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Nejaugi Lietuva keliasi?!

NAUJI LIETUVOS POGRINDŽIO LEIDINIAI PASIEKĖ VAKARUS

Buvęs ukrainiečių žmogaus 
teisių gynybos sąjūdžio narys, 
raudonosios armijos generolas 
Piotr Grigorenko, paragino šių 
metų rudenį Madride susiren
kančią 4»tpta utinę konferenciją

rūtą taip paž HkihzingRf pn- 
SKeioa KieKvieBo yigcio visę 
imtis akėjos prieš Helsinkio su-

je skambūs jaunatviški balsai 
užvesdavo giesmę, prie kurios 
tuojau prisidėdavo visa bažnyčia.

Ne viską išsakė (eilėraštis).
Trečiasis ką tik Vakarų pasau

lio spaudą pasiekęs Ltetafros 
pogrindžio leidinys yra Aušros 
21 numeris. Lietuvoj iš#ęs Mų 
metų kovo snė’nesį.Jb tarinio 
antraštės: Pražūties srauto ven
inės, Docento Vytauto Sknodžlb

se; Iš Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos archyvo; Nauji po
grindžio leidiniai.

LKBK 42 numeris yra pažy
mėtas 1980 metų kovo 19-osios

Trys nauji Lietuvos pogrin
džio leidiniai yra pasiekę Vaka
ras: Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos 42 numeris ir Auš
ros 20 ir 21numeriai.

PASISAKO P. 
GRIGORENKO

^trijMlvo įžpfl^žtas aprašė 
kita žygio dalyvė

Prieš penkerius metus Eucha
ristijos Bičiulių iniciatyva įvyko 
pirmasis žygis iŠ Tytuvėnų į

ISPĄ’ 
KULT

rnas sovietinių moterų išnaudo- nerimas; Kunigo Antano Gražė
jimas, su jų šeimom buvo iš- Bo perrekiojimas; žinios iš vy»- 
tremtos iš Sov. S-gos ir atvyko kopijų; Sovietinėje mokykloje; 
| Austrijos Vieną. Krinlikai sovietinėse respublflto-

— Rusinimo ir sovietinio auk
lėjimo tikslais Lietuvoje gyvai 
susirūpinta darželių-lopšelių sta
tyba. Spaudoje rašoma, kad arti
miausioje ateityje numatyta kai
mo vietovėse pastatyti per tūks
tantį ikimokyklinio auklėjimo 
įstaigų. Kadangi jau į vaikų dar
želius įvedama rusų kalba, tai 
visai suprantamas okupantų už
mojis. Ta pačia proga rašoma, 
kad architektai ruošia tų pastatų 
originalius projektus. Gražios

SOS! SOS! (Petrakkpmtf Mri- 
r _ liauja; PuisMtynae Chdgge ir 

saulini; Lietuvos Helsinkio gru- krt®» Ū Viktoro Petkaus laiškų); 
pės dokumentas Nr. 28-tas; Do- Mšskva olimpiada mūsų aki- 
cento Vytauto Skuodžio kiškas mis; Apie fimatizaą ir irtam-

buvo išstatyta Rašytojų sąjungos 
Kauno skyriaus rūmuose. Prie 
kapo kalbėjo Rašytojų sąjungos 
Kauno skyriaus sekretorius Vyt. 
Martiniais, senas Petrėno drau
gas A. Šimėnas, V. Kazakevi
čius, redakt V. Reimeris. Ta 
proga Vyt. Kazakevičius Gimta
jame Krašte spausdina ilgesnį 
straipsnį apie J. Petrėno išeiviš- 
kąją rašytojo dalią. Rašo remda
masis J. Petrėno rašytais laiš
kais.

lipo keleiviai ir stojo paplentė
je šalia jau stovinčių v’iėtfiiiiį’ 
gyventojų. Vieni ašaras braukė, 
kiti dėjosi prie žygiuojančių. 
Visų veiduose nuostaba su

Išėję iš bažnyčios jaunimas - džiaugsmo ir nerimo atspalviais, 
išsirikiavo po keturis. Nutarė 
žygio metu elgtis kaip bažny
čioje: nesikalbėti, neatsakinėti j 
pašalinių klausimus, giedoti ir 
melstis. Daugelio rankose mir
gėjo gėlės, tarp pirštų matėsi 
rožančiai. Tai atgailos eisena už 
savo ir kitų nuodėmes, už blai
vybės akciją tautoje, už jaunimo 
prisikėlimą.

Pagaliau pasigirdo maldos žo
džiai, ir eisena pajudėjo. Didin
gai atrodė šiais laikais tūkstan
tinė besimeldžiančio jaunimo 
eisena, (nors buvo ir vyresnio 
amžiaus žmonių, bet dominavo 
jaunimas). Atsirado keli fotogra
fai. Kas žino jų tikruosius kės
lus? Tačiau niekas nėnusukp ir 
neslėpė savo veido: visi ėjo su
sikaupę, ryžtingi, pasiruošę bet 
kokiam ateistų išpuoliui. Mies
telio gyventojai, pardavėjos sto
vėjo gatvių pakraščiuose, šalia 
parduotuvių, už langų ir su nuo
staba stebėjo neįprastą reginį. 
Pirmosios gretos tuojau susidūrė 
su miesto Vykdomojo komiteto 
pirmininku, per megafoną šau
kiančiu išsiskirstyti, bet maldos 
žodžiai užtrenkė megafoną, o 
pačiam pirmininkui beliko tik 
pasitraukti, kad nepatektų į ei
nančiųjų gretas. Pavienės leng
vos mašinėlės lenkė einančius. 
Vieni siūlėsi pavežti pavargu
sius, sunegalavusius, kiti suko į

Iš lėto praslinko ir pilka 
“Volga”, kurioje sėdėjo minist
ras Mikalauskas su keliais sau
gumiečiais. Priešais pasirodė 
maršrutinis autobusas Kaunas- 
Tytuvėnai. Jis sustojo, ir kelei
viai prisijungė prie eisenos.

Šiluvos koplyčioje jaunimas 
susikaupė maldoje, prisiminė 
-žygio intencijas'. Bažnyčioje iš
klausė jauno kunigo laikomas šv. 
Mišias ir pamokslą. Ir vėl be
veik visą bažnyčia priėmė šv. 
Komuniją.

Po pamaldų grįžę į koplyčią 
keletas miestų Eucharistijos 
^Bičiulių atstovai perdavė rožan
čius kitų miestų atstovams. (Lie
tuvoje vis po keletą miestų kas
dien ištisą mėnesį kalba bend
rai rožančių Eucharistijos Bičiu
lių intencijomis, o mėnesio pa
baigoje suvažiuoja į Šiluvą šią 
estafetę perduoti kitiems mies
tams). Dvasioje sustiprėję ir pil
ni ryžto maldininkai išsiskirstė 
į namus.

Grįžtančius į namus pavie
nius eisenos dalyvius gaudė 
KBG agentai, vežė į saugumą ir 
tardė, kas organizavo šią eiseną. 
O ją suorganizavo Dievo meilė 
ir protestas prieš gausias iš ša
lies brukamas blogybes.

kultūriniais ir moksliniais Lietu
vos laimėjimais, skelbiama gro
žinės literatūros vertimų. Jau 
esą išversta į esperanto kalbą 
ir netrukus būsią išleista K. Do
nelaičio “Metai”, A. Baranausko 
“Anykščių šilelis”, B. Sruogos 
“Dievų miškas”, V. Mykolaičio- 
Putino “Altorių šešėly”, E. Mie
želaičio “Žmogus”, Jst. Marcin
kevičiaus “Peomos”. Taip pat iš
leistas esperanto kalbos vadovė
lis, keli žodynėliai. Kartu su lat
viais ir estais ruošiamos esperan
tininkų vasaros stovyklos. Taigi 
esperanto kalbos puoselėjimu 
Lietuvoje susirūpinta visai 
rimtai. Matyt, okupantai iš espe
ranto tarptautinės kalbos tikisi 
talkos savo propagandai.

— Vasario 5 New Yorke miru
sio rašytojo Juozo Petrėno-Petro 
Tarulio pelenai birželio 27 buvo 
iškilmingai palaidoti Lietuvoje, 
Petrašiūnų kapuose prie Kauno.

