuviukai būtų giliau 
pajutę kraujuojančią savo tautie
čio bendraamžio širdį, bet jau 
pati idėja tokius laiškus nagri
nėti ir nuomones reikšti labai 
gera.

Skilty “Atvirai”, redakcijai pa
prašius, keletas jaunimo auklė
tojų pasisako dėl angių kalbos 
naudcjimo-nenaudojimo litua- 
s to vykiose. Dauguma anglų kal
bai labai nepalankūs ir logiš
kai įrodo kodėl. Teisingai meta- 
rių) šeimų adresu, kad namuose 
lietuvių kalbą apleidžia.

nos atsakymas jo straipsnio 
“Evangelija ir kultūros savaran
kiškumas” diskusijų dMy- 

’viam.
“Knygų” skyrių sesuo Ona 

Mikailaitė recenzuoja Danguo
lės Sadūnaitės poezijos knygą 
“Baltas ievos medis”. Į “Kreivas' so ALTai.” Neapsirinka, taip ir 

buvo. O kas gi 194O-tųjų metą 
Altoj pirmu smuiku grojo, jei ne 
dr. P. Grigaitis? Bet palikim šią 
temą, nes ji neišsemiama. Mini
mam straipsny (kun. dr.) Jurgis 
Šarauskas veiksniam pasako 
daug teisybės ir akivaizdžiai 
nurodo, kokie menki dabartiniai 
mūsų politiniai siekimai bei lai
mėjimai. Jaunimą skatina eiti į 
Amerikos politką, o visiem 
bendrai — steigti naują politinį 
veiksnį* Drąsus, bet keistokas 
tas pasiūlymas. Įdomu, ar ir kaip 
veikėjai reaguos. Vienu ar kitu

šypsenas” sudėta apie 20 pirma
eilių sovietinių anekdotėlių. 
Paskutiniai keli puslapiai skirti 
ateitininkų veiklos > aprašymam 
ir skaitytojų laiškam.

Balandžio Į LAISVĘ

Šį kartą pradėkim nuo veda
mųjų, kuriem iš tikro ir vieta 
būtų pirmiesiem, “vesti”. Vie
nas pavadintas “Paskata iš
tverti”. Jame redaktorius pikti
nasi visišku mūsų tautos paver
gimu ir ypač mūsų jaunuolių . 
siuntimu sukilimų malšinti 
(Vengrijoj, Čekoslovakijoj) arba į 
imperialistinius ekspansinius 
ną). Prieš tokį dvigubą tautos 
genocidą ragina protestuoti

“Greta sustatyti du kalbėtojai 
vienas antrą išryškino: Brazaitis 
ramus, logiškas, dalykiškas, pa
liečius mintį; Grigaitis — dema
gogiškas, rėksnys, gan sąmojin-

J. Brazaitis 1962.11.17 skundžia
si J. Kojeliui (turbūt laiške?): 
“( . . .) pasirodė, kaip Alto sek
retorius (Grigaitis) variąja viso-

(šimutis) skėsčioja rankomis,

vo didvyrį beaukštindamas,

ir rėksniu, o vėliau dar savo . 
didvyrio lūpomis, ir šantažistu, 
ir denunciatorium, ir susitarimų

Ko vertas “šantažuotojas ir de
magogas” dr. P. Grigaitis, paaiš
kėja iš trumpos užuominos 
Jurgio Šarausko straipsny “Ne- 
nepripažinimo politikos išgavi
me ir įtvirtinime turbūt priklau-

Beje, tas pats J. Barauskas, kar
tu su Romu Giedra ir Jurgiu 
Gliaudą, dalyvauja svarstytose, 

ziečių “Pio XI” spaustuvėj 1979 
m. Tiražas — 3,000 egz. Gau- 
piešiniais. Knygos projektas — 
Vinco Aleksandravičiaus, SDB. 
I-mas viršelio psl. — Petro Per- 
kumo aliejinis atvaizdas, tapy
tojus — Amold Sass. IV virše
lio psl. — lietuviškas kryžius 
lietuvių saleziečių vasarvietėj, 
Alpėse. 264 psl. Kaina 8 dol. 
arba laisva auka.

Tai knyga apie trumpai tegy
venusį pavyzdingą Lietuvos jau
nuolį Petrą Perinimą (1917- 
1937), mirusį saleziečių įstaigos 
ligoninėj Italijoj. Jis esąs “garsus 
svetur, nežinomas saviem”. Tad 
įdomu ir saviem apie jį daugiau 
sužinoti. Mūsų domesį gražiai 
patenkina ši knyga. Jau iš įva
dinės jos dalies sužinom, kad 
Brazilijos miestely Laurinhas, 
kur saleziečiai turi gimnaziją, 
raže yra jaunuolio atvaizdas su 
užrašu: Fedro Perkundts. “Ir 
dar”, kaip ten pat rašo kun. Pra
nas Gavėnas, “Sao Paule paten
ka į rankas maža knygutė. Ant. 
viršelio jauno vaikino atvaiz
das su tuo pačiu užvar- 
dinimu: Pedro Perkūnus. 
(...) — Tai vis to paties mū
sų Petriuko trumpas gyveni
mas, išverstas iš Italijoj išleistos 
knygelės Pietro Perinimas.—Šu

Šioj dabar gražiai išleistoj lie
tuviškoj knygoj rašo įvairūs au
toriai. Rašo pirmiausia apie Pet- 
gojyra šios aštuonios dalys: 
Įvadinė dalis, Petriukas. šeimos 
židinyje, Petriukas Italijoje, Pet
riuko išlikę laiškai, Liudijimai 
ir užuojautos, Pašauldminė dalis, 
Lietuvių saleziečių veikla 1927- 
1978, Priedas.

ŠVIETIMO GAIRES. Lietu
viškojo ugdymo žurnalas mokyk
lai ir šeimai. Nr. 23. Balandis. 
Leidžia JAV LB švietimo tary
ba. Išeina du kartus per metus, 
šį numerį redagavo: Vida Augu

sienė. Viršelis — Virgjnųos 
Juodišiūtės. Iliustruota. Spaus
dino Draugas, Chicago, III. 72 
osl. Prenumeratos kaina 3 dol. 
metam, atskiras numeris 150 
dol. Administracijos adresas: 
Švietimo Gairės, 3206 W. 65 
PI., Chicago, Ui. 60629.

Turinys: Jonas Kavaliūnas — 
švietimo planai ir darbai, kun.

sus veiksnius.

LAIŠKAS REDAKCUAl
voji mokykla, Vaiko kalbos žo
dingumo ugdymas, Kaip vaikus 
išauklėti lietuviais?, Virginija

KAIP AŠ “LAIMĖJAU" 
PULITZERIO PREMIJĄ

tiri, pakelės žibintui, autorius
tas R. Giedra čia pasirodo kie-

kalingi?, Andrius Sadauskas r
skuta A. Liulevičienės rašiniui

mės, kad kai kurios radijo stotys 
kai kada pagrojo K.V. Banaičio 
operą Jūratę ir Kastytį. Radijo 
stotys, turėdamos daugiau įre-

tikų apšaukimą pačių institucijų 
griovėjais. Nesislapstant (ir ge
rai, kad nesislapstant) priekaiš- 
taųama Altas ir dabartinio Vli-

ga Kregždienė •— Žiupsnelis 
minčių opiu klausimu, Juozas 
Plačas — Gramatinės sąvokos, 
Vida Augulytė-BuČtoenė — Sa
kinių brėžiniai, Nuo dvejų iki 
penherių, Amanda Muliolienė 
— Ptaiguninkite knygučių pir
mo skyriaus vaflcMas, Juozas

ny orkestras nomhanvn Puliteer 
premijai, ir prašė iki 1980 kovo korduotų mūsų kūrinių, pagrotų 
1 atsiųsti biografinių žinių, par- ir Inos. B Liet. Fondo iki šiai

punkto, kuriuos patvirtino savo 
parašu”. Jis netiki, kad Madride 
išvis, bus posėdžiaujama, o jei b 
bus, tai nieko gero nesiima ti
kėtis. Blaivos, realas J. Gliau
do* išvedžiojimai irgi baigiami 
prsimiscmuu: iik neiSanHa-

“Praeitis priklauso asams”. Bet 
ne tik 13. Tai tęsinys iš kovP 
numerio, kuriame dar pri
rašyti daugiau kaip trys pus
lapiai. Apie ką? Nusako 
paantraštė: “VflMans Universi
teto istorija LKMA suvažiavi
me”. Pereitą rudenį CMcagoj į- 
vykusiame Lietuvių Katalikų

kiausiu. Jis įspėja, kad nuo Hel-

1979 kovo 29 įvykusiame liet prašęs nė vieno dolerio. Fondui

tos dienos laišku minėto or-

metus “(...) Maskva (...) ne
įvykdė nė vieno susitarimo

sakoma prieš kai. kurių mūsų 
išeivijos veiksnių nudemokratė- 
jimą ir tų veiksnių vadovų kri-



RYŽTAS ATEIČIAI
liau.

tintojas tautinę veiklą išeivijoje 
išlaikyti ir ją perduoti iš kartų j 
kartas.

dovaus: prityrusių 
va. Lilė Milukienė, 
ps. Onutė Pridotkienė, paukš* 
tyčių

rienė, sporto

Lietuvių Skautų Sąjungos 
tarybos suvažiavimas Chicagoj 
gegužės 17-18 išklausęs LSS 
vadovybės ir jos pagalbinių 
veiksnių pranešimus, susipaži
nęs ir padiskutavęs pašnekesius 
ideologijos, lietuviškosios sąmo
nės ugdymo, veiklos stiprinimo, 
mišrių vienetų priklausomumo 
ir organizacinės struktūros su- 
prastinimo temomis, skelbia, 
kad:

1) Sąjungos vadovybė centre 
ir šakose, rajonuose ir skautiš
ko ugdymo skyriuose stengiasi 
ir toliau organizuotai pagal gali
mybę pateikti vis naudinges
nius, patrauklesnius užsiėmimus 
skautam ir skautėm, rūpinasi jų 
skaičiumi ir ruošimu, kad viene
tai tinkamai atliktų prisiimtus ir 
visos lietuvių išeivijos stebimus 
įsipareigojimus.

2) Sąjungos vadovybė dės 
visas pastangas ieškoti būdų 
ir priemonių, kad vienetai, vyk
dydami nustatytas programas ir 
atlikinėdami įžodžių ceremoni
jas, įstengtų stiprėti ir ideologiš
kai, kreipiant metoduose ypatin
gą dėmesį į skautų ir skaučių 
įstatų praktišką pritaikymą gy
venime.

3) Sąjungos, vadovybė labai 
rūpinasi tautinio auklėjimo rei
kalais, kreipia tėvų ir visuo
menės dėmesį į tikrovę, kad lie
tuvių kalbos vartojimas skautiš
ko jaunimo tarpe tolydžio virsta ’ 
labai svarbia ir aliarmuojančia 
problema — ir dėl tos priežas
ties kviečia šeimas, mokyklas ir 
visas kitas auklėjimo institucijas 
sutartinai ieškoti to klausimo 
sprendimo, pati iš savo pusės 
pabrėždama tautinės sąmonės ir 
savos kalbos išlaikymo bfltiny-

dalyvauti, pusė registracijos mo

li stovyklautojų, atvykusi; į

Į skaučių draugovę kandidatė
mis buvo perkeltos — Sigita 
Penikaite, Sigita Alksninytė, Ri-

Turima žinių, kad šios šventės 
proga yra daromi įvUitOS stovyk
lavietės pagerinimai^

Diana Dmlydaitė.
Brolių įsakymuose buvo pa-

ATLANTO RAJONO STOVYKLA

M

NEW YORKO SKAUTAI 
PAMINĖJO ŠV. JURGĮ

New Yorko skautų-čių švento 
Jurgio sueiga įvyko birželio 7 
KaltOros Židiny. Tai buvo pas-

Po raportų, vėliavų įnešimo

įsakymu, iv. Jurgio dienos pro-

apdovanotos fio* sesės: v. sk.