Rugpiūčio 25 d. į pavakarę 
Tytuvėnuose pasirodė jaunimo 
būreliai, dauguma 14-20 metų 
amžiaus. Be triukšmo, be tokiais 
atvejais jau mums įprastų keiks
mų ir stumdymosi- besišypsąs 
jaunimas “okupavo” visas lais
vas miestelio vietas po stogais. 
Miestelis nejučiomis, tiesiog 
nepastebimai, susiurbė tūkstan
tinę jaunimo masę. Įdomu, kad 
gyventojai juos mielai priėmė, 
nepastebimai sutalpino tyliai so
lidarizuodamiesi jaunimo su
manymui. Žmonės patikėjo, kad 
tokie nesugadins padargų, nepa
vogs ko nors, nepadegs pa
šiūrėje ar kluone šieno (nė vie
no nesimatė rūkančio).

Kažką pajutęs miestelio cent
re sėdėjo uniformuotas pareigū
nas su keliais neuniformuotais ir 
budriai dairėsi, ypač jų žvilgs
niai ieškojo mašinų.

Graži, borokiniai iškilminga 
bažnyčia, naujai suremontuo
ta, skoningai giedriomis spalvo
mis vyrauja oranžiniai ir auksi
niai akcentai sveikino kiekvieną 
įeinantį.

Vakarinių šv. Mišių metu loty
niškas Mišias giedojo latvių cho
ras. Jaunimas bažnyčioje vie
ningai ir aiškiai atsakinėjo mal
das. Šv. Komunijos pakilo visa 
bažnyčia ir suklaupė prie Dievo 
stalo.

dailininkų buvo iš Vilniaus ir 
Kauno, taip pat pora šiauliečių 
ir klaipėdiečių. Jų uždavinys 
buvo piešti vaizdus iš laivų re
monto dirbtuvių, iš Neringos, 
iš Ventės rago. Pienams užbaig
tas akvarelių paroda.

— Panevėžio dailininkai (jų 
net 30) savo kūrinių parodą 
surengė Gardino parodų rūmuo
se. Parodoje buvo tapybos, 
keramikos, skulptūros, taikomo
sios dailės darbų. Panevėžio ka
rikatūristai savo darbų parodą 
surengė Panevėžio gėlių pavil
jone. Jų kūriniuose vyrauja bui
tinė ir sportinė tematika.

— Mergaičių chorui Liepai
tėms suteiktas Lietuvos nusipel
niusio kolektyvo garbės vardas. 
Nusipelniusio dėstytojo vardas 
suteiktas valstybinės konservato
rijos docentui komp. Vytautui 
Kairiūkščiui.

— Birželio mėn. Vilniuje įvy
kęs Rašytojų sąjungos partinis 
susirinkimas priminė “nuopel
nus” tų rašytojų, kurie 1940 
metais griovė nepriklausomą 
Lietuvą ir prisidėjo prie tautos 
pavergimo. Tie pagerbtieji var
dai buvo J. Paleckis, A. Gudaitis- 
Guzevičius, P. Cvirka, A .Venc
lova, S. Nėris, L. Gira. Geru 
žodžiu paminėti ir tie rašyto
jai, korte greitai metėsi į socia
listinį realizmą: T. Tilvytis* M. 
Sludds, J. Avyžius, J. Bakhšis,

. Miezeiaius. j. jmuuism pats 
gyrėsi prisidėjęs prie “tarybi
nės” Lietuvos kūrimo. Su
prantama, kai kada ir duobkasiai 
įsigeidžia garbės ...

Savaitės 
įvykiai

Raudondvaryje.
— Lazdynų Pelėdos tėviškė

je. Paragiuose, atidarytas usrano- 
rialfaris muziejus. Prie namo pri
kalta lenta su įrašu, kad čia gy
veno ir kūrė rašytojos seserys 
Ivanauskaitės — Sofija Pšibi
liauskienė ir Marįja Lastaus
kienė, rašiusios Lazdynų Pelė
dos slapyvardžiu. Abiejuose na
mo aukštuose išdėstyti rašytojų 
išlikę daiktai, jų raštai, taip pat 
tėvo Ivanausko tapyti paveiks
lai. Rašoma, kad sutvarkyta ir 
sodybos aplinka.

— Spaudoje paminėta poeto 
Gedimino Jokimaičio 60 metų 
amžiaus sukaktis. Yra - gimęs 
1920 birželio 27 Pernaravoje, 
Kėdainių aps. Literatūrą ir pe
dagogiką studijavo Kauno uni
versitete. | Rašytojų sąjungą pri
imtas 1971. Išleisti keli jo poe
zijos rinkiniai: “Vandens muzi
ka” (1969), “Su naktim kalbė
siu” (1971), ‘Tu esi vasara” 
(1978).

— Sovietų Sąjungos architektų 
sąjunga specialiais diplomais 
apdovanojo penkis Lietuvos ar- 
chitektus-absolventus. Pirmojo 
laipsnio diplomą gavo S. Belgą 
už projektą “Kauno autobusų 
stotis”, antrojo laipsnio diplo
mus gavo A. Songaila už pro
jektą “Kūrybinių darbuotojų na
mų kompleksas Vilniuje”, I. 
Smalskytė už projektą “Visuo
meninių pastatų kompleksas 
Vilniuje”, K. Šešelgis už projek
tą “Vilniaus senamiesčio restau
racija”. V. Macevičius už pro
jektą “Koncertų salė Kaune”. Ra
šoma, kad apžiūrai buvo pateik
ti 254 projektai iš 47 mokyklų. 
Taigi lietuviai čia gražiai pasi
reiškė.

— Šiais metais į Klaipėdą pa
siųsti akvarelistai. Jie dirbo va
dinamam plenere nuo birželio

užsienio šnipais: buvo tardomi, 
kalinami, tremiami į Sibirą. Ta
čiau šiuo meta Lietuvos oku
pantai pastebėjo, kad ši lengvai 
išmokstama tarptautinė kalba 
yra plačiai pasaulyje vartojama, 
tuo būdu tinkama ir sovieti
nei propagandai. Lietuvoje pri
steigta esperantininkų klubų, 
veikia esperantininkų draugija, 
kuriai vadovauja Vilniaus uni
versiteto docentas A. S kūpąs. 
1979 Vilniaus universitete įves
tas privalomas kalbininkams es
peranto kalbos kursas. Net gim
nazijose įvestas neprivalomas 
esperanto kalbos mokymas. Nuo 
1971 leidžiamas esperanto kal
bos informacinis almanachas 
“Horizonto de šovėte Litovio — 
Tarybų Lietuvos horizontas”,

Irano pasitraukęs šachas Pah- 
levi mirė liepos 27 karinėje li- 
gonėnėje prie Kairo, Egipte. 
Mirė eidamas 60 metus. Palai
dotas Kaire liepos 29. Kaip skel
bė Irano vyriausybė, jo mirtis 
neturės įtakos Amerikos įkaitų 
likimui. Įkaitų sargai dabar rei
kalauja, kad būtų šacho turtai su
grąžinti Iranui.

Vakarų sąjungininkai sutiko, 
kad V. Vokietija panaikintų jos 
pačios padarytas karo laivų veik
los ir statybos suvaržymus. Tai 
įgalins JAV atitraukti kai kuriuos 
savo, karo laivus iš V. Europos 
vandenų ir panaudoti juos kitur.

Bolivijos ginkluotųjų pajėgų 
vadai — armijos gen. Luis Gar- 
cia Meza, aviacijos gen. Waldo 
Bernai Pereira ir karo laivyno 
admirolas Ramiro Tarrazas, — 
norėdami išvengti, kad krašto 
prezidentu parlamentas neiš
rinktų daugiausia baisų gavusio 
kairiųjų grupių kandidato Her- 
nan Šilęs Zuazo, privertė laiki
nąją krašto prezidentę Lydia 
Gueiler Tajada atsistatydinti ir 
krašto valdžią perėmė į savo ran
kas. Parlamentas buvo paleistas. 
JAV dėlto apribojo teikiamą pa
galbą ir pažadėjo ją visai nu
traukti, jei nebus grįžta prie de
mokratinės tvarkos.

Zimbabwe baltasis kariuo
menės vadas gen. Itn. Peter Wa- Rytojaus dieną, dar toli prieš

umfafrEvfai šv! MištatrhRtayflte 
riuomenę iš įvairių grupių par- vėl buvo pilna. Tai vienoje viė- 
tizanų ir buvusios kariuomenės , toje, tai kitoje bažnyčios vieto- 
likučių, staiga atsistatydino. Šis 
įvykis turės didelės įtakos krašto 
pastovumui, nes rungtynės tarp 
dabartinio min. pirmininko Ro- 
bert Mugabe ir jo vidaus reika
lų ministerio Joshua Nkomo va
dovaujamų partizanų nėra išny- 
kusios.

Nikaragva iškilmingai pami
nėjo vienerių metų sukaktuves 
nuo krašto diktatoriaus Somoza 
nuvertimo. Į iškilmes atvykęs 
Kubos prez. Fidel Castro savo 
kalboj padejavo, kad JAV nepa
kankamai remiančios naują vy
riausybę.

Liepos 21 JAV pradėjo 1960 
m. gimusių vyrų registraciją 
karo tarnybos reikalam. Kai ku
riuose miestuose dėlto buvo su
rengtos demonstracijos prieš re
gistravimąsi.

Liepos 20 Sov. S-gos prez. 
Brežnevas didelėm iškilmėm 
atidarė Maskvoj sporto olim
pinius žaidimus, kuriuose daly
vauja tik 81 valstybė, bet ir iš jų 
16 valstybių sportininkai iškil
mingoj eisenoj nedalyvavo.

Irano parlamentas savo pirmi
ninku išrinko islamo respubliko
nų partijos narį ajatolą Hashemi 
Rafsanjam.

Kariniai žinovai mano, kad 
Sov. S-gai Afganistane lieka tik 
3 išeitys: 1) bandyti palaužti pa
sipriešinimą nuolatiniu kaimų 
bombardavimu ir atgabenti 
liaugiau geriau su partizanais 
kovoti paruoštos kariuomenės, 
2) bandyti visai uždaryti sieną 
su Pakistanu, įsitvirtinant pasie
ny pastoviose pozicijose ir sulai
kant bet kokį susisiekimą su Pa
kistanu ir 3) pulti šiaurinį Pa
kistaną ir, jį užėmus, nutraukti 
partizanų apsirūpinimą ginklais 
ir bet kokią čia gaunamą para
mą.
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fai visą vritadą prie ambasados 
fotografavo. Wasbtafton Port, 
Washingtoe Star ir Cleveknd 
Phin Dealer žygį plačiai apra-

buvo užblokavę kelius, vedan
čius į Sov. S-gą. Gyventajam 
maistą gabenti buvo įpareigota

kinietis Wang Jiasheng už Šni
pinėjimą Sov. S-gai, o sovietų 
pilietis Nikoliu Petrovič Zhang 
už tokį patį nusižengimą buvo 
nuteistas tik 1 m. kalėti.

Įėjo veikti, ir pobrįįri huvo sun
kiau prie dr monrtrantų priva
žiuoti. Demonstrartai taria toko 
iš mašinų ir skubėjo iškabinti 
pjalmtnr bei lietuvišką vėliavą. 
Plakatamę. hmm įrašyti frafrte 
štkkiai: “Laisvės Lietuvai — 
Laisvės Afganistanui”, “Sovie
tai, lauk iš Lietuvos”, “Lietuva 
1940 — Afgauistanas 1980“. 
Du jaunuoliai įlipo į lempų stub

DEMONSTRACIJOS 
SAN FRANCISCO MIESTE

telefonu apie demonstracijas leistas sriautas kiur ių.
San Frandsco nrieste. Demon- Motodcada uvyko į Union 
stracįjos vyko prie sovietų kon- Supate, į miesto centrą. i bu- 
subto. vo pavergtų tartą rtnPjfrimr.

vietų Sąjungos vėliavą. Tąsceną 
nufilmavo ABC ir NBC ir vie
na vietinė televizijos stotis ir vė
liau rodė savo programose. Vi-

Irano padamentas sutiko kraš
to prezidento pareigose palikti 
jas dabar einantį Abolbassan 
Bani-Sadr.

Tarp Laos ir Triburio buvo 
prasidėjusios derybos pasienio 
konfliktam panaikinti, bet Tai
landas, nepakęsdaris nuolati
nių Laos puldinėjimų, derybas 
nutraukė ir uždarė savo sieną 
su Laos.

tydino.
Ukrainiečiai Mjphael ir Aima 

Polovčak su 3 savo.vaikais prieš

Liepos 19, beveik tuo pačiu Sovietai į Washingtoną siuntė 
metu, kai jaunimas Wasbingtone protesto notas, kodėl demon- 
prisiiakino prie Sovietų pariun- strantai nr ra imami, 
tinybės tvoros, Califonrijos jau- ' Baigiant demor racijas, pra
minąs demonstravo Los An- sidėjo motodcada, kurios prie- 
gėlės ir San Franciscb įmes- kyje buvo vežamas kantas-Pto-

nistane buvo nušauta vienintelė 
ministerių kabineto moteris 
švietimo mimsterė Anahita 
Ratebzad ir vidaus reikalų mi- 
nisterio pavaduotojas.

Sovietų pogrindžio žurnale 
“Metropoi”.dalyvavęs rašytojas 
Vasib P. Aksionov su žmona Ma
ja ir jos dukra Aliona Grinberg 
su vyru ir sttoum atvyko į Pa
ryžių ir numato apsigyventi
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S SU KOMENTARAIS
ALFONSAS NAKAS

Jaunimo pavyzdžiu

šviesioji Oiicagos žvaigždė 
bururistrė Jade Mr Byrne. Iki 
Šiol visi Šio milžiniško miesto 
burmistrai buvo vyrai. Kai ji kan
didatavo, daugelis netikėjo jos 
išrinktam. Laimėjusi ėmė taip

kui gal dar kuris politikierius. $jmušė “amerikoniškumas”: 
Kai burmistre Jane tarine pra- gatvė, šaligatviai, veja tarp gat- 

vės ir šaligatvių — viskas tapo 
nuklota dešimtimis tūkstančių 
alaus, cološ, vaisvandenių tuščių

Liepos mėnuo sudarė progą televizija. Tai buvo Washingto-
jo ne tik Amerikoje, bet ir visam 
pasauly."*Nenusilenkė streikuo-

plačiai pasireikšti jaunimui. Pir- ue ir San Frandsco. Jaunimas jančiai policijai, ugniagesiams, 
moji proga buvo Vl-toji tautinių 
šokių šventė; antroji — Paverg
tų tautų savaitė.

Tautinių šokių šventė paliko 
neišdildomus įspūdžius ir jauni
mui ir senimui. Visus pakėlė iš 
pilkos kasdienybės, įdiegė norą 
toliau dirbti Lietuvai, dirbti net 
uoliau.

šventė išjudino jaunimą. Kiek 
mėnesių buvo dirbta, kalbėta, 
kad štai važiuosime į tautinių 
šokių šventę. Dabar -gyvena tos 
šventės įspūdžiais, tuo didingu
mu, kuris labiausiai patraukia 
jaunimą ir jį angažuoja Lietuvai. 
Jaunimui daro įspūdį masė, 
skaičiai. Ir štai jis pamatė, kad 
lietuvių yra daug, kad jie yra 
jėga, kuri moka organizuoti ir 
veikti.

Jaunieji ir linkę aukotis, jei 
mato reikalą, prasmę. Ir šiuo 
atveju pasirengimas šokių šven
tei buvo auka. Kiek reikėjo dar
bo, kiek buvo nuovargio, ir pa
ti šventė su kelione ar nerei
kalavo darbo, vargo, aukos? Ir 
jaunimas mielai tai pakėlė. O 
ta auka, kurią jie atidavė, juos 
pačius pakėlė.

Visada būna skeptikų, pesi
mistų, kurie neigiamai žiūri į 
gyvenimo faktus, nemėgsta jau
nimo, nes jis tarytum nieko 
.nesugeba ir niekada nesugebės. 
Tegu šie neigiamieji žmonės 
ramiai ir objektyviai pažiūri į 
tautinių takių šventįT, ir jie turės 
pamatytų—jaunimas gyvas, jau
nimui svarbu Lietuva ir jos lais
vė. Jaunimas sugeba aukotis 
idealams.

Pavergtų tautų savaitė irgi da
vė progos jaunimui pasireikšti 
jau kitoje plotmėje.