Bobelytė, psl. Kristina Cesnavi- 
čiūtė, psl. Rūta Kidolytė, psl. 
Kristina Kirkylaitė ir psl. Adrija 
Nemickaitė.

Parodžiusios ypatingą darbš
tumą, "Birutės” d-vės skautės 
— Basa Alksninytė, Nina Jan
kauskaitė ir Lina Kidolytė, buvo 

si verbuoti pačias geriausias pa
jėgas jaunesniųjų vadovų ir va
dovių lavinimui ir aplamai skau- 

skatina visus ir visas domėtis 
rengiamomis vadovų ir vadovių

lavinimu mokyklomis ir viene- 

taip pat prašo suaktyvinti tokių 
kursų organizavimą tose vieto
vėse, kur jų nedaug būna ir 
jautriau suaktualinti skautų ir 
skaučių lavinimą, naudojant vi
sas vietovėse prieinamas prie
mones.

5) Suvažiavime iškelti naujie
ji sumanymai bei siūlymai or
ganizaciniam persitvarkymam 
bus atidžiai svarstomi LSS tary
bos komisijose, kurių išvadas 
taryba paskelbs platesniam susi
pažinimui, išdiskutavimui ir nu
tarimams; šiuo metu betgi pa
brėždama nusistatymą išlaikyti 
Sąjungą, atremtą į: iš Nepriklau
somos Lietuvos atsineštas tauti
nes, religines bei skautiškas tra
dicijas, idealistiškai nusiteikusių 
vadovų ir vadovių pasiaukojimą, 
specialios misijos išeivijoje pa- -O -pasimaudžius- —valgė kiek- , minti 
skirtį ir veikiančio statuto raidę vienas už tris! “ai b
ir dvasią; skatinant vienetų va
dovus ir vadoves orientuotis 
skirtingose vietovių bei gyve
namų kraštų aplinkybėse, iš jų 
imti, kas lietuviškai skautybei 
gali būti naudinga ir nevengti 
atsargumo ten, kur objektai su
kelia abejonių.

Lietučių Skautų Sąjunga

skaučių draugininke paskirta 
sak.val. Rasa Vilgalytė.

kaklaraiščiais, štai proga davę 
jaunesniosios skautės įžodį. 
Naujosiom paukštytėm kakla
raiščius užrišo draugininke psl.

NUOTAIKINGA IŠKYLA

BiržeHo 14 ankstų rytą į Kul
tūros Židinio kiemą vienas po 
kito rinkosi automobiliai, o ne
trukus atpūkšnojo fr didelis au
tobusas. New Yorko broliai ir 
sesės važiavo iškylauti.

Neilgai truko pasikrauti pala
pines, puodus ir kitą mantą, 
ir autobusas pajudėjo, pilnas 
krykštaujančių iškylautojų ir su 
jais vykstančių vadovų, viso net 
50!

Po maždaug pusantros valan
dos kelionės iš autobuso pabiro 
iškylautojai gražioj estų stovyk
lavietėj, Lakewood, New Jersey. 
Vikriai pasidalinę kas kam pri
klauso, sesės ir broliai patraukė 
savo pastovyklių link.

Viena po kitos išdygo miške 
palapinės, gi vos spėję jose 
įsigyventi, visi iškylautojai 
lėkte nulėkė į ežerėlį maudy
tis, nes Dievulis tikrai nepagai
lėjo gražaus, kiek karštoko oro.

Popietei įpusėjus, visi susirin
ko aikštėje numatytiem “olim
piniam žaidimam”, kuriuos pra
vedė paukštyčių ir vilkiukų 
draugininkai — psl. Vida Jan
kauskienė ir fil. Vladas Bileris. 
Varžėsi, sportavo, beveik iki va
karienės. Gi vakarienės metu, 
net nuostabu buvo stebėti val- 
gančiuosius, nes apetitai tyrame 
ore buvo pasakiški.

Po vakarienės, visi skubėjo 
pasiruošti laužui, kuris įvyko se
sių pastovyklėj. Dainos ir šū
kiai aidėjo toli mišku, gi pasiro
dymais bandė vieni kitus pra
lenkti. Ypač daug gyvumo į lau
žo programą įnešė New Yorko 
prit. skautės, talkinamos New 
Jersey prit. skaučių ir net vie
no brolio. (Mat ir iš New Jer
sey skautai susigundė paiškylau
ti ir pabendrauti).

Po laužo dar visi sugūžėjo 
valgyklom naktipiečių. Tada ma
žieji nuėjo (tikėjomės!) miegoti, 
gi skautes ir skautai paežerė
je žaidė “vėliavėlę”, pravedant 
s.' Broniui Nemickui. Tačiau 
švilpsi ar nešvilpsi tylai, pala
pinėse dar virė gyvenimas.

daliai, tėvų komitetas pavaišino 

skambiu ačiū!

mos ir pašokdamos. Jas paruošė 
“didžioji paukštė” d-kė psl. Vida

Pasibaigus sueigai, nelabai 
noriai skautai išsiskirstė, nes 

Paukštytės ir vilkiukai patylomis 
išėjo vieni kitus pulti, neatsilie- 
kant ir jų vadovam. O i< tų 
puolimų ryte buvo gražaus juo
ko.

Sekmadienio ryte, vos paval
gius pusryčius, sesės išėjo išky
lauti. Besekant kelio ženklus, 
pradėjo krapnoti lietus, dėl ku
rio buvo sutrumpinta iškyla Vos 
spėjus pareiti, lietus ėmė ir su
stojo. Paukštytės išėjo vadina- 
mon gamtos iškylon, kurios 
metu stengėsi rasti kiek galimai 
daugiau nurodytų dalykų, tuo 
pažindamos ir aplink jas esan
čią gamtą. Draugininkei talki
no skautės — Nina Jankauskaitė, 
Gailė Katinaitė ir Lina Kidoly
tė.

Prieš pietus buvo visų išky
lautojų susikaupimo valandėlė. 
Jos metu šiam sekmadieniui pri
taikytas maldas paskaitė sesė 
Vida Jankauskienė. Buvo prisi-

i ir birželio tragiškieji įvy- - 
ir tylos minute pagerbti žu-

Atlanto rajono skautų — skau
čių rajoninė stovykla šiais melais 
įvyks toj pačioj vietoj kaip ir 
pereitais metais — amerikiečių 
stovyklavietėj — RE SO LITE 
SCOUT RESERVATION - 
Bolton, Mass. Telef. 617 779- 
2777.

Stovyklos vardas — Suktinis. 
Laikas: rugpjūčio 16-24. Mokes
tis: 65 dol. Stovyklaujant dau
giau kaip vienam iš šeimos, 
kiti moka po 60 dol. Stovyk- 
lon atvykstama: štabas — šeš
tadienį, 8 vai. ryto, stovyklauto
jai — 12 vai. dienos, pietus 
— 1 vai.

. Bendros stovyklos ribosese- 
serijos ir brolijos “pastovyklčs” 
dėl tikslesnės terminologijos į- 
gyvendinimo bus vadinamos 
“stovyklomis”.

Stovyldautbjų registracija su 
20 dol. mokesčiu iki liepos 1 
siunčiama stovyklos iždinuhd 
adresu: Algis Glodas, 37 Saidy 
Glen Dr., Holden, Mass.. 01520. 
Telef. 617 829-5010. Dėl rimtų

mestai visiem yra būtini ir be ta 

vusieji. Visi bendrai sugiedojo 
porą giesmių.

Pavalgius pietus (kurių metu 
dar kartą teko stebėtis iškylauto
jų apetitu), atėjo metas skubiai 
nuardyti palapines ir pasiruošti 
kelionei į namus. Atvažiavus au
tobusui, nenoromis į jį sulipo 
pavargę, bet linksmi iškylautojai. 

Po neilgos kelionės, vėl išli
pome Kultūros Židinio kieme, 
kur jau laukė tėvai. Iškyla, ku
riai taip ilgai ruoštasi, taip grei
tai pasibaigė.

Su New Yorko sesėmis ir bro
liais, drauge iškylavo vadovai: 
v. sk. psl. Vida Jankauskienė, 
s. B. Kidolienė, s. B. Nemickas, 
s. V. Kidolis, fil. V. Bileris, s.v. 
v. si. M. Ilgūnas, s.v .v .si. E. 
Liogys ir tėvai — Algis Jankaus
kas, Osvardas Kulys ir Irena 
Bilerienė, kuri su tuntininke ir 
sesių pagalba maitino visus iš-

Vasaros stovyklos reikalų

> vyr - v x
gintarių, budžių sąskrydį rug-' 
piūčio 29 — rugsėjo 1. Sąskrjk * : 
dis, pavadintas "II-ji ~ šiaurės 
pašvaiste”, įvyks Romuvos sto
vyklavietėj, Kanadoj. Tema —

Registracijos mokestis 10 ' 
dol. (įskaitomas į pilną mokes
tį). Sąskrydžio mokestis: iki rug
pjūčio 1 d. - 35 dol ., po to 
— 40 dol. y

Registracija iki liepos 1 pas. 
ps. Ramintą Nekrošienę, 55 
Robin Hood Rd., Islington, Ont, 
Canada. - . ; 4

Čekius rašyti R. Nakrošius 
vardu. ' . .

Skautas skaito ir įsIgflfna^ęnL 
voja ir svarsto. . * 

si ir stengiasi suprasti, -Nte tik '

eigai aptarti suvažiavimas įvyki 
liepos 13, sekmadienį. 1 vairia * 
piet Maironio Parko namuose, 
Worcester, Mass. \ J

Į šį suvažiavimą Brolius/ it" . 
Seserijos stovyklų virfiūinkai .
kviečia savo štabų natius pa- 

gal jų nuožiūrą. Patartina, kad

Sio suvažiavimo šeimininkui ; 
broliui s. R. Jakubauskui bei 
visiem už kooperaciją iš ankšto <

Nepamirškime stovyklos re-z 
gistracijos, gero pasiruošimo bei 
gausaus joje dalyvavimo.

Budėkime!

ps. Steponas Zabulis, 
stovyklos viršininkas



reikalu.

vasarvietės

i JAV

- VMoo pirm. dr. K. Bobelis ap
žvelgė baigiamojo Helsinkio 
aktopsasmę ir įvairias to akto

visus JAV-se ir Kanadoje uni
versitetus baigusiuosius tuoj po 
iKjirinnĮ sokkj šventes {liepos

ir estai*. To pasigendama pačių 
lietuvių tarpe. Pritariama pasi
ruošimo pastangom ir veiklos 
planam Madrido konferencijos 
meta. Išreiškiama padėka spau-

is, birželio 4 paskelbė 
straipsnį apie Lietuvą, 

e aprašoma kaip 1940 
I pavergt okupantas Sov. 
it kaip, dabar tebelaiko 
ūdoje ją ir kitas Patalti-

— Justinas ir Jadvyga Ge- 
čiauskai, gyveną Philadelphijoj, 
birželio 22 šventė vedybinio

— Rašytojui Aloyzui Baronui 
birželio 13 suėjo«25 metai kaip 
jis dirba Draugo dienraščio re
dakcijoj. Skaitytojam jis yra ži
nomas redakciniais straipsniais, 
literatūrine kritika, “Spyglių ir 
Dyglių” skyrium, reportažais ir 
kitais raštais.

staram. Neinant į. detales, 
tuo neatidengus okupantui 

> taktikos, pramatyti ir kai 
e Žygiai Madrido konferen-

Kennebunkporto pranciškonų vasarvietės 
KULTŪRINĖ PROGRAMA

pBt MKBIS* ASvObI** IV • *** 
n - -K+ _ + ww» - - m wn* *wxnVp vvOOCBMnJnn*
R. Hartvigas, Amsteidam, N.Y. 
Užsakė kritom: KR Ktadn>

— Los Angeles LJS muziki
niai vaidinimai, rengiami PLJS 
valdybos, birželio 29 - liepos 3 
vyks Chicagoj, Jaunimo Centre.

Galutinė išvadų' redakcija palik
ta VHko valdybaL
-"Finansų Mausimu kalbėjo J. 
Giedraiti*, pageidaudamas Vil
ko sudarančių grupių ir vi
suomenė* talkos.

— Solistas Arnoldas Voketai- 
tis atlieka Don Kichoto vaidme
nį Massenet operoj, kuri statoma 
Merico City teatre, Meksikoj, 
birželio 22, 24,29 ir liepos 1.

Liepos 13 — Lietuvių diena. 
Iškilmingos jubiliejinės mišios, 
koncelebruojamos keturių pran
ciškonų, švenčiančių 40 m. ku
nigystės sukaktį. Brocktono lie
tuvių parapijos choro, vadovau
jamo komp. J. Gaidelio, koncer
tas. Tautinių šokių ansamblio, 
vadovaujamo O. Ivaškienės, 
pasirodymas. Paminklo už Lietu
vos laisvę žuvusiem pašventini-

IGreal. į susirinkusius prabilo 
Ahnnndiai Vekselis, New Tor
te mB ąpygardos pirmininkas. 
Jiemkus oficialiai konferenciją 
atašė Vliko pirm. dr. Kazys 
BmitajJte pakvietė prezidiu- 
qk ptarininku dr. K. Valiūną, 
vtepžnointaku A Vakselį ir 
mton M. Noreikienę.
/Konferencijai pirmininkaująs

Vaikinas pakvietė suduy- 
1 nutarimų komisiją. Ji sudary
ti ii {vairių veiksnių atstovų: 
t Jurgėla — Vliko, T. Bhnstru- 
ms—Alto*, M. Rudienė —Bal
to, A. Simutis — Lietuvos dip- 
lon toės tarnybos.
. Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutis sveikino dalyvius 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 

Št. Lozoraičio, Lietuvos at
stovo Washingtone dr. S. Bač- 
kioirsavo vardu.
' Vliko pranešimą apie pasiruo
štas Madrido konferencijai ir 
neišspręstus klausimus padarė 
dr. L Bobelis ir dr. D. Krivic-

ir pateikia NEVVYORK TIMES 
citatų, kurias sugretinus su V. 
Bražėno citatomis, paaiškėja, 
kad pastarasis “(...) ne tik ci
tuoja pusę sakinio, nukirsdamas, 
kas jam nepatinka, bet net visai 
pakeičia kito sakinio mintį”. 
V. Vardys savo komentarus bai
gia šitaip: “Čia turime reikalo 
ne su filosofiniu konservatyviz- 
mu, bet su politiniu ekstremiz
mu, kuris kompromituoja tiek

dalis, leidžiamas Akademinio 
Skautų Sąjūdžio, sukurtas 
skulpL V. Kašubos Vilniaus uni-

Uepos 27 — op. solistės Dai
vos Mongirdaitės koncertas. 
Akomponuoja S. Cibas.

liepos 30 — dr. Vytenio Va- 
syliūno vargonų koncertas.

Rugpjūčio 3 —- muz. Izido
riaus Vasyliflno smuiko koncer
tas. Akomponuoja dr. V. Vasy- 
liūnas.

mizmas”. Atsiliepia į Į LAISVĘ 
pereitų metų rugsėjo numęry 

Viliaus ■ Bražėno 
. Vardys ne tik nusi- 
JAV prezidentų bei 
pareigūnų apšaulti- 
prokomunistais, bet

k u ū, BrooMyiio vienuolyno vlrttalnfcno, T» vAžmūn 
Gidžiūnas, VūrpoNo re dūki* r—*, Ir T. Paė
mė Genituo& Darbininko atanlnlotoaūorltiej. 
T. U MMnhb paritaM* Gieda MmMmbo te.

rencijai vadovavo ir į Mausimus 
atsakinėjo dr. K. Bobelis. Pasi
sakė R. Kezys, J. Valaitis, K. 
Bučmys, S. Lūšys, E. Miku- 
žiūtė,dr. A Budreckis. J. Va
laitis pristatė į konferenciją už
sukusį SLA pirm. P. Dargį.

Konferencija baigta Lietuvos 
himnu B:10 vai. popiet. Prieš 
pietus konferencijos dalyvių te
ko suskaityti 34. Po pietų kai 
kurie/išvyko, bet atsirado ir 
naujų. — K.BČ.

Rugpjūčio 30 — rugsėjo 1 
— Šaulių stovyMa. Speciali pro
grama.

— Ingrida Bublienė; JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė, 
birželio 13 buvo atvykusi daly
vauti Čiurlionio galerijos globos 
komiteto ir Lietuvių Fondo pel
no skirstymo komisijos posė
džiuose. Kultūrinio darbo naujo
ji Kultūros tarybos pirmininkė 
imasi planingai ir energingai.

minėti, yra susilaukęs didelio 
dėmesio ir išleista medalio tre
čia laida, šiuo metu galima įsi
gyti sidabrinių, bronzinių (70 
mm) ir nauju 44 mm bronzi
nių medalių. Kreiptis į apylin
kės platintojus arba į medalio 
administratorę adresu: A Venc
kienė, 603 14th St, Santa Moni- 
ca, Caiif. 90402.

LŪS 

tie jaunuoliai 
MiioMMteū^ideMūntadūta^ temos: Danutė Barauskaitė 
kitokius raštus Helsinkio akto >— “Dialoge bręsta sąmoningu- 

Asta Grakauskaitė —

— Vasario 16-tosios gimnazi
jos Vokietijoj kuratorija birželio 
7 dienos posėdy naujuoju gim
nazijos direktorium išrinko Joną 
Kavaliūną, dabartinį JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininką. J. 
Kavaliūnas pakeičia V. Natkevi
čių, kuris išeina į pensiją. Nau
jasis direktorius yra germanistas, 
dėstė vokiečių kalbą Indijanos 
valstijos gimnazijose ir ėjo įvai
rias vadovaujamas pareigas 
Amerikos lietuvių mokyklose ir 
švietimo organizacijose. Naujie
ji mokslo metai gimnazijoj pra
sideda rugsėjo 1.

Liepos 3 — vasarvietės atida
rymas.

hitu Reiktas pranešimas 
buto lydimas dešimties priedų 
(įvorių dokumentų kopijų). <

l . p. Krivickas, Žmogaus 
teki .komisijos pirmininkas, 
per elgft kai kuriuos Hebinkio- 
Bd isdo-Madrido konferencijų 
teis tas aspektas. Jis taip pat 
sičl kokių dokumentų vertimais 
turį | tMttf aprtptnti Madrido 
komencįjos dalyviai, kad jie

"Veikti savo iniciatyva”, Ginta
ras Grušas — “Ryšiai su Lietu
vos lietuviais”, Daina Gudaus- 
kaitė—“Jaunimo sąjunga ir lais
vinimo veiksniai” ir Rimas Po- 
likaitis — “Konkrečios sąmonin
gumo apraiškos”. Gaila, kad dėl 
šios apžvalgėlės Apimties nega
liu kai kurių jaunuolių puikių 
minčių panagrinėti ar pacituoti.

Labai įdomus P. Algio Rauli- 
naičio reportažai iš Vliko seimo 
Baltimorėj 1979 m. gale, pava
dintas “Nei idėjų, nei planų”. 
Bet aš jau jį 'siaučiau kitur ir, 
regis, jau korąentavau.

Mane labai maloniai nuteikė 
(prof. dr.) Vytauto Vardžio raši-

KENNEBUNKPORTO 
PRANCIŠKONŲ

Kiti vasarvietės kultūriniai 
renginiai bus pranešti vėliau.

NAUJIEJI 
ŽURNALAI

poemos — abiejų kankinių nuo
traukos ir gretimam puslapy — 
N. Sadūnaitės laiško fotokopija. 
Žurnalo vidury randam Alės 
Rūtos kelionės į Lietuvą įspū
džių iškarpą “Mūsų širdys pasi
liko Vilniuje”. Vaizdžiai aprašo
mi atsisveikinimo su giminėmis 
ir draugais momentai aero
drome, Vilnių ir Lietuvą palie
kant.

— Vlflto seimas šiais metais 
įvyks Toronte, Kanadoj, gruo
džio 13-14. Sudarytas rengimo 
komitetas, kuriam vadovauja dr. 
A. Pacevičius.

(atkelta ii 5 psl.)

buvo surengęs politines svars
tytas. į Laisvę pateikia penkių 

ir jaunuolių sim]

konservatyvią filosofiją, tiek 
politiką”. Ano Į LAISVĘ nume
rio apžvalgėlėj ir aš V. Bražėno 
straipsnį pavadinau ekstremis
tišku ■...

Žurnalo pradžioj (bet kodėl gi 
ne pirmame puslapy, o po dviejų 
skaitytojų laiškų puslapių?) įdė
ta septyni posmeliai iš Bernardo 
Brazdžionio poemos “Vaidila 
Valiūnas”, skirti Nijolei Sadū- 
naitei ir Viktorui Petkui. Šalia

stiėjo: ‘Tasisekimaš Madrido 
ko ferencijąje nepriklauso nuo 
lekios vienos institucijos. Jau 
yte hng ta linkme veiksnių pa- 
diryta. Bet darbas dar nebaig
ta ir pasisekimas priklauso nuo 
hmdro visų laisvų lietuvių pa- 
si^žimo ir užsispyrimo dėti vi
sa pstabgas svarbiam Lietuvos 
bjloi tarptautiniame forume pri-

Gečiauskas nepriklausomoj Lie
tuvoj dirbo Paštų žinyboj, eida
mas įvairias pareigas Pašto val
dyboj, vėliau buvo Kauno cent
rinio pašto viršininko pavaduo
tojas ir paskutinis nepriklauso
mos Lietuvos centrinio pašto 
viršininkas. Jis yra vienas iš 
steigėjų Lietuvos paštininkų są
jungos ir ilgametis tos sąjungos 
valdybos narys išeivijoj.

— Lietuvių dienos Chicagoj, 
ruošiamos LB V. Vakarų apy
gardos valdybos, įvyks birželio 
28-29.



12 kuopos veikloj

■MNMI

Po to stalas Itižb nuo įvairių 
gėrybių. Juozas Buley ir Helen 
Mathews pnąuokiho dalyvius

via. Auanto apygardos vyčiai.
Po atgaivos ir susipažinimo 

valandėlės, 150 v. popiet susi
rinkimą pradėjo su malda para
pijos klebonas kun. Eugenijus 
Wassel. Šeimininkavo vyčių 3 
kuopa, kurios pirmininkas Juo
zas Drumsta Šiltai pasveikino 
dalyvius. Sudarytos mandatų, rė-

pr r^pausferimąjarėpiim Ltetu-

uos: puslapis — $50, pusė pus
lapio —$30, ketvirtadalis —$15, 
norint prijungti ir fotografiją — 
dar $350; *“patrons” — $10, pa neseniai suorganizavo tau 

tinių tokią grupę, kuri, nors da 
Mftha/lvfr daro ūražia imžėnm 
Gal telš kada nors ją pėmd^

LIETUVOS VYČIŲ 
VIDURINIO ATLANTO 
APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS

ginei šalpai, vyčių stipend ių 
fondui bei kitai lietuvi^ ai 
veikiai. Nutarta paimti visą p ts- 
lapį skelbimui seimo prograr os

rudenį. Jis stovės prie Masped c Vitalis Žukauskas papsa-
bežnyčios ir visiem budys, kad kojo apie atsiminimus ii Liau
si yra lieluviĄa parapija, ku- vos teatro. Kuopa šiltai priėmė 
ricj veikliai reiškiasi Lietuvos svečią. I
vyčiai. Koplytstulpi stato gabus Šiais metais aukos pasldr os 
menininkas Artbt 
mtlsą kuopos riaryi.pasveikinti senatorių Edmund 

Muskie, Jo paskyrimo valstybės 
sekretorium proga.