Anksčiau tos pavergtų tautų 
savaitės buvo minimos diploma
tų tarpe. Jie pasakydavo kalbas, 
pareikšdavo protestus. Bet jų 
nepaminėdavo nei spauda, nei 
televizija, nei radijas.

Šiemet įsijungė jaunimas, ir 
jį paminėjo Amerikos spauda,

jas ir patraukė visų dėmesį.
Washingtone jaunimas prisi- 

rakino prie sovietų pasiuntiny
bės tvoros ir taip pavaizdavo 
tuos, kuriuos sovietai pavergė, 
ištrėmė į Sibirą, prirakino prie 
sunkių darbo grandinių. Drauge 
parodė -ir Lietuvos 40 metų pri
jungimą prie Sovietų Sąjungos.

San Franci sco jaunimas su-

Susikirto su spauda. Visur 
turi savo nuomonę ir ją gina. 
Lietuvių, regis, ji dar niekad ne
suerzino, o tik šį tą gero pada
rė. Tai iš dalies ir jos nuopel
nas, kad 69-tosios g-vės pusmy- 
lis gavo Lithuanian Plaza Court

bilo, mudu su kolega Vladu Bū
tėnu nuo tribūnos jau tavom 
nutolę. Kas ką mitinguose kai-__________ ___ *
ba, man nesvarbu. Iš tikrųjų skardinėlių bei popierinių puo
tai tuščias laiko gaišinimas, ir Jukų. įdomu, kas ir kada visą 
tokių tribūninių kalbų patys šiukšlyną nuvalė? 
kalbėtojai tesiklauso*. Vis dėlto 
tos narsios moters balsas iš gar
siakalbio skambėjo maloniau 
negu vyrų. Kai vyrų kalbų ne

atsimenu nė vieno žodžio, kaž
kodėl pasiliko ausyse burmistrės 
Jayne minimi milijonai dolerių. 
Ji, mat, skundėsi savo piliečiams 
Chicagos finansiniais vargais, 
mokesčiais, deficitais. Bene po 
jos žodžių ta “oficialioji” dalis ir 
baigėsi.

Jaunlmo Centre

Dabar ji stovėjo tribūnoje. Ne- 
. pamenu jos suknelės spalvos, 

bet nepamiršau skrybėlės bry- 
_ _ _ _ liaus. Jis buvo rėkiančiai ryš-

lato, taip sustabdė visą judė- kus, bene violetinis, trijų ketvir- 
jimą. Kitą dieną sudegino So- čių metro diametro. Tikra Bella 
vietų vėliavą. Ir kokia tai buvo Abzug, pagalvojau. Be čja ne 

....... t j. Bellos Abzug veidas, figūra.
Lieknutė, dailios kojos, šviežias, 
gražus truputį padažytas vei
delis, gudrios akys. Nedrovi, ži
nanti savo vertę, bet ir nearo- 
gantiška.

Pirmuoju kalbėjo visuomeni
ninkas Algis Regis. Gana ilgai. 
Po jo, jei nepamiršau, trumpai 
prašneko Jonas Talandis. Tre
čiuoju galėjo būti Frank Savic
kas (Chicagoje gimęs politikas, 
djdžiausias “Lithuanian Plaza

antisovietinė propaganda, pa
rodyta televizijoje. Drauge kiek
vienas palygino ir su Afganis
tanu, kur irgi sovietai braunasi 
panašiai, kaip ir Lietuvoje.

Džiaugiamės tuo jaunimu, 
kuris nesigailėjo nei laiko, nei 
triūso, kad štai pademonstruotų 
prieš Sovietų Sąjungą. Būkite 
ir toliau tokie aktyvūs, kur tik 
bus proga, kur jūsų manymu 
reikia, eikite ir demonstruoki
te. Suraskite tokią formą, kad 
sujudintų visuomenę.

Vyresnieji tegu padeda jau
niesiems. Jaunieji dažnai laukia 
aukų savo veiklai ir nusiskun
džia, kad vyresnieji jų nesupran
ta ir neaukoja. Padėtam jiems, 
paremkime juos materialiai ir 
moraliai. Jie to verti.

į plazą dar kartą sugrįžau po 
daugelio valandų, po vidurnak
čio. Dabar ten dominavo jauni
mo minios. Daugiausia studenti
ja, t.š. šokėjai, jų draugės ir drau
gai. Jų buvo pilni barai, pilni ša
ligatviai, Įriti sėdėjo ant šaligat
vių briaunų. Ir vėl trenkė muzi
ka. Kiti basi šoko polkas. Kiti 
bareliuose dainavo. Nemačiau 
nusigėrusių. Nemačiau nepado
riai besielgiančių. O nuo “nepa
dorios” aprangos apsaugojo pa
vakary pasiutęs ledinis šiaurės 
vėjas, keliasdešimčia laipsnių 
vakaro ir nakties valandomis nu
mušęs temperatūrą. (Deja, tik 
kelioms valandoms: paryčiui 
sugrįš šiltas vėjas, drėgmė). Tai-

Liepos 4 šokantis jaunimas ir 
daug senimo į Chicagą suvažia
vo. Vi$ą popietį, iki vėlyvo va-, 
karo, Tarptautiniam amfiteatre 
buvo repetuojama.

Po ką tik aprašytos “Lietuvių 
Dienos” Plazoje liepos 5 vakaras 
Jaunimo Centre buvo skirtas 
trims labai skirtingiems pobū
viams.

Visų pirma, sekant nusistovė
jusia tradicija, Jaunimo Centro 
sodelyje ar kiemelyje įvyko 
trumpos, bet labai vaizdžios 
šventės atidarymo iškilmės. Jos 
prasidėjo 8:15 v.v., tad su 15 
minučių pavėlavimu, nes nuo 7 
v.v. ten plūdo ir plūdo žmonių 
minios. Modestui Jakaičiui va
dovaujant, prie paminklo žuvu
sioms už Lietuvos laisvę atneš
tos Lietuvos ir penkių kitų kraš
tų (iš kurių į Šventę šokijai su
skrido) vėliavos. Pirmuoju pra
bilo Vytautas Kamantas, PLB 
v-bos pirmininkas. Jis priminė 
šokių švenčių ir kitų kultūrinių 
renginių reikšmę, kvietė svetur

|. Nuotr. Z. DegučioVienas iŠ

puoselėti lietuvišką kultūrą, kol 
Lietuva bėl bus laisva. Savo ir 
PLB garbės pirmininko, Stasio 
Barzduko, šventėje dalyvauti 
negalinčio, vardu sveikino visus 
dalyvius ir linkėjo sėkmės.

Prie aukuro atėjo šventės me
no vadovė Nijolė Pupienė su 
penkiais jaunuoliais — penkių 
kraštų atstovais (timis mergaitė
mis, dviem vyrukais), visos ir 
abu berneliai tautiniais kostiu
mais. Jie įžiebė ugnį, kuri degs 
iki Šventės pabaigos. Po to buvo 
Lietuvos gen. garbės konsulės 
Juzės Daužvardienės žodis. 
Tvirtas intonacija , stiprus poli
tiniu turiniu. Ji priminė, jog ši 
Šventė vyksta laiku, kada oku
pantai Lietuvoje džiūgau
ja 40 metų besitęsiančiu mūsų 
tautos pavergimu. Ir laiku, kada 
į Maskvą prievarta bus vežami 
mūsų atletai okupantui olimpi
nių laurų skinti. Ji linkėjo boti 
tvirtiems ir tikėti, kad okupaci
ja amžinai nesitęs.

Paskutinis kalbėtojas — Šven
tės rengimo k-to pirmininkas 
Jonas Talandis. Jei neklystu, jis 
tepasakė tik vieną sakinį: ‘Tau
tinių šokių šventę laikau atida
ryta”. Po Lietuvos himno ty
liai išneštos vėliavos. Pažvelgiau 
į laikrodį. Rodė 20:28 v. Vis
kas per lygiai 13 minučių! Va
lio M. Jakaičiui, kalbėtojams, 
vėliavninkams, ugnies įžie- 
bėjams! Per 13 minučių galima 
padaryti tokį didelį ir įspūdingą 
darbą!..