Mandatų komisija paskelbė, 
kad stfvažiavime dalyvauja 70 
narių bei svečių, 1 dvasiškis, 
ir 3 garbės nariai. Brinkti at
stovai į seimą: Adelė Darmic- 
kas (110 kp.) ir jovfta Sleder 
(12 kp.). Tmp pat buvo uoari

Pirmininko žodis
1979-80 mėsų

Noriu padėkoti visiem

konstituciją ir abiejų kopijas at-
Dienų puslapi bei Daliai

VytBkai,
KANDIDATAS J LIETUVOS BIČIULIUS komisijose. Nomtnuokim ir iš-

Mikakmis ir Ana Norinkavich,

110 kuopos veikloj
ky u^fomdžiai

Pirmininkas visus ragino dal)

Reikia pasidžiaugti, kad kuo
dar $350,

Žičkus ir Damelijrs Averka, 
transportui — Frank Mariams.

Birželio 4 V. Atsimainymo pa
rapijos salėj Mašpethe buvo 110

vesis, registracijai — Aldona

Susirinkimą malda atidarė 
dvasios vadas kun. Stasys Raila.

tę liepos 13. 
Junjorą pirmininkė Marija

ander Akule ir Frank Markuos, 
seimo banketui —Virgima Mor-



sumą, iš kurios skiriamos lėšos 
ypatingiem įvykiam atžymėti,

Romos lietuvių kolegijos, į kurią 
jis buvo Clevelando diecezijos 
siųstas pagilinti lietuvių kalbos

lnėti. Nariam plojant, naujam 
parapijos kunigui Bacevičiui

tas, kad jam būtų lengviau pra- 
dėti naują gyvenimą lietuviškoj 
parapijoj.

Vienas iš jauniausių amžiumi

Maldą sukalbėjo vysk. V. Bris- 
gys. | prezidiumą .pakviesti S.

t. 1— a s— W

tos mandatų ir nutarimų komisi
jos.

Konferenciją sveikino žodžiu: 
T. Biinstrubas — Vhko tarybos 
vardu, K. Kleiva — VHko valdy
bos vardu, K. Povilaitis — Dar
bo federacijos, A. Gabalienė —
L. Kat. federacijos Chicagos 
apskr., G. Lazauskas — Valstie
čių liaudininkų, L. Atgimimo są
jūdžio atstovas dr. V. Dalgis ir
M. JGudelis.

Raštu sveikino: dr. S. Bačkis 
— Lietuvos atstovas, Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdyba, 
gen. konsolė Juzė Daužvardie- 
vysk. A. Deksnys, gen. konsu

las A. Simutis, prel. L. Tulaba, 
Tautos Fondas, J. Skorubskas, 
J. Norkaitis, J. Giedraitis, A. Ma
žeika, dr. P. Kaladė, dr. B. Kas
ias, V. Bublys, dr. K. Valiūnas, 
V. Vaitiekūnas, P. Stravinskas,
J. Kukanauskas (Venecuelos lie
tuvių vardu).

Pranešimus padarė Chicagos, 
Cicero, Clevelando ir St. Peters- 
burgo skyrių atstovai. “Tėvynės 
Sargo” redaktorius P. Maldei
kis, T.S. administratorius A. Bal
čytis, AJ. Kasulaitis — Leo
no XIII fondo, P. Povilaitis, 
dr. A. Rugienė, ck. sekretorius 
A. Viliušis, LKDS Europos tary
bos pirmininkas A. Venskus at
siuntė pranešimą raštu. Centro 
komiteto pirmininkas Vladas Šo
kimas padarė išsamų pranešimą 
apie atliktus c.k. darbus trejų 
metų kadencijoj. Po pranešimų 
vyko diskusijos, į kurias įsijungė 
Įmų. A. Petrauskas, Z. Juškevi
čienė, A. Balčiūnas, dr.‘ V. Dar- 
gis, J. Jokubka, P. Maldeikis,
K. Pabedinskas.

Po pietų pertraukos vyko 
simpoziumas aktualiais LKDS 
veiklos klausimais: moderato
rius dr. J. Meškauskas, prele
gentai — A. J. Kasulaitis, dr. K. 
Šidlauskas ir V. Šoliūnas. Po jų 
pasisakymų vyko diskusijos.

Mandatų komisijos vardu dr. 
P. Jokubka pranešė, kad konfe
rencijoje dalyvauja 41 atstovas ir 
19 svečių.

Į naująjį centro komitetą iš
rinkti: Vladas Šoliūnas, Stasys 
Lūšys, Adolfas Venckus, Pranas 
Povilaitis, Adomas Viliušis, Emi
lija Vilimaitė, Juozas Paškus, 
Ramunė Tričytė, Stasys Dubaus
kas, Jurgis Inčiūra. Į garbės teis
mą — dr. Petras Kaladė, dr. Jo
nas Kuodis, Andrius Keturakis. 
Į kontrolės komisiją — dr. Pet-' 
ras Jokubka, Andrius Povilaitis, 
Stasys Rauckinas. Nutarimų ko
misija, kurią sudarė dr. Z. Dani
levičius, kun. A. Petrauskas ir A 
Viliušis, pasjūlė nutarimų pro
jektus. Nutarimai pri imti. Vakare 
įvyko pobūbis ir vakarienė kon
ferencijos atstovam ir svečiam. 
Meninėj daly pasirodė R. Kasiu
lis, A. Kaminskas ir R. Tričy
tė. Kalbėjo dr. K. Šidlauskas. 
Pobūvį pravedė K Kleiva.

Gegužės 25, sekmadienio ry
tą, vyko pamaldos švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčioj.

ko neatsakydavo. Jis buvo pasi-
įsitvirtinti ir su laiku planuoti

darinė paslaptis.
gino visus, ypač sendraugius,

tiem Lietuvoj. Jauniesiem atei-

džiais įžodi davusius sveikino
se, parapijos klebonas, ir kun. V.

paskutinį Bažnyčios patarnavi-

ligoninėn be jokių gyvybės 
Ženklų. Po kiek laiko jis vėl

Mišias koncelebravo kun. C. 
HoHencamp, kuris jį paruošė ke

Įritą miesto dalį. Susirinkimas 
buvo užbaigtas malda.Gegužės 5 dienos rytą prie 

valgyklos jį ištiko širdies prie

SAS cv pirm. E. Razma ir MAS 
CV pinu. A. Žygas.

Šventės proga moksleiviai iškė vysk. V. Brizgys. Po pernai- . nos vakare. Jam miras, buvo 
dų - pusryčiai. Vėliau Stasio kreiptasi Washingtonan, į FBI 
Lūšio paskaita, skirta konferen- Hnių- Už poros savaičių

rapijoj. Dabar reikia drauge

A. Petrauskas. Birutė Kemežaatė,

čienė.

ir svečių išvyko į Rudžžį rezi
denciją. ii

Vakare per T. Šuto radijo pro
gramą Vladas šoliūnas, Stasys 
Lūšys ir Petras Maldeikis supa
žindino klausytojus su krikičio- 

ir

valdžios

vai. ryto iki 11 vai. vakaro.
Visi Marųuette Parko ir apy

linkės parduotuvių, restoranų, 
barų ir kitų prekybų savinin
kai, bei visos lietuviškos orga
nizacijos yra kviečiamos ir ra-

Lietuvių diena įrodys, kad lie
tuviai dar vis stipriai reiškiasi 
Chicagoj.

Lietuvių diena yra ruošiama 
Marųuette Parko prekybininkų 
pastangomis, remiant Jonui Ta- 
landžiui (VI šokių šventės rengi
mo komiteto pirmininkui), se
natoriui Savickui, aldermanui 
Brady ir Ethnic Community Ser
vices.

Tikimės, kad Lietuvių diena 
vis Chicagos lietuviam bei sve
čiam. Visi savininkai, organiza
cijos, bei pavieniai asmenys, 
norį pasistatyti būdeles, parda
vinėti savo prekes, prsidėti prie 
programos ar meno programos, 
prašome kreiptis šiuo telefonu: 
312 346-7367, šiokiadieniais 
tarp 9 vai. ryto iki 4 vai. po
piet.

RETA ISTORIJA 
IŠ DAYTON, OHIO

Prieš 5 ar 6 metus Daytono 
mieste atsirado paslaptingas gy
ventojas. Jis skyrėsi nuo kitų 
savo apsirengimu. Jo drabužiai

binti iš daugelio nudėvėtų ga
balų. Tiesiog sunku aprašyti 
kaip jis atrodė. Daytonišlriai jį 
praminė “Rags”, gi lietuviškai 
— skarmalius. Niekas nežinojo 
iš kur jis atsirado, kokia jo misi
ja, gal jis yra išgyvenęs didelę 
gyvenimo nelaimę, gal atgai
lauja, gal milijonierius ir krauna 
kur turtą paslaptingai, nes vengė 
su žmonėmis apie save kalbėti. 
Daugelis praeivių siūlėsi jam 
pagelbėti, bet jis atsisakydavo. 
Jis visą laiką vaikščiojo ir 
vad&čiojo Daytono gatvėmis. 
Truputį pamiegojęs ant suolų 
gatvėse ar sodeliuose, naktį ras
davo kur kampelį trumpam poil
siui, nes kambario neturėjo. Jis 
vėl eidavo ir eidavo.

Jis neelgetavo, nepriimdavo 
pinigų, ojei kas jį pasveikin
davo atsakydavo šypsniu. Buvo 
labai ramaus būdo. Kartą paaug
liai jį apmėtė plytgaliais. Pa
klaustus, ar labai jį užgavo, at
sakė, kad nelabai, ir vėl nuėjo. 
Jo pavardė Suraukąs, laikraščių

Ha valdybos narių dalyvavo pa-

darbui lietuviškoj parapijoj.
Susirinkimas buvo pradėtas 

tylos ir susikaupimo minute, pri
simenant šeštadienio vakarą mi
rusią Indrę- Damušytę-čepu- 
lienę, vos 33 metus sulaukusią 
Adolfo ir Jadvygos Damušių, w parapijos tarybos narių, Paulius 
žinomų visuomenės veikėjų, 
dukrą.

Susirinkimui priėmus be pa
taisų trumpą dienotvarkę, pir
miausia buvo rinkimai keturių 
valdybos narių, kurių kadencija 
šį pavasarį pasibaigusi. Moty
vuojant, kad naujam parapijos 
klebonui būtų lengviau orien
tuotis parapijos gyvenime su 
jau pažįstamu sąstatu, susirinki
mui prašant, valdyboj toliau su
tiko pasilikti V. Spirikaitienė, 
J. Garka, P. Alšėnas ir L. Na- 
gevičienė.

Pirmininkas painformavo su
sirinkusius, kad komitetas suda-

EJ. Barauskas, Daytono 
skarmalius.

laiku mirė jo motina. Jo nervai 
nebeatlaikė. Kada jis pradėjo 
sunkų klajoklio gyvenimą, tiks
lių žinių neturima.