Temo (Chicagos laikas valan
da ankstesnis už New Yorko, 
Toronto, Clevelando, Detroito). 
Plieniniam danguje žiebėsi 
žvaigždės. Svarbus vėjas ginė 
vienus į mašinas, kitus į Jauni
mo Centro rūmus ...

Jei kita proga negalėsiu prisi
minti Šventės leidinio, tai keletą 
žodžių apie jį dabar. Mat, ties 
Jaunimo Centru atsidūręs apie 
6:00 v.v., iškilmių belaukdamas,

Dabar patogios 
miniai metai, kandidatai suinte- 
retuoti, kad batų ryšiai su vi
suomene. Tokiu atveju labai 
patogu priminti ir Lietuvos bylą.

Sovietų agresija Afganistane 
irgi duoda progos įsimaišyti į 
situacijas, vienokiu ar kitokiu 
badu priminti Lietuvą. Ieškoki
me tokių formų, kurios patrauk
ti] kitų dėmesį ir kurios paskui 
vis dėlto pasakytų tikrą padėtį 
— Lietuva okupuota. Visą laiką 
visokiais badais šaukime: lais
vės, laisvės Lietuvai!

pusantros valandos varlinėjau. 
Visų pirma, pusląpių skaičiumi 
jis ar storesnis už praėjusių 
penkių švenčių leidinius, ar apy
lygis su V šventės leidiniu (anas 
išleistas puslapių nenumeruo
jant; šiemetinis turi 256 pusla
pius). Formatas kaip III ir IV 
švenčių leidinių, kai' V šventės 
truputį didesnis. Daug puikių 
nuotraukų: komiteto, komisijų, 
bendradarbių, t.š. vadovų, Šo
kėjų sąrašai. Pora neilgų, soli
džių straipsnių apie t. šokius: lie
tuviškai — Galinos Gobienės;
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ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

. Antanas Rubšys, 
Manhattan College

Palmių gojai ir kviečių 
laukai supo miestą, nes gėlo 
vandens kanalai buvo stropiai 
prižiūrimi. Vietoje kandaus 
simOm, dykumos vėjo, pūtė gai
vus vėjukas nuo pajūrio, o vie
toje mįslingo dykumos^dejavi- 
mo aidėjo gatvių triukšmas.

Kurioj gatvėj, kuriame natine 
gyveno Terah, Abraomo tėvas? 
Kuriame kieme žaidė mažasis 
Abraomu kas? Nulipu nuo zig- 
gurat ir žingsniuoju per Abrao-

pusantro metro pločio, o jų durys 
atsiveria ne į gatvę, bet į kiemo 
pusę. Turėjo būti smagu gyven
ti senajame Ur mieste.

Vienas Ur miesto gyventojų 
paprotys man nėra prie širdies.

atskiras butas šeimos mirusie-

senovės Ur namus. Nuėmus nuo 
Bagdado namų stogus ir palikus 
juos stovėti porą metųsaulėje, ir

ąems. Vargingesnės šeimos, ne- 

savuosius laidodavo po namo as
la. Mirusieji ir po mirties gy- 
veno ta dvvaisiais.

narys. Kaip -suprasti jo poslinkį 
iš sėslios miestiečio būsenos ir 
patogaus gyvenimo į klajoklio 
palapinę ir ieškojimą. Šv. Raštas 
teigia, kad tikrasis Dievas, Die
vas, kuris sukūrė žmogų, pra
šnekino Abraomą su kvietimu 
palikti Ur gimtinę ir keliauti į 
Žemę, kurią jis duos (Pr. 12, 
1-4). “Tikėdamas Abraomas pa
klausė liepimo keliauti į šalį, 
kurią turėjo paveldėti, ir išvyko, 
nežinodamas kur einąs. Mat, 
jis laukė miesto su tvirtais pa
matais, kurio statytojas ir kūrė
jas būtų Dievas” (Žyd 11,8-10).

Tapdamas Dievo klajokliu, 
Abraomas paliko ne tik Ur uos
tą ir prekyvietes, bet ir Kal
ną į dievybę — gamtos religiją. 
Gimimu miestietis, bet nuo
sprendžiu tikruoju Dievu pasi-

tikįs klajoklis. Žmogaus stato
mas miestas — gamtos religija 
Abraomo nepatenkino. Jis su 
ryžtingu pasitikėjimu keliavo į 
Dievo statomą miestą — į atei
tį, kuri neišsitenka gamtoje. Su 
Abraomo išėjimu iš Ur religija 
gavo naują kryptį — istorinę 
savimonę.

Šv. Rašte Abraomas yra įvaiz
džiu žmogaus, kuris, net “Ne
sant jokios vilties, ... patikėjo 
viltimi” (Rom 4, 18). Jis tapo 
žmogaus — amžino klajoklio, 
dypuko, disidento įvaizdžiu.

Vos vos kojas bepevelku. Sau
lė spigina. Neįprastas dykumos 
vėjas nejučiomis išdžiovina.

mirčiai. Pavėlavusi atvykti, nė 
savo karūnėlės nespėjo ant gal
vos užsidėti. Ji taip ir pasili- ' 
ko sijono kišenėje ar rankinuke, 
kuris kabėjo prie liemens. Tik 
4000 metų vėliau archeologai

Ur piliakalnyje ir neužsukti į ka
raliaus A-ba-gi ir karalienės Šub- 
ad kapą būtų apsileidimas. Ka
ralius ir karalienė ilsėjosi kartu 
su bent aštuoniasdešimt dva
riškių — damomis ir kareiviais. 
Be to, jame buvo vietos ir kara- vargšiukę apkaltino pasivėlavi- 
liaus karietai su dviem asilais, 
karalienės karietai su trim jau
čiais, ketvertui muzikantų su ar
fomis, kanklėmis ir mediniais, 
brangakmeniais išpuoštais, būg
nais. Ir vergai blizgino ąsočius 
ir taures.

Nūdien kapas tuščias. Radimai 
išvežti į muziejus — Bagdadą, 
Londoną, Berlyną, Istanbulą. 
Tik kapo sienos — plytos dar 
sveikutėlės. Kartkartėmis paste
biu ant jų kyliaraščio įrašą: 
“šukgi, šumerų ir akadų kara- *

mu.
Karalius A-ba-gi mirė. Turėjo 

mirti ir karalienė Šutaad. Turė
jo mirti ir visas karaliaus dva
ras.

Apreikštoji religija — istorinė 
religija prasidėjo Ur mieste. Ap
reikštoji religija yra Dievo slink
tis žmogaus linkui per įvykius.

Archeologas Wolley aprašo 
kapų radinius savo knygoje. Ske-

Dievo pažadu ir daliniu jo išsi
pildymu Abraomui. Naujasis 
Testamentas mato Jėzuje “Ab
raomo sūnų” (Mt 1, 1). Per Jė
zų Kristų, savo palikuonį, Ab
raomas yra krikščionių “tėvu ti
kėjime“.

Abraomas, Dievo prašnekin-

Gaunu įspūdį, kad Abraomas ir 
jo kaimynai gyveno ištaigiau,

miesčių gyventojai. Galvelės, 
tiesa, siaurutes. Vos ne vos asi
las su manta ant nugaros gali

nei KeiunoiiKos ntnuinę meti*

Namų sienos storulės, —bent

ta ne iŠ prievartos, bet savo no
ru. Nestota jokių ženklų, kurie 
rociytę sūnysi ir numes ūminę.

matant AicMoiogę nuomone, pe visi 
mirė narkotikų taaiguly.