E. J. Barausko laidotuvės įvy
ko tik po mėnesio nuo jo mir- 
ryšiai su jo broliais. Velionis bu
vo iškilmingai palaidotas iš Jė
zaus širdies bažnyčios, kurią jis 
karts nuo karto lankydavo. Kaip 
veteranui buvo suteiktos kariš
kos laidotuvių apeigos, o jo pa
laikai buvo priglausti Daytono 
veteranų kapinėse. Erdvi Jėzaus

lyMjii

parūpinti.

pietus su Mons. Jonu Fiala, vys
kupijos atstovu, kuriame dalyve* 
vo parapijos klebonas kun. 
Balys Ivanauskas, tarybos narys 
Kęstutis Civinskas, ir kurių me
tu buvo aptariama parapijos pa
dėtis. Mons. Fiala pakartotinai 
pabrėžė, kad parapijos likimas 
esąs grynai pačių parapiečių 
rankose.

mesniame pranešime su pasi
tenkinimu pareiškė, kad būsi
mų parengimų kalendorius pa
rapijoj pradeda užsipildyti. Iš 
parengimų svarbiausieji būtų 
Viva Europa vakaras birželio 28 
rengiamas Clevelando vy
resniųjų skaučių draugovės, 
Birželio tragiškų įvykių minėji
mas, Šiluvos atlaidai, rudens 
šventė ir tt Planuojama vysk.- 
Jurgio Matulaičio paminklinė 
lenta, kurios fundatoriais yra 
Aušra ir Rytas Babickai. Ją nu-
matome įrengti Šiluvos atlaidų 

-•uraUč** ožff’ąs įoiura t

Parapijos gyVeriirriūi pagyvė
jus, būtina pasirūpinti kai kuriais 
pagražinimais, remontu, aptvar- 
kymu rūbinėje, užkulisiuose, 
virtuvėje ir tt Atsirado kai ku
riem darbam savanorių, o re
monto darbam vadovaus Pranas

Parapijoj esant pastoviai 
dviem kunigam, parapiečiai yra 
prašomi pakelti savo sekmadie
ninių aukų sumą. Naujasis vika
ras kun. Juozas Bacevičius pra
šė pranešti, kad iki Kalėdų jis 
bandysiąs aplankyti visus pa
rapijiečius su tikslu užmegzti 
pažinti. Prieš uždarydamas susi- 
pabrėžė, kad šitą parapiją, kaip 
vieną iš seniausių istoriškų Cle
velando lietuvių institucijų, pra
rasti būtų nuodėmė. Diecezija 
daranti viską, kas reikalinga pa
rapijai padėti, įskaitant ir atšau
kimą kunigo iš amerikietiškos 
parapijos ir jo. paskyrimą ruoštis

{ kapus.

Clevelande gegužės 31 įvyko Ohio abiturientų pristatymas. 
Ruošė Lietuvių Bendruomenės Ohio apygarda. Nuotr. v. Bace
vičiaus

is tikro džiugu matyti, kad 
parapijos taryba, nenuilstamai 
planavusi, dirbusi, svarsčiusi 
parapijos išlaikymo problemas, 
pamažu neskubėdama jas pa
jėgia sėkmingai spręsti. Taip pat 
atrodo, kad buvęs nusistatymas į 
Šv. Jurgio parapijos ribas neva
žiuoti dėl neva “nesaugaus” ra
jono, pradeda atslūgti, nes iš 
tikro padėtis yra labai pagerė

TORONTO ATEITININKŲ

Metinė šventė yra vienas iš 
svarbesnių įvykių kuopos veik
loj. Į šventės paruošiamuosius 
darbus įsijungia ne tik ateitinin
kai, bet ir nemažas skaičius tė
vų. Taip buvo ir šiais metais To
ronto St. Šalkauskio kuopoj.

Šventė pradėta moksleivių su
organizuotu laužu, netoli Seno 
Malūno (Old M iii), prie Humber 
upės, penktadienio vakare.

19, šeštadienį,Balandžio 
moksleiviai ir studentai turėjo 
susirinkimus. Juose dalyvavo 
MAS cv pirm. A. Žygas ir SAS 
cv pirm. E. Razma.

Šeštadienio vakare visa ateiti- 
ninldškoji Toronto šeima, tėve
liai ir draugai skubėjo į Prisi
kėlimo parapijos salę. Vakarą 
pradėjo koord. komiteto pirm. 
O. Gustainienė. Pasveikinusi 
susirinkusius, paprašė A. Putelį 
supažindinti visus su naujuoju 
Ateitininkų Federacijos vadu 
Juozu B. LauČka, pagrindiniu šio 
vakaro kalbėtoju.

Federacijos vadas, prisiminęs 
kai kuriuos ankstyvesnius atei- 

liūs ar vienuoles.
Paskaitos metu jaunučiai ir 

jusi, o tikrai “saugaus” rajono 
niekur nėra. Todėl sveikintinas 
Clevelando Neringos Tunto vyr. 
skaučių draugovės pasiryžimas 
stambų ir visų laukiamą Viva 
Europa spektaklį pastatyti Sv. 
Jurgio parapijos salėj. Gandai 
pasiekė mano ausis, kad bilietų 
jau nelikę ... Viva Šv. Jurgio pa- 
rapija irjos taryba!

Aurelija Balašaitienė

Rasos šoliūnaitės, Rimos Gus- 
tainytės ir Rūtos Girdaus- 
kaitės.

Pasibaigus meninei pro
gramai, prasidėjo plokštelių — 
disco muzika ir šokiai.

Sekmadienį, balandžio 20, Ri
mo Petrausko priežiūroj į baž
nyčią atžygiavę kuopos nariai iš
kilmingai priesaikai.

Įžodį davė: jaunesnieji moks
leiviai — Indrė Čuplinskaitė, 
Vytas Čuplinskas, Violeta Dobi- 
laitė, Zita Gurklytė, Dana Par- 
gaus kaitė ir Gintaras Uleckas; 
vyresnieji moksleiviai — Linas 
Ažubalis, Arūnas Bąjorinas, Ma
rytė Balaišyte, Juozas Balaišis, 
Darius Čuplinskas, Linas 
nata Kaknevičiūtė, Romas Mar
cinkevičius, Rimas Prakasas ir 
Kristofas Raudi; studentės—Rū
ta Girdauskaitė, Rita Rudaitytė 
ir Virgutė Rūkaitė.

Po įžodžio mišias koncelebra
vo kun. L Januška, OFM, ir kun. 
dr. Pr. Gaida. Mišių skaitymus 
atliko kuopos nariai. Aukas nešė 
Federacijos vadas ir dvi, įžodį 
davusios, moksleivės.

Pasibaigus pamaldom, buvo 
oficialus šventės užbaigimas, 
kuriam vadovavo Danguolė 
Kuolienė. Sugiedojus ateiti-
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416 534-1444, 1631 Bloor St 
West» Toronto, Ontario, Canada.

Nevažiuoją į Chicagą, į tauti
nių šokių šventę, dėkime visa* 
pasiautas parodyti solidarumą

NAUJA
LIETUVIŠKA
ŠEIMA

Kiekviena nauja lietuviška 
šeima suteikia džiaugsmo ne tik 
tėvams, artimiesiems, giminėms, 
bet ir lietuvių kolonijai, kurioj 
gyvena.

š. m. gegužės 24 New Yor- 
kas susilaukė naujos šeimos — 
Apreiškimo parapijos bažnyčioj 
buvo sutuokti Ričardas Kazimie
ras Krulikas su Kristina Egle Sa
balyte. Santuokos apeigas atliko 
klebonas kun. Jonas Pakalniškis, 
asistuojant Tėv. Pauliui Balta
kiui, OFM, pranciškonų provin
cijolui. Penkios poros ir gėlių 
mergaitė sudarė jaunųjų palydą. 
Mišių metu vargonais paly
dėjo V. Ralys, o fleitų muzi
ka sutelkė jaunuosius ir visą 
bažnyčią nepaprastai maldai.

Puikus oras, gera nuotaika, 
daugybė jaunimo atlydėjo jauna- 
džiąją -vaišią,salę. Ten jaunruo- - 
sius pasitiko jų tėveliai su duo
na, druska ir vynu. Bet jaunieji 
ir jų palyda dar negalėjo pri
sėsti vaišėms, kol piršlys ir svo
čia, Algis Šilbajoris ir Ramutė 
Cesnavičienė, neišpirko vestuvi
nio stalo, kurį tuoj apipuolė bū
rys dainuojančio jaunimo.

Vaišes trumpu žodžiu pradėjo 
jaunosios tėvelis Kazimieras Sa
balis. Maldą sukalbėjo Tėv. Pau
lius Baltakis, OFM. Toliau vai
šėms vadovavo kvieslys Arūnas 
Čiuberkis, įpindamas daug 
humoro ir palinksmindamas 
svečius. Buvo gauta daug sveiki
nimų raštu, telegrama iš Flori
dos ir iš Kauno — Lietuvos.. Jau
nasis ir jaunoji padėkojo savo tė
veliams, giminėms ir visiems 
svečiams už atsilankymą į jų 
taip svarbią šventę. Ričardo šei
mos vardu, gražiai visus pasvei
kino jų šeimos draugas J. Siru- 
sas, paprašydamas visus daly
vius atsistojimu pagerbti mirusį

BALTIMORE.MD

sėkmri.

DEXTER PARK

nai finansiškai pagelbėti Vit
kauskų šeimai. Aukas šiam lui
nam tikslui galite įteikti Algiuikovoj prieš sovietinį pavergėją. 

Iš lietuvių į darbų įsijungė: Lai
mos Beržinytės vadovaujama

Lines lėktuvu liepos 4 dalyvau
ti tautinių šokių šventėj Chica-

paremti šias žaidynes Toronte 
savo gausiu dalyvavimu.

prašant — gavimai mortgičiv.

KMMOfel

10-18.

Kruliką. Vakarą visi linksmai 
praleido besivaišindami, šokda
mi ir dainuodami. Prieš pabaigą 
jaunosios mamytė ir pamergės 
simboliškai nusegė nuo Kristi
nos veliumą ir jį uždėjo vyriau- 

288*4130

šiai pamergei Nijolei Jonušaitei. - 
Abu jaunieji iš mažų dienų 

priklausė ir reiškėsi lietuviškose 
organizacijose. Užaugusi Ro- 
chešteryje, N.Y., Kristina, bai
gusi kolegiją, tęsė mokslą 
Southern Illinois universitete, į- 
sigydama magistro laipsnį iš 
teatro kritikos. Šiuo metu Kristi
na dirba kaip asistentė ir parda
vėja vienoj prekybos firmoj. 
Ričardas užaugo New Yorke. 
Adelphi universitete įsigijo 
magistro laipsnį iš geologijos; 
dar tęsė mokslą toliau ir Stony 
Brook universitete įsigijo ma-

SPORTAS 
LAISVĖS 
KOVOJ

Liepos 4-6 Etobicoke, Ontario 
(Toronto priemiesty) įvyks 1980 
Laisvieji Olimpiniai žaidimai — 
1980 FREE OLYMPIAD.

koinitetas, sudarytas iš lier 
tuvių, latvių, estų ir ukrainie
čių.

Tikslai: 1. suburti pa
vergtų tautų atletus aukšto ly
gio sportinėm varžybom bei pa
bendravimui, 2. išnaudoti politi
nį momentą iškeliant olimpinių 
idealų paneigimus Sovietų Są
jungoj bei žmogaus ir tautų 
teisių suvaržymus Estijoj, Latvi
joj, Lietuvoj ir Ukrainoj, 3. pa
rodyti solidarumą tarptautiniam t 
boikotui Maskvos olimpinėm 
žaidynėm.

Prieš ketverius metus paskelb
toji oficialioji žinia, kad 1980 
m. olimpinės žaidynės įvyk
siančios Maskvoje, sukrėtė pa
vergtų tautų jaunimą. Kilo neri
mas ir lietuviškojo jaunimo tar- 
vazijąbei dabartinius JAV admi
nistracijos boikotavimo žygius 
ėjo kalbos apie Maskvos olimpi
nių žaidynių boikotavimą PLJS 
rėmuose bei iškėlimą viešumon 
neteisybių, daromų tautų atle
tam, dalyvaųjantiem olimpinėse 
žaidynėse po okupanto vėliava.

Nuo 1979 lapkričio mėn. Ka
nados ukrainiečiai pradėjo rū
pintis 1980 olimpinių žaidynių 
Maskvoj reikalu. Tuo metu To
ronte susiorganizavo ukrainie
čių, lietuvių, latvių įr estų bend
ruomenės su tikslu imtis akci
jos priešintis maskvinėm žaidy- 

gistro laipsnį iš environmental 
inžinerijos. Ričardas dabar dirba 
federalinei valdžiai kaip hydro- 
logas.