/ucneoiopM fNmoutjo, km 
viena dvaro dama neturėjo ka
rūnėlės ant galvos. Visos kitos

Ur mieste ir tapo pakeleiviu į 
Žemę ir Ateitį, kurią kuria Die
vas. Pautam, Tratų apaštalas, 
SlsKmCNBnM ADnKMDO uKejllRą
Dievu, rašo: “(Jb) tapo vi
siems tŠMntfesh ra.. kurie

12).
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sudėti visokį “partųų ir vyriau
sybių” sveikinimai. Betausojant 
jzyinyoių ongsnanus ptrasns, 
palikta su gramatinėm ir sintak
sės klaidom, nes syeikinimoJaiS- 
kai nufotografuoti. Lietuvos at
stovo Washingtqj>e ir Didžiosios 
Britanijos Lietuvių S-gos pirmi
ninko rašyta mašinėlėmis, kurių 
juostelės permirkytos rašalu, tad

kai 
stovo

raidės bjauriai sulietos. Kaip mi
nėjau anksčiau, visiškai neegzis
tuoja spaudos komisija, o sutik
tas leidimo redaktorius tvirtino, 
jog tokios nė nebuvę (sutikti 
žurnalistai kalbėjo priešingai). 
Nepaisant trūkumų, kurie niekad 

neišvengiami, redaktorius Jo
nas Baris leidinį-padarė patrauk
lų ir naudingą išeivijos t.š. šven
čių istorijai. Ryškus dailininkės 
A. • Korsakaitės-Sutkuvienės lei- , 
dinio apipavidalinimas ir puikus 
viršelis (Chicagos mūrų fonas;

* tautiniais drabužiais dviejų šo
kėjų, vyruko ir mergaitės, figū
ros prieky; Blezdingėlę ar Sa
dutę šokančios dvi mergaitės už 
jų). Leidinio kaina —3.50 dol.

Bet jau skubam į Jaunimo 
Centro kavinę. Programoj pasa
kyta, jog ten, kavinėje, vadovų 
pobūvis. Kokių vadovų? Jei tau
tinių šokių (grupių) vadovų, tai, 
rodos, nė .vieno nesutikau. Už
tat ten suėjo gal pora šimtų, 
gal ir kiek daugiau, visuome
nės vadovų, ir tai visokio atspal
vio, visokio plauko. Bendruome- 
nininkai Vytautas Kamantas, 
Vytautas Kutkus, Aušra Zerr, 
Milda Lenkauskienė, Algis Ru
gienius, Jonas Urbonas, Juozas 
Šlajus. Vliko pirm. dr. Kazys 
Bobelis. Altos vicepirm. dr. Jo
nas .Valaitis. “Giliųjų politinių 
vandenų žvejys”, prez. Carterio 
rėmėjas iš Philadelphijos Rimas 
Česonis. Iš žurnalistų — redak
toriai kun. dr. Pranas Gaida, 
Bronius Kviklys, kun dr. Juozas 
Prunskis, “visą pasaulį” ar bent 
visą lietuviškąją išeiviją pažįstąs

tiems į plaukus. Alba prisiminti 
gerus, kad ir pusbadžius, jau
nystės laikus, siekiančius nacių 
Vokietiją, Lietuvą, net iki gim
nazijos klasių. x *

Jaunimo Centro kavinėje be- 
puotaudamas ir senais draugais

vau išėjęs pasižiūrėti atžalyno. 
Didžiojoje salėje “vyko šokiai. Ir 
kokie! Scenoje orkestras* plėšė, 
kad ausys kurto, dar daininin
kui į mikrofoną kaukiant. O po
rų — gal tūkstantis. Įkaitę. Į- 
raudę. Laimingi, kits į kitą neat
sižiūrėdami. Kai šoko rock-and- 
roll, įsigavau į patį salės vidu
rį. Grindys siūbavo su kiekvie
nu taktu. Siūbavo taip žiauriai, 
jog rodėsi, kad kiekvienu metu 
jos lūš ir nugarmėsime į rūsį. 
Gerai, kad tokį atvejį buvau 
prieš ketverius metus išgyvenęs 
ir tik dėl to per daug nebe- 
bijojau (jei nesulūžo tuomet, ko
dėl gi dabar?). Išėjau į sodelį. 
Ten vėl, regis, tūkstantinė jų. 
Stačių ir sėdinčių. Linksmai 
krykštaujančių. Negalėjai tikėti, 
kad rytoj daugelis turės keletą 
valandų stovėti arba šokti amfi
teatro arenoj .. .

prezidentienė ne tik nebuvo mą” ifnoniodainas. Dar labiau 
priešingi, bet ir nort^ą-šven- stebėjami, kad iš šio incidento 
tėję dalyvauti. K»d kvietimas jų 
nepasiekė, bota kaltininkų Bal
tųjų Ramų štabe. Esą, ponia 
Rosalyn Carter labai, supykusi.

tautinių Šokių Šventę Chicagon 
iš Baltųjų Rūmų nenuvyko. Ma
nau, kad apie tąHcada nors dau
giau sužinosime.

pačia tvarka jį iššaukė ir iškil
mėms amfiteatre prasidėjus, 
prieš 11 tūkstančių žiūrovų. Tik 
čia jau jis iš vietas, pakilo ir 
publikai pasirodė. Jei toks pri
statymas nebotų buvęs pakar
totas prieš dešimttūkstantinę 
minią, incidento kokteilių salė
je čia neminėčiau.

programos pranešėjaVilija Ke- Paradui pasibaigus, 
relytė aiškiu balsu skelbė gru- 
irių ir, rodos jų vadovių 
dovų vardus; Kai kurioms gni

ka plojo, kol pavargo. Parodo 
vaizdą nepaprastai gadino foto
grafų gausa. Vienu metu jų su
skaičiau 54! Nesakau, kad foto-

baigiantis ir programos laikui ar
tėjant, nebegaliu prisiminti, A. 
Rudis, M. Jakaitis ar J. Talan
dis titulais ar pavardėmis ėmė 
šaukti garbinguosius šventės 
svečius, kad jie pasirodytų, kad 
jiems paplotume. Čia įvyipo ne
malonus incidentas. Paskuti
niuoju iššaukus Lietuvos gen. 
garbės konsulą (iš Los Angeles) 
V. Čekanauską, jis šypsodama
sis liko ramiai stovėti ir į priekį 
neišėjo. Kvietėjai, užsispyrę bū
tinai jį “parodyti’^ ne tik iš tolo 
ėmė kviesti, bet ir prisiartinę. 
Nežinau, kokiu etiketu vadovau
damiesi, rengėjai gen. Lietuvos

tekiai _
Tik dabar susigriebiau, kad į 

reportažą neįpyniau pamaldų ir 
nepaaiškinau, kodėl to, visai 
sąmoningai, nepadariau. O ne- 
jpyniau todėl, kad, mano nuo
mone, pamaldos yra labai priva
tus kiekvieno reikalas ir į jo
kią Šventės programą neterpti- 
nas. Tikintieji bus dalyvavę bent 
keliose bažnyčiose, ir tai ne vien 
katalikų. Aprašant pamaldas bei 
jų atlikėjus vienoje bažnyčioje, 
būtų diskriminuojamos kitos. 
Tad šį reikalą ir palieku nuo
šaliai.

būrio? Ar reikėjo ten visokių, 
atsiprašant, mėgėjų, įsigeidusių 
gal tik savo vaikus susifotogra- 
fuoti? Regis, būtų drąsiai užte
kę pusės tuzino, o daugiausia 
dešimties.

Stebėjau amfiteatro papuoši
mą. Balkonų pakraščiais tebuvo 
tik du ovalai, apjuosti žaliom, 
plačiom juostom su lietuviškais 
ornamentais, o arenos centre, 
aukštumoj, vėliavų draugystėj, 
tik plakatas su dviem šokėjais. 
Tokių puošmenų pilnai užteko.

Taip jau išėjo, kad šiais me
tais šokėjų nesuskaičiavau (anks
tesnėse bene trijose šventėse su
skaičiuodavau juos gal dešim-

dar kiek 
dali- 
him- 

nų ilgesniu žodžiu prabilo 
Antanas Rudis. Pasidžiaugęs 
gausios publikos dėmesiu savo 
jaunimui ir tautiniams šokiams, 
aukštiesiems svečiams paaiškino 
kai kurių šokių reikšmę. Po jo 
irgi keletą minučių kalbėjo kard. 
John Cody, pradėjęs lietuviškai 
“Ramybė visiems”. Sekė Chica
gos burmistrė Jayne M. Byme, 
pradėjusi žodžiu “Labas” ir bai
gusi su “Ačiū”. Ji perskaitė savo 
pačios proklamaciją, skelbiančią 
liepos 6 Lietuvių diena. Dar po 
Cook apskrities tarybos pirm. 
George Dunne žodžio trumpai 
prabilo Šventės šeimininkas Ta
landis, o po jo buvo su publika 
supažindinti visi garbingieji sve
čiai, minėti kitoje reportažo vie
toje. Jų pavardės Darbininko 
skaitytojams nėra svarbios. Rei
kia pasidžiaugti, kad kalbos te
truko tiktai 30 minučių ir 3:18 
v.p .p. arenoje subangavo pir
masis šokis.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
NEPAPRASTA KONFERENCIJA

BRONIUS VAŠKAlTIS

Repertuaro pirmąją dalį su
darė šie šokiai: Suktinis, Suk
čius, Blezdingėlė, Prienų suk- 
tutė, Vestuvių polka, Čigonėlis, 
Kalvelis, Dzūkų polka, Oželis, 
Rugučiai ir Suk, suk ratelį.