Jaunosios tėveliai, Kotryna ir 
Kazimieras Sabaliai, ir Ričardo 
mamytė, Aldona Krulikienė gy
vena St. Petersburge, Fla.

Jauniesiems linkime gyve
nime sėkmės, daug laimės ir 
prašome Aukščiausiąjį, kad glo
botų ir laimintų šią naują lie
tuvišką šeimą. Lietuvių organi
zacijos laukia šių energingų jau
nų lietuvių savo vadovų tarpe.

Kanados Lietuvių Jaunimo Są
junga, P. Bemecko vadovaujama 
ŠALFAS, remiamos J.R. Sima
navičiaus vadovaujamos Kana
dos Lietuvių Bendruomenės. 
Lietuvių atstovu, kaip KLJS na
rys, į koordinacinį komitetą įėjo 
dr. R. Petrauskas vicepirminin
ko pareigom.

(Apie laisvųjų olimpinių žai
dynių £ programą Žiūrėkit

riųj.).
Dalis žaidynių jau įvyko. Bir

želio 14-15 įvyko šaudymo tur
nyrai latvių stovyklavietėj Mount 
Albert Range, netoli Toronto.

Išlaidoms padengti yra plati
nami loterijos bilietai. Loterijos 
laimikiai: 1. kelionė dviems į 
Nassau, 2. spalvota televizija, 
3. “jo” ir “jos” dešimties grei
čių dviračiai. Traukimas įvyks 
per žaidynių uždarymą lie
pos 6. Bilietus platina Kana
dos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdyba, ŠALFAS atstovai bei 
žardinių būstinė. Visais žaidynių 
reikalais galima kreiptis į būsti
nę Toronte: 1631 Bloor St West, 
Toronto, Ont Canada M6P1A6, 
telefonas 416 534-1444. šiuo 
metu būstinėj dirba lietuvaitė* 
Rūta Girdauskaitė tarp 10:30 
vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Didelė tragedija įvyko Stasio 
Vitkausko šeimoj sekmadienio 
naktį, birželio 8, kai gaisre šei
ma neteko gyvenamo namo, bal
dų, drabužių ir vienas sūnus 
buvo sužeistas. Lietuvių Bend
ruomenės valdyba, atjausdama

nuo 1851 sausio iki 1952 ko-

šventuoju. Novana

vtakšBą.

sinio medalio laimėtojas, ir Ar
vydas Barkauskas, Kanados dis- 
cus ir “shot put” rekordo laiky
tojas taip pat dalyvaus. Dana 
Valaitytė atstovaus lietuviam il
gų distancijų bėgime.

Šios žaidynės jau yra atkrei
pusios vietinės bei federalinės 
valdžios ir spaudos dėmesį. Į 
garbės rėmėjų eiles yra įsijun
gę: Ed Broadbent, N.D.P. parti
jos vadas, Flora Macdonald, bu
vusi Užsienio reikalų ministerė,

Steve Paproski M .P., Stuart 
Smitb Ontario provincijos libe
ralų partijos vadas, Niek Leluk 
M.P.P. ir Bemard Nouman 
M.P.P. Dar prisideda genero
las V/hittaker, “Chairman of the 
Olimpic Trust”, Ilmar Heinsoo, 
Estijos konsulas ir Jonas 
Žmuidzinas, Lietuvos konsulas.

žaidynių leidinį, kuriame bus 
pristatyti dalyvaujančiu tautybių 
kraštų aprašymai bei duotos 
sportinių vienetų ir žymesnių 
atletų apybraižos.

Organizatoriai nutarė ruošti 
laisvės olimpines žaidynes lie
pos 4-6 Toronte, nes buvo nori
ma išnaudoti svarbų politinį mo
mentą — išryškinti pavergtųjų 
tautų dabartinę padėtį bei at
kreipti visuomenės, spaudos ii* 
televizijos dėmesį į šio renginio 
tiksląprieš Maskvines olimpines 
žaidynes, kurios prasidės liepos 
19. Visko gali būti, kad čia bus 
paskutinė tokia proga pasiprie
šinti prieš Maskvoj ruošiamas 
žaidynes, nep yra daromos pa
stangos įkurti pastovią vietą 
olimpnėm žaidynėm neutra
liame krašte. Bilietai į tautinių 
šokių šventę Chicagoj seniai iš
parduoti, tai tikimasi, kad visi, 
kurie nevažiuoja į Chicagą tą 
savaitgalį, dalyvaus laisvosiose 
olimpinėse žaidynėse.

Sąjungos sąžinės kaliniam (poli
tiniam kaliniam) bei jų šeimoms 
bėgėtam.

savus lietuvius sportininkus 
tarptautinėj kompeticijoj po sa
vo trispalve vėliava. Visi yra ma-

kykfa vaikučiai sų tėvai* daly*

visų keturių tautybių kultūrinis 
festivali*.

Šeštadienį nuo 8 vai. ryto pra
sidės olimpinės žaidynės su 
tinklinio rungtynėm, kurios tų- . 
sis iki 2 vai. popiet Pusvalan
dį vėliau prasidės krepšinio 
rungtynės tarp lietuvių, estų, 
latvių ir ukrainiečių. Rungtynės 
baigsis 9:30 vai. vakaro. Lanko 
sportas vyks tokia tvarka: 10 vai. 
ryto futbolo rungtynės tarp ar
mėnų ir latvių, nuo 12 vai. bė
gimas, šokimas į tolį, “javelin” 
ir “shot put” turnyras iki 5 vai. 
vak., kai latviai žais futbolą su 
ukrainiečiais. Sekmadienį 9 vai. 
ryto prasidės tinklinio finalas, o 
12:30 vai. krepšinio finalas. 
Rungtynės baigsis 3:30 vai. po
piet Taip pat nuo 10 vai. vyks 
lengvosios atletikos baigiamasis 
turnyras ir 1:30 vai. popiet fut
bolo rungtynės tarp armėnų ir

baigs su uždarymo iškilmėmis
4 vai. popiet stadįjone.

Įėjimo bilietai pardavinėjami 
iš anksto pigesne kaina. Jeigu 
bilietus įsigysite prie durų kai
nuos 5 dol. suaugusiom, 3 dol.

mokamas. Šie bilietai galios vie
nai arba visom dienom. Pilnes
nėm informacijom prašom su-

Raimundas Balsys, 240-76 
67th Avė., Douglastown, N.Y. 
11361. Tel. 212 423-6595.

Asta Grakauskaitė, 366 Fair- 
view Avė., Arcadia, Calif. 91006. 
Tel. 213 447-6753.

Saulius Anužis, 7716 Da Cos- 
313 274-0002.

Vidmantas Rukšys, 3305 Arch 
St, Delran, N.J. 08075. Tel. 
609 461-3482.

Danutė Račiūnaitė, 4407 So. 
Artesian Avė., Chicago, III. 
60629. Tel. 312 523-9572.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

1980 METŲ 
KELIONĖS 
(LIETUVĄ

lyvaudami šiose laisvose olimpi
nėse žaidynėse!

VUniaus miesto pirmenybėse 
puikiai sužaidė WU teisės fa
kulteto antrakursis D. Jocys. Jis 
surinko 10.5 taško iš 14 galimų 
ir laimėjo p-bes. Antruoju baigė 
V. Normantas — 10 tš., trečiu 
— P. Rubinas — 9.5 tš.

Moterų p-be* laimėjo aštun
tokė I. Ignatavičiūtė 11.5-0.5;

po jos sekė WU pirmakursė 
R. Ručinskaitė, trečia — septin
tokė K. Baginskaitė — 7.5 taško- 
dė vilniečiai: V. Mąjorovas (su
rinko 4-3) ir Rasa Kartanaitė 
4-3 (laimėjo 3, 2 lygiomis ir 2 
pralaimėjo). Ta komanda tarp 
pajėgiausių kolektyvų užėmė 6 
vietą.

The CHESS CORRESPOND- 
ENT birželio nr. įvardina kelius 
mūsų žaidikus: M. Brazis — 
1038, T. Bullockus — 879, K. 
Merkis —. 1117, E. Louka — 
528, M. Lucas — 780, V.V. 
Palčiauskas — 1360, E. Tamutis 
— 242, R. Valuckas —727.

NATIONAL TEAM pirmeny
bėse vyrauja New England 1-48 
tš., N. England II-433, N. York 
I —31A Califomia 1-29.5, Mich- 
igan I — 1945 tš. K. Merkis 
baigė visas savo partijas pelny
damas N. England I komandai 
7-1 tš. Šiuo metu ši pasekmė 
yra pati geriausia N. England 
komandoj. —1

The CHESS CORRESPOND- 
ENT birželio nr. paskelbė K. 
Merkio laimėjimus prieš W. 
Verbias, Mich., F. Cambell, 
Conn., Reitel, NY ir M. Brazio 
lygias prieš W. Well. . /



tuščius: Išvežtam broliui, Krista
liniam kante, Balta žuvėdra ir 
Miško broliui. Gustaitienės skai-

pijos bažnyčioj So. Bostone. Or
ganizacijos: rEmtvnėnai.legfoarie- 
riai, skautai, šauliai ir vyčiai 
dalyvavo su vėliavomis. Pa-

Daug lietuvlžkų knygų Ir su
venyrų turi Darbininko admi
nistracija. Skambink 212 S27- 
1351 ir prašyk, kad pasiųstų 
knygas {namus.

rašo apie visų trijų Pabaltijo 
valstybių okupaciją, kad jos bu
vusios modernios respublikos, 
kad JAV nepripažino ir nepripa
žins Sovietų okupacijos. Birže
lio 14 gubernatorius skelbia kaip 
Freedom Day.

Po visos programos buvo vai
šės, kurias parengė Jone Vana
gaičio šaulių kuopos narės (va
dovaujamos Elenos Valiukonie- 
nės) Ona Merkienė, Pranė Mi
lerienė, Ona Mučinsidenė, Mil
da Norkūnienė, Birutė Pakėnie
nė, Anita Šležienė ir Veronika. 
Tūmienė. Jos ne tik dirbo', 
bet ir paaukojo visus maisto pro
duktus šiam parengimui.

Wąher Ward, New Teita miesto tarybos narys (trečias iš 
dešinės) {teikia žymenį St Gertrude Church pietų metu 
SteUa Mdris High School, Rockaway Beach Blvd. ir 112 
St. btrfeta 20. Nnotr. L. TvnoMOo

.LB N.J. apygardos ir Eliza- 
beth apylinkės valdybų rūpes
čiu berželio trėmimai ir Lietu- 
vos. okupacijos 40 m. sukaktis 
buvo prisiminta birželio 14, šeš
tadienį, 5 vai. 30 nūn. įvykusiom 
mišįom vietos šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčioj ir prie jos 
esančio lietuviško kryžiaus kuk-

puokštė, o Lietuvos okupacijos 
4v nL samiu novo pnsinuBi* 
trumpu, bet jautriu LB apygar
dos pirmininko Kazio Jankūno 
žodžiu.

šios sukakties ' paminėjimo 
rengėjai yra dėkingi čia pami- 
nėtiem kunigam už jų maldas ir 
gražią talką, parapijos vargoni
ninkui už choro paruošimą ir 
palydėjimą vargonais solistų 
giesmių ir kūrinio smuikui, so
listei ir smuikininkui ir visiem, 
kurie dar ir po tiek prabėgusių 
metų vis dar prisimena savo tau
tiečių iškentėtus vargus ir savo 
tėvynės rūpesčius ir kovas už 
laisvų ir nepriklausomybę. Taip 
pat dėkojame ir Lietuvos Atsi
minimų ir Laisvės Žiburio radi-

joji knyga apie žymųjį lietuvį ir 
jo nuostabius laikus. Gaunama 
pas lietuviškų knygų platintojus 
ir tiesiai iš leidyklos: Amberland 
Publishing Co., 1813 Larch- 
wood Avė., Troy, Mich. 480Š4. 
Gaunama ir Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. Kaina 7 dol., 
kietais viršeliais 11 dol.

tautas kalbėjo apie Lietuvos kan
čias, tikinčiųjų pępekfcjimą. 
Blogis jnis nugalėtas. Per mišias 
solo giedojo solistė Marytė Bi- 
zinkaus kaitė.