Antroje dalyje buvo sušokta: 
Dyvai, Šeinis, Noriu miego, 
šustas, Siuntė mane mdtinėlė, 
Žekelis, Sadutė, Žiogelis ir Ma
lūnas.

— ar taip pat pasielgtų ir su 
lietuviais katalikais?

Dr., Aaron paaiškino, kad yra 
daug norinčių prisiglausti ame- | 
rikiečių ambasadoj, todėl bijo
ma teikti vilčių, nes tuo būdu 
masiškai būtų užplūsta minėta | 
institucija ir susidarytų neiš- j 
sprendžiama problema.

Į klausimą, ar būtų bandoma I 
išleisvinti lietuvius karinę, pa
tekusius į afganų sukilėlių ran
kas, atsakyta, kad tas klausimas 
yra labai jautrus ir viešai ne- * 
diskutuotinas.

Ar JAV saugumas tari žinių, 
koks yra sovietų Sąjungoj pla
čiųjų masių nusiteikimas Afga- \

Aukštųjų svečių 
supažindinimas

Renginys, kuriam buvo ruoš
tasi apie dvejus metus, tautinių 
šokių koncertas ar spektaklis — 
sekmadienį, liepos 6, turėjo pra
sidėti 2:00 v. p.p. Bet gerą va
landą anksčiau garbingieji Šven
tės svečiai buvo sukviesti į am
fiteatro patalpą antrame aukštę 
kokteiliams bei susipažinimui. 
Šiuo renginiu rūpinosi Amerikoj 
gimęs, lietuviu likęs, įžymus vi
suomenininkas ir industrialistas 
Antanas Rudis. Į pobūvį užsu
ko kardinolas John Cody, kong- okupacijos' nepripažinimo poli- 
resmanas Edward Derwinski, ztika. JAV ir ateity respektuos, nistano invazijos atžvilgiu? Pą* ■ J

Vladas Būtėnas,-judrusis-Jurgis burmistrė Jane Byrne, gen. gar- j- > - -„ji.®*™ a—j - +
bėš konsulė Juzė Daužvardienė, 
gen. garbės konsulas Vytautas 
Čekanauskas, vysk. Vincentas 
Erizgys, beveik visi jau minėti 
vakarykščio Jaunimo Centro ka
vinės pobūvio dalyviai ir būrys 
Chicagos (amerikiečių) politikos 
tūzų.

Beje, tiek vakarykščiam kok
teilių pobūvy, tiek ir dabar 
daugelio kalbos sukosi apie prez. 
Carterio ar bent jo žmonos ne tik

Pokalbiai su amerikiečiais 
politikais

Konferencijai nemažai įvairu
mo suteikė gana aukšto rango 
amerikiečių politikų' pasakytos 
kalbos ir po to įvykusios dis
ku sijoas.

Pirmasis kalbėtojų buvo dr. 
David Ąajron, Z. Brzezinskio, 
JAV saugumo tarybos patarėjo, 

. pavaduotojas, latvių kilmės poli
tikas. Jis pabrėžė, kad ir toliau 
bus tęsiama Pabaltijo valstybių

(Bus daugiau)

prel. Geno Baroni (Assistant 
Secretary of HUD) ir Mrs. Meg 
Donovan (Staff Person to Com- 
mission on Security and Coope- 
rątion in Europe). Pirmieji du 
tarė trumpus, nuoširdžius svei-' 
kinimo žodžius.

Janušaitis, jautrusis Vytautas 
Kąsnis. Iš šios‘Šventės rengimo 
•"iršūnių — Jo’JS Talandis, Sofi
ja Džiugienė, Janas Baris, Mo
destas Jakaitis, Antanas Rudis, 
Ritonė Rudaitienė ... Beveik 
visi su antrosiom pusėm, vyrais 
ar žmonom. Čia suminėjau tik 
keliolika, su kuriais ar ilgiau 
šnekėjausi, net ginčijausi, ar 
bent trumpiau pasikalbėjau. Sa
kau, jų buvo ne mažiau kaip po-

LIETUVIŲ DEMONSTRACIJOS PRIE 
SOVIETŲ AMBASADOS

(atkelta iš 2 psl.)

Teisėjas, nusprendęs šią bylą 
nagrinėti rugpjūčio 12 ir rug
sėjo 2, iki teismo visus de
monstrantus paleido į globėjų 
rankas už užstatą po 500 ar 1000 
dol. už kiekvieną. Globėjais su
tiko būti: Jonas Bobelis, kong- 
resmano Denvinskio iš Illinois 
asistentas, Algimantas Gureckas, 
Lietuvių Bendruomenės veikė
jas, ir Viktoras Nakas, rusų ir Ry
tų Europos istorijos doktorantas.

Demonstrantam griežtai drau
džiama per šešis mėnesius eiti 
prie sovietų ambasados, įsakyta 
kas savaitę telefonu reportuoti 
apie save į teisino rūmus ir taip 
pat dalyvauti teisme. Gręsia pi
niginė pabauda bei kalėjimas, 
jei vienokiu ar kitokiu būdu šie 
įsakymai būtų sulaužomi.

šiame dramatiškame žygy da
lyvavo šie asmenys: iš New Yor- 
ko — Gintė Damušytė, Simas 
Kudirka, kun. Kazimieras Puge- 
vičius; iš Washingtono — Mar
gelis Aistis, Asta Banionytė, Ofe
lija Barškėtytė, Vytenis Gurec
kas, Linas Kojelis, Danutė' Vai- 
čiulaitytė; iš Philadelphijos — 
Grigas Ardys, Juozas Krukaus
kas, Vidmantas Rnlcšyę, Jūratė ir 
Rimantas Stirbiai, Virgus ir Vy
ta* Vdertai; iš Hartfordo — 
Leonas Bernotas, Birutė Zdany
tė.

Santykius su spauda koordi
navo Viktoras Nakas iŠ Wa«hing- 
tono. Jam į talką Atėjo: Daina 
Penkšūnaitė iš ftaslungtono, iš

Philadelphijos — Aušra Bagdo
navičiūtė, Laima Surdėnaitė- 
Bagdonavičienė, Gintaras Dta- 
gūnas ir Alė Surdėnaitė- Mačiū
nienė.

Inspiracija šiam žygiui kilo iš 
Lietuvoj gyvenančių pasiryžimo 
bei pasiaukojimo dvasios, iške
liant laisvės bei teisybės troški
mus viešumon okupuoto krašto 
sąlygose. Lietuvos kovotojai pra
randa darbus ir butus- už viešus 
pareiškimus; net ir būna kalina
mi. Sekdami jų drąsiu pavyz
džiu, demonstrantai sukėlė 
triškšmą, kuris nuskambėjo 
per visą pasaulį. Su saujele žmo
nių šis žygis padarė sensaciją 
lietuvių ir kitataučių tarpe.

Tikimasi, kad daugelis kitų 
būtų norėję prie šio sėkmingo 
žygio prisidėti. Be abejo, buvo 
daug išlaidų, vykdant šį žygį. 
Pvz., piniginės pabaudos už ma
šinų konfiskavimą, mokesčiai už į 
grandines bei užraktus, ir tlv ? 
Nežinia dar, koks bus teismo 
nuosprendis. Norintieji bent fi* <

minėtų kraštų diplomatus. Su 
sąjungininkų pagalba bus tę
siamas spaudimas, kad sovietai 
pasitrauktų iš Afganistano.

Spencer Oliver, Staff Director 
and General Counsel of the 
Commission on Security and Co- 
operation in Europe, gana pla
čiai nušvietė, kas padaryta ir 
kas yra daroma ruęšiantis Mad
rido konferencijai. Jos tikslas — 
dar kartą atkreipti pasaulio dė
mesį į sovietų duotų pažadų ne
silaikymą.