Po pamaldų vyko akademija 
parapijos salėj. Atidarydamas 
minėjimą LB Bostono apyl. 
pirm. inž. Aloyzas Astravas pri
siminė Lietuvos okupaciją, tau- - 
tos genocidą, partizanų kovas, 
tautos kankinius ir jų sudėtas 
ant tautos aukuro aukas. Tos 
aukos esančios prasmingos ir 
ateitis jas laikys šventomis. Su
sikaupimo minute atsistojus pa
gerbti visi kovoję, žuvę ir ken
čiu lietuviai. Parapijos Heb. kun. 
A. Kantautas sukalbėjo maldą.

Pagrindinis kalbėtojas JAV LB 
tarybos pirm. inž. Vytautas Iz- 
bickas kalbėjo kaip sovietų tūks
tančiai išklerusių tankų ir masės 
apskurusių Sovietų Rusijos karių 
užplūdo Lietuvą ir ją okupavo. 
Be to, atsiradę ir iš pačių lie
tuvių saujelė išdavikų, kurie pa
dėjo okupantui. Paskaitė iš Sibi
ro lietuvaičių maldaknygės. To
liau kalbėjo, kaip lietuviai iš
gelbėjo' vakarų Europos kultūrą 
nuo totorių, kiek Lietuva išken
tėjo per okupacijas. Tačiau ne
galima pasiduoti fatalizmui. Iš
eiviai esame pavergtos lietuvių 
tautos balsas. Tas balsas privalo 
būti girdimas per visą pasaulį. 
Privalome įpūsti liepsną į blės
tantį tautos žiburį. Šiandien esa
me geresnėjpadėty nei prieš 200 
metųt Tada buvo Basanavičiai, 

t Ku&kc&i Mairomaj.Šiandien 
yra daugiau, kurie neša ir skel
bia tą šviesą. Visa tauta gerbs 
tuos visus nežinomus kankinius, 
kurie aukojosi, aukojasi ir žūs
ta už tėvų žemės laisvę.

Tik mes patys tarpusavy pri
valom vienytis, o ne skaldy
tis. Tikslas visiem yra tas pats 
— Lietuva. Tas turi nugalėti 
kai kuriuos pasitaikančius skir
tumus. Nesantaika yra okupanto 
sėjama sėkla. O tari būti meilė 
lietuvio lietuviui. Skirti daugiau, 
dėmesio jaunajai kartai, kad jos 
neprarastume mūsų tautos dar
bam. .

JAV LB tarybos pirmininko 
. inž. Vytauto Izbicko kalba buvo 
labai reali, pozityvi ir paskati
nanti dirbti vieningai tam pa
čiam tikslui —Lietuvos laisvei.

Mass. gubernatoriaus Edward 
J. King proklamaciją, išleistą šia 
proga, perskaitė inž. Algis Ži-

Ta proga koncelebracmes mi
šias ąukojo parapijos klebonas

Solistė Janina Annonienė lan
kėsi Sunny Hills ir tris savaites 
svečiavosi pas Bronislavą Ma- 
tuzienę. Ji giedojo bažnyčioje 
per liet 

-sįscl

_________ ___________________ tį iš Lietuvos — Ant Kryžiaus, 
A. Račkauskui už religinių apei- . **_to’ Aisčio ir kitų poetų eilė- 
gų atlikimą.

Ačiū vargonininkui V. Raliui 
už grojimą pamaldų metu. 

Dėkojame užprašusiemr Iv.
Misiąs ar aKsiunrasims gentį. 

Dėkojame visiems atsilanki u-
•temt i laKjoravty Mm, p*-

CAPE COD, VASARV. BANGA 
SIŪLO ATSKIRUS NAMUKUS, PARUOŠTUS 

PATIEMS GAMINTI VALGIUS

mal. Tai tM^yuias pattu So. DoMoii SsvlRgs / a-
Bank MMhū Ak Jmbo reikta pinigas pšdtti | boa* ** 

ką ar juo* aMtarti, tai gaMa aMMi a a t h bet .
nB ■ •  a—aa— - - - s ■* - ūrmM LKUTKIO ŠVraGM. ORIIrag BO^RBu “

šrifte* t ym? ilk? o 
... . „„.„ valdybos pirnūnink

Merkei . Bliudnikas, kuris perdavė visas
apylinkės knygas ir bylas. Taip 
pat papasakojo, ką daryti ir ko 
nedaryti. J. Rūtenis pažymėjo, 
kad naujai valdybai reikėtų dau
giau rūpintis kultūrinio pobū
džio susirinkimais, kviečiant iš 
šalies paskaitininkus.

Valdyba taip pat nutarė, kad 
dabartinė politinė padėtis įpa
reigoja visiem priminti 1940 me
tų įvykius Lietuvoje ir ką reiš
kia nepuolimo ir savitarpinės pa
galbos sutartis su rusais. Tokiu 
būdu rusai pagrobė Pabaltijo 
kraštus ir šiandien nori paverg
ti Afganistaną.

Tuo ir buvo posėdis baigtas.

takl| Lietuvių Piliečių dr-jos III 
ankšto salėj vengia Bostono 
skautija.

Lietuvių Diena spalio 26 d. 
Liet. Pil. D-jos salėje So. Bosto
ne. Bus suvaidintas vaidinime* 
“Sekminių vainikas”, bus vaišės 
ir šokiai. Rengia LB Bostono 
apygarda.

Amer. Liet Inžinierių ir. Ar
chitektų S-gos Bostono skyriaus 
30 m. sukakties baltas lapkričio 
1 d. 7 v. v. Chateau de Ville 
restorane, Randolph, Mass.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo minėjimas įvyks lapkričio 
23 Lietuvių Piliečių D-jos salėj, 
So. Bostone.

lietuviam dalyvauti šiame minė
jime.

jas kun. Juozas Pragulbickas ir 
busimasis šv. Kazimiero parapi
jos Patersone klebonas kun. Vy
tautas Palubinskas.

Iškilmes bažnyčioj pradėjo 
LB Elizabeth apylinkės pirmi
ninkas Julius Veblaitis, smuiku 
pagrodamas religinį kūrinį. Var
gonais jam pritarė parapijos var
gonininkas jaunas muzikas Jat- 
kauskas, Per mišias, giedojo pa
rapijas choras, sklandžiai su
giedodamas Prieš Tavo altorių, 
Marija, Marija ir Dievo Avinėli. 
Solo Ave^Maria giedojo choro 
solistė .'i./ s7"".’ 

pamoks^gpasakė-ku^A^ytarim—'-84 
Palųbį£$kfts<<*Mi£Įų skaitytoUS' 
atliko vietos LB apylinkės vei
kėjas Kazys Bartyš. Pamaldose 
dalyvavo beveik iš visų LB 
apylinkių susirinkusių apie šim
tinę žmonių. Apeigom bažnyčioj 
pasibaigus, visi susirinko prie 
lietuviško kryžiaus, kur už žu
vusius ir mirusius Sibiro tremti
nius buvo pasimelsta, jų garbei 
prie kryžiaus padėta gėlių

LB Cape Cod apylinkė savo 
metiniame susirinkime gegužės 
3 išsirinko naują valdybą. Bu
vęs apylinkės valdybos pirmi
ninkas E. Bliudnikas padarė iš
samų pranešimą apie valdybos 
veiklą. Visos jėgos buvo nu
kreiptos į pinigų telkimą. Tai 
valdybai ir pavyko.

Naujai išrinkta valdyba savo 
pirmą posėdį turėjo gegužės 16. 
Pareigomis pasiskirstė taip: pir
mininkas V. Židžiūnas, vicepir
mininkai G. Jančiauskienė ir J. 
Rūtenis (specialiai kultūriniam 
reikalam), I. Jansonienė — iž
dininkė, P. Šapelis — sekreto
rius. Taip pat valdybon kooptuo
ti: E. Strazdienė — socialiniam 
reikalam ir inž. J. Mikalauskas

Birželio 17 didžiųjų išvežimų 
paminėjimui, Bostono latviai or
ganizavo prie miesto rotušės 
viešas demonstracijas su plaka
tais. Porą dienų prieš demon
stracijas buvo pakviesti ir lietu
viai. Šaulės su tautiniais drabu
žiais nešiojo plakatus: “Lithua- 
nia was before Afganistan”, 
“Tradę with Soviets helps en- 
slave štili free nations",'“Free 
the -Baltic States”, “Human 
Rights fof Lithuania”, “Com- 
munists Russians get out of 
Lithuania” ir kitokius. Latviai 
turėjo atsispausdinę lapelius 
apie Pabaltijo okupaciją ir dali
no praeiviam. Atrodo, kad visa 
buvo daryta paskubomis, nes pa-

CAPE COD, MASS. 
LB APYUNKČS VEIKLA

nių vaikėsi. TačtakBUBMaldaMB ' r
buvo ganaus ir labai gražiai pra- L— kUūŽlrilM ■ 
vestas. Na^jąa 'LB ptrrritoinkas
A. Astravas duoda vflčta. tad Minkų radfya valandos rengia-
Bostono lietuvių veikla ir totam ma gegužinė įvjfcs rugpjūčio 10. 
netils, o vis labiau bus girdi- Laisvės Varpo radfc progra

mos rūdėns koncertas įvyks spė
lios 12.

Antras Katant iš Chicagos at-



bmą iš New Yorko. Kas norėtų

ntew ~ Sftalaif < kdištųn 
muosius Rytus. Iš Dan 
rijęs, jis atatetė svt

.skelbimą), 
moksli

boję Putname. Dalyvavo 
nigų. Rekolekcijų vadovi 
kun. Jonas Stoškus iš Lo
nigų.

20 ku
bu vo 

Londono,

meta
V. Balčiū-

kun. Al

įtartas Metama. Visi rekolekcijų 
dalyviai pado, kad ir ateinan
čiais metais būtų rekolekcijos 
lietuviam kunigam seselių vie-

birželio mė-

Iletevos
geireralfaris konsulas, minis Ja-
L.--JB- . — 9— - - — f - -po«0oą • immirrmn ptnmmn- 
k€a Masąjoši Ohira, lankėsi Ja
ponijos generaliniame konsula
te ir pasirašė į-užuojautų kny-

Ja-

kny-

Knamero -iretuvnj parapijos 
klebonas Patersone, NJ., perei
tą savaitę grįžo iš ligoninės, po

perei- 
iės, po

parodą rengia LMK Federa
cijos New Yorko Įdubas. Paro
da bus spalio 4 ir 5 Kultūros 
Židinyje. Pati dailininkė gyvena

Dari. Juozo Bagdono kūrinių 
paroda bus rugsėjo 13-14 Kultū-

Kario žurnalo 60 metų sukak
tis minima rugsėjo 20 Kultūros 
Židinyje.

Pret K. Būgos gimimo 100

liepos 27. Autobusas išeina sek- 
^nadienf &30 v. ryto iš Kultūros 

SMinio Hemo, 341 Highland
Blvd., BrooUyn, N.Y. Septintą

f : C\'

• -

ris dirba CBS televizijos stoty-

į Detroitą ir ten įtaiso televizi-

monstruoti respublikonų kon
venciją, kuri ten bus liepos 14- 
18. Detroite jis išbus iki liepos

nimo ir 50 metų kunigystės su
kaktį, išvyko į Romą, kur birže-

kun. P. Brazauską ryšium su 
jo sukaktimi (Darbininko nr.

Dičpinigaitis, daktaro brolis, ku
ris gyvena Woodhavene, N.Y.

tas ribotas skaičius bilietų. Su
interesuoti prašomi skambinti į 
kelionių biurą Vytis, kuriam 
vadovauja Romas Kezys. Tel. 
76^3300.

delphįjos, pasakys kalbą lakūnų 
Dariaus ir Girėno minėjime prie 
jų paminklo. Minėjimas bus lie
pos 19, šeštadienį, 3 vai. popiet. 

' Viri kviečiami tą popietę prisi
minti drąsų lakūnų žygį bei tra
gišką jų žuvimą ir dalyvauti jų

so žaidėjas, su savo tėvu, taip pat

lius. Reklama buvo nufilmuota 
Londone, Anglijoje. Pirmą kartą 
New Yorke televizijos įvairiose 
stotyse pradėta rodyti birželio

nių ir to instituto parodoje lai

bą. Rudenį studijas tęs Colum- 
bijos universitete.

Dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos

vedėjas, jau kuris laikas yra per
sikėlęs į kitus namus. Jo naujas 
adresas yra: 234 Sunlit Dr., Wat- 
chung, N.J. 07060. Telefonas — 
201 753-5636.

pagerbimui Tautos Fondui au
kojo: Marta ir Vilius Trump- 
jonui 25 dol. ir Vytautas Dudė
nas 100 dol. T .F. valdyba už au-

Valinsko iš
valandą sustoja ties Skalius 
Fanerai Home, W42 Jam^cn 
Ave.,Woodbaven, N.Y. Kelionė 
asmeniui 17 dolL įskaitant ir

Wisconsin Delis, Wisconsinį at-

siuntė 15 dol, auką Tautos Fon- 
dui.' T.F. valdyba už auką nuo-

tafetractjoje

linskienę — tel. 296-2244.

nančiais metais veiks jau 10 kla-

širdus ačiū.
Adrija Neafckaitė, jos lanko

mos aukštesniosios mokyklos 
vadovybės parinkta dalyvauti 
Fairiield, Conn., apygardos

jai adresuotu specialiu pagyrimo 
raštu ir aprašytas vietos laikraš
tyje ‘The Redding Pilot”.

metu keliaują po Australiją ir 
lanką lietuvių kolonijas, atsiuntė 
Darbininkui sveikinimus iš Nau
josios Zelandijos.

PROTESTO DIENA NEW YORKE

Ryšium su Lietuvos okupaci- * 
jos 40 metų sukaktimi birže
lio 15, sekmadienį, surengta 
protesto diena. Ją rengė jungti
nis komitetas, kurį sudarė LB 
apygardos valdyba ir New Yorko 
Altą. Pirmininkavo A. Vakselis, 
LB apygardos pirmininkas.

Pamaldos bažnyčioje
Apreiškimo parapijos bažny

čioje 11 vai buvo pamaldos. 
Mišias koncelebravo kun. J. Pa
kalniškis, kun. A. Račkauskas, 
Tėv. Placidas Barius, OFM, ku
ris pasakė gražų pamokslą, iš
aiškindamas priešo esmę, išryš-

Pakiliai giedojo parapijos cho
ras, kuriam vadovauja Viktoras 
Ralys. Organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis.

Po pamaldų visi persikėlė į 
Kultūros Židinį. Čia apatinėj 
salėj buvo galima gauti lietuviš
kus pietus. Valgykla veikė iki 
2 vai.

Jurgis Bobelis, inžinierius, 
vadovauja Allied bronzos korpo
racijai ir yra egzekutyvinis di
rektorius. Korporacijos fabrikas 
veikia Long Island City, N.Y.

Apie Simą Kudirką filmas 
“The Defectionof Simas Kudir
ka” vėl buvo rodomas Šį antra
dienį, birželio 24. New Yorke ir 
apylinkėse btvo rodomas per 2 
kanalą (CBS). Filmas pirmą kartą 
buvo rodytas daug anksčiau ir 
meno atžvilgiu buvo gerai įver
tintas. Filmo gamintojai buvo 
apdovanoti premijomis ir spe
cialiais atžymimais.

A. a. Cecilijai Lapienei- 
Mačiulienei prisiminti jos moks-

kojo 25 dol. Tautos Fondui, T.F. 
valdyba už auką nuoširdžiai dė-

MONT — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne-

(N.Y., N.J. ir Coan.) Apsidnms-

prenjos ■MMKjnn%. urauaimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3660. Vak, savaitgaliais: 201 
654-3756.

Moteris, vyresnio amžiaus, 
ieško trįjų kambarių buto Wood- 
hatvene arba Richmond Hill. 
Skambinti telef. 201 272-4996

jo seimo 60 metų sukaktį ir pa-

Protesto diena pradėta 2 vai. 
apeigomis prie paminklo ties 
Kultūros Židiniu. Medžių šešė
ly sustojo nemažas žmonių bū
rys. Priešais išsirikiavo organi- 
zacijes su vėliavomis. Pager
biant žuvusius dėl laisvės, gra
žų gėlių krepšį padėjo Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis ir LB

sėlis.

Pritaikytą žodį tarė Brooldyno 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkas Tėv. L. Andriekus, OFM.

Salėje
* Tada visi susirinko į didžiąją 
salę. Žmonių buvo apie 200. 
Čia vyko antroji dalis — Lie
tuvos okupacijos ir didžiųjų trė
mimų prisiminimas.

Scenos dekoracijos
Prasitraukus uždangai, pasi

matė ir scenos simbolinis pa
puošimas. Scenos gilumoj domi
navo lietuviška vėliava. Ji buvo 
labai didelė, vos ne per visą 
sceną. Pakabinta kiek įstrižai 
ir atrodė, kad ją vėjas sklaido. 
Viršum vėliavos didelėm raidėm 
ant atskiros juostos buvo įrašy
ta “Laisvės Lietuvai”.

Tai Romo Kalantos šūkis jam 
susideginant. Ir čia buvo vaiz
duojamos liepsnos, kurios atėjo 
iš apačios ir palietė raides. Abie
juose įrašo galuose buvo nu
piešti lietuviški kryžiai, kuriuos 
taip pat degina liepsnos. Pri
siderinant prie vėliavos, ir įra
šas buvo pakabintas įstrižai.

Dešinėj pusėj buvo raudonas 
skydas. Ant jo stilizuotas baltas 
lietuviškas kryžius ir Romo Ka
lantos portretas, laurų šakelė.

Ties skydu ant grindų stovė
jo perfestalas su trim žvakėm, 
kurių spalvos buvo lietuviškos 
— geltona, žalia, raudona.

Sceną papuošė C. Janušas ir P. 
Jurkus»

vybę ir laisvės aspiracijas, jau 
prasidėjo akademinė dalis. Pir
miausia įneštos vėliavos. Tuoj 
sugiedotas Lietuvos himnas. 
Tada sukalbėta invokacija. Ją su
kalbėjo Tėv. Kornelijus Bučinys, 
OFM.

Sukakties proga kalbėjo ir lais
vosios Lietuvos atstovas Lietu
vos gen. konsulas Anicetas Si
mutis. Jis prisiminė Lietuvos 
praeitį, padalinimus, okupaciją 
ir baigė pakiliai, kad vėl kelsis 
Lietuva.

Tuo ir buvo baigta oficialioji 
iškilmingoji dalis. Išneštos orga
nizacijų vėliavos. Scenoj beliko 
tik Amerikos ir Lietuvos vėlia
va. Jos buvo pastatytos į stovus.

na 
Petras Vileišis, iš Waterburio, 
Conn., uolus visuomenininkas, 
vienas iš Lietuvių Bendruome
nės kūrėjų Amerikoj.

Jo kalba buvo ugninga, jaus
minga. Net ir pats kalbėtojas 
apsiverkdavo. Lietė dabartinio 
gyvenimo aktualijas, kas daryti, 
kaip garsinti Lietuvos bylą, kaip 
kovoti, kaip savo tarpe sugyven
ti, kaip ryškinti svarbiausius rei
kalus ir dėl jų pasisakyti.

pertraukė plojimais. Ir pabai
goj ypač smarkiai plojo. Bet

Pačfoj pradžioj pasirodė sce-

' vavo visai programai. Pradėta

Pirmiausia pakvietė Lietuvos 
gen. konsulą Anicetą Simutį už
degti pirmąją žvakę. Jis buvo 
nepriklausomos Lietuvos atsto-

Paskui perėjo prie rezoliucijų, 
kmiose pasisakoma prieš Lietu
vos okiąpacųą, reikalaujama, kad 
būtų iš krašto išvesto sovietų 
kariuomenė, kad žmonės laisvai 
galėtų pasirinkti savo valdymosi

tunai ir politiniai kaliniai, kad 
Sovietų S^unga būtų patraukta 
į tarptautinį teismą.

Rezoliucija priimta bendru 
plojimu. Ji bus pasiųsto Ameri
kos prezidentui ir valdžios žmo
nėm.

Koncertinė dalis
Pertraukos metu persiorgani

zuota antrai koncertinei bei lite
ratūrinei daliai.

Skambino pianistė Aldona Ke- 
palaitė. Ji suprato momento 
svarbą ir čia pasirodė su gražiu 
ir turtingų lietuvišku repertuaro.

šios M. K. ČiurtioniajH^DH 
dus. Anlur itCjlmU paskambino 
V. Jakubėno — Iš pasakų kraš
to, ir V. K. Banaičio: Elegija, 
Lapų šešėlių žrismas ir Ryto be
laukiant.

Graži, turtinga ir turininga ši 
lietuviška muzika, lietuvės ąpe- 
nininkės atskleista visu nuošir
dumu ir įsijautimu, labai tiko šiai 
progai, priminė lietuvių tautos 
kūrybines pastangas ir parodė 
jos genialumą.

tarp dviejų pianistės išėjimų.
Čia buvo sutelkta poezija apie.

kada ir bet kur. Gaįi ją ir kar- tė poetas Tėv. Leonardas And- 
toti, ji vistiek žmonių 
jausmus. Šia proga/ Lietuvos

ga, norėjosi, kad būtų^ apžvelg
tas anas istorinis vyksmas su vi-
su savo
mu.

riekus, OFM, prisimindamas 
Lietuvą, jos liaudies meną, ryš-

Antras skaitė Paulius Jurkus.
Tai buvo keli eilėraščiai apie

Pabto
gai paskaitė savo sukurtą gies
mę — “Kaip grįžtančius namo 
pauKscius .

Trečias buvo Leonardas Žit- 
kevičius, kuris skaitė satyrinius 
eilėraščius apie sovietinį režimą,

Drauge buvo paminėti ir birže
lio didieji išvežimai. Salėjet>uvo ____ w__ ____ „
dvi to išvežimo Hudhrinkėfe, Si- jų tariamą laisvę ir gdrbūvį. 
biro tremtinės. Pirmiausia pa- ■ Šiai koncertinei ir litetatflri- 
kvietė Eleonorą Juočepien£ - nei daliai vadovavo P. Jurkus.

Ji eina su lazdele, {tasifcn- Pabaigoj vėl scenoje pasirodė 
gnodama, pasiūbuodama. Sibfcro pirmininkas A. Vekselis ir vi- 
pkrtuose praradusi sveikatą. Į šiem padėkojo už talką ir darbą,

49 Roselle Avė, Cranford, N.J.
/. ■

Namų. šildyiao ir kanalizaci
jos fftlliis (Heating installa- 
tfcm and repšin, plumbing), no
rta* pakeisti alyvos šildymą i 
gezo ii steną ir paan galima

vardu uždegė Anelė Povilaitie-
nė iš Great Kedro. Trečiąją 

Jr r'lf'

IM« Mm. kurio. ^LTV. 
lletavtų tartos tr 1^- J*

jauftiai ir trumpai, pati maloį Visa programa su pertrauka 
nitf šypsodamos. Pirmiausia p»; užtruko dvi ir pusę valandos, 
dėkojo visiem, kad prisiminė . Renginys buvo rengtas beveik 
tremtinius, prisiminė ją ir čia paskubom. Jis buvo būtinas, nes 
pasikvietė. Pasisakė, kad ji buvo -tokių dalykų, kaip okupacijos 
išvežta načšaraa rirnmac veži- . m imiima až- tJ - JI jyfv'T’"' 1