Toliau dr. Aaron ir Oliver, 
prisijungus dar dr. Steven Lare- 
by, tautinio saugumo tarybos 
Rytų Europos referentui, atsaki
nėjo į iškeltus klausimus.

Buvo .išsitarta, kad ameri
kiečių darbai ne visada derina
si su jų pažadais. Priminta rusų 
baptistų grupė, kuri prieglobs
čio ieškojo JAV ambasadoj 
Maskvoj. Amerikiečiai jiem pa
tarė ambasadą palikti. Paklausta

reikšta, tad “to
ro nenori, bet, jį pradėjus, dabar 
nėra kelio atgal.

Į klausimą, ar Amerika remia 
Afganistano sukilėlius, atsakyta 
diplomatiškai, kad sukilėliai turi 
nemaža draugų.

Jei amerikiečiai nepripažįsta 
Pabaltijo valstybių okupacijos, 
tai kodėl į tuos kraštus ■važiuo
ja oficialūs JAV žmonės? Paaiš
kinta, kad į ten nevyksta kabi
neto nariai, aukšto rango diplo- 

■_ matai, o tik mažo kalibro val
dininkai.

Ar Madrido konferencijoj bus 
keliama ir Pabaltijp kraštų apsi
sprendimo reikalas? — Ne.

Kodėl oficialiose kalbose, 
laikraščiuose vis minima ta pati 
disidentų grupelė? Atsakymas 
— pasirinkti vardai naudojami — 
propagandai. Visų rezistentų su
minėti neįmanoma. Galimas da
lykas, kad ateity bus padaryta ro
tacija.

Madrido komisijoj, susidedan
čioj iš 21 asmens, nėra nė vieno 
pabaltiečio. Kodėl? Pasiteisinta, 
kad tas klausimas keliamas. Bal
tieji Rūmai greičiausiai jam pri- 
tars, ir pabaltiečiai turės savo 
atstovą.

Kodėl Kinijai pradėta pardavi' 
nėti karinio pobūdžio technolo
gija? Atsakyta, kad tai pasitar
nauja mūsų interesam ir kad no
rima išlaikyti ginklavimosi ba
lansą. '

Čia tik dalis dialogo, trukusio I 
kelias valandas. Labai gražiai 
reiškėsi šiame krašte mokslus • į 
baigę lietuviai. J

Gub. R. Reagano vardu LB 
politinėje konferencijoje 
kalba generolas Daniel 
Grabam. Nuotr. R.A. Stirbio

ne parodė ką kita. Grabam ak
centavo, kad niekas nenori karo, 
tačiau jo išvengsime tik tuo bū
du, jei būsime militariškai 
stiprūs. Jis remiąs Reaganą dėl 
jo kietos linijos sovietų atžvil
giu.

A. Gečys prašė Grahamo tar
pininkavimo susitikimui su Rea- 
ganu. Svečiui išėjus, jis dar pri
dūrė, kad JAV LB nėra linkusi 
indorsuoti nė vieno prezidenti
nio kandidato. Indorsavimas 
kartą buvo padarytas, ir susilauk
ta nemalonių rezultatų. Ta pati 
klaida ateity nebus4 kartojama.

Bendruose priešpiečiuose da
lyvavo Miss Victoria Mongiardo, 
prez. Carterio asistentė, su ku
rios pagalba Rimui Česoniui 
dažnai pavyksta suorganizuoti 
LB veikėjam susitikimus su 
aukštais JAV pareigūnais. Už
kandžiautajam buvo staigmena 
matyti ir labai gerą lietuvių bi-

... livados ;n
Einant konferencijai į pabaigą, 

penkių asmenų komisija pateikė 
šešiuose punktuose suvažiavimo 
išvadas. Jos išspausdintos Dar
bininko Nr. 27.

Gerai organizuotą, darbingą, 
pozityvią, darnią konferenciją 
užsklendė PLB pirm. inž. Vy
tautas Kamantas, padėkodamas 
visiem, kurie bet kuo prisidėjo 
prie jos pasisekimo. Po to visi 
sugiedojo Lietuvos himną.

Konferencijos dalyvių dau
gumą sudarė vidurinės ir jauno
sios kartos atstovai, kurie svarsty- 
bosė aktyviai ' reiškėsi. Tas 
labai džiugino senąją, jau nu
balusią, nuo metų naštos palin
kusią, generaciją. Buvo lyg įro
dymas bei padrąsinimas, kad, jai 
iškeliavus amžinybėn, prie išei
vijos lietuviško gyvenimo vairo 
stos mokslo žiniomis apsišarva
vę ir jau gerokai patirties įsigiję 
žmonės. Privačiuose pokal
biuose nugirsta pageidavimų, 
kad panašios konferencijos būtų 
organizuojamos kiekvieneriais 
metais..

Suvažiavimo dalyviai turėjo 
progos apžiūrėti Br. Kviklio iš 
Chicagos atvežtą parodėlę, ku
rioj buvo išstatyti Vakarus pa
siekusios Lietuvos pogrindžio 
spaudos pavyzdžiai, rezistentų 
nuotraukos bei jų laiškų origi
nalai.

pastangas, iškeliant Lietuvos 
bylą viešumon, yra maloniai 
kviečiami aukoti naujai įsteig- 
tam Lietuvių Gynimo Fondui. 
Fondą administruos JAV. Lietu
vių Jaunimo Sąjunga, kuri šiuo 
metu yra Philadelphijoj ir kuriai 
pirmininkauja Virgus Volertas. 
Čekius rašyti: Lithuanian 
Defense Fund. Fondo adresas: 
Lithuanian Defense Fund, P.O. 
Box 8. Jehkintown. PA 19046.

Dalyvė

I konferenciją buvo atvykęs ir 
R. Reagano, prezidentinio tam- 
ukumo, patarėjas Mninuosc rei-
kainose

rį dėl jo detante* su sovietais, o 
labiawiai>l suporovimo gink- 
kviiMri flMy. Po labos krizės 
demokratai pmdėkFSalvMi, kad 
sovietų agresyvumas bus suma
žėjęs. Tačiau invazija Afgamsta-
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koj pasibaigus* PLB valdybos 
prašoma, pasiliko padirbėti su 
P. Amerikos jaunimu. Argenti
noj ji padėjo Jaunimo Sąjungos

Sukaktuvininkai garbės stalo centre.

LOS ANGELES 
CALIF.

Lietuviškos šeimynos

Los Angeles lietuviai liepos 
6, sekmadienį, turėjo gražią pro
gą atšvęsti didžios lietuviškos 
šeimynos šventę. Pranas 
Speecheris, ilgametis šv. Kazi
miero lietuvių parapijos komite
to pirmininkas, ir jo žmona Anas
tazija atšventė 50 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Su jais 
šventėj vienokiu ar kitokiu būdu 
dalyvavo ir daugelis vietos ir 
tolimesnių apylinkių lietuvių.

■ Pranas Speecheris gimė 
Newark, N.J. Jaunystėj buvo įsi
jungęs į vaudeville scenos dar
buotę, bet netrukus perėjo į 
sėkmingą namų pirkimo ir par
davimo verslą.

Anastazija gimė Ramygaloj ir, 
turėdama tris metus amžiaus, tė
velių buvo atvežta į JAV. Tėve
liai apsigyveno Chicagoj. Anas
tazija nuo pat jaunystės domė
josi moterų gražinimo įstaigo
mis. Atlikusi reikiamą pasiruo
šimą,' tuo sėkmingai ir vertėsi, 
tvarkydama nuosavą moterų gro
žio salioną.

Pranas ir Anastazija susipa
žino Chicagoj. Jų vestuvės įvy
ko 1930 liepos-3 Chicagoj, Ro- 
selando lietuvių parapijoj. Jų 
moterystės ryšį palaimino kun. 
dr. Antanas Kruša, vėliau Tel
šių kunigų seminarijos profeso
rius, kanauninkas.

Jaunavedžiai nuo pat jaunys
tės iki gražaus jubiliejaus die
nų gražiai kalba, jaučia ir galvo
ja lietuviškai, įsijungę į lietuviš
ką veiklą, organizacijas.

Kadangi Anastazijos mamytė, 
vargo su astma, visa šeima 1947 
nusikėlė iš Chicagos į Los An
geles, Calif. Čia rado besiku
riančią ir bestiprėjančią Šv. Ka
zimiero lietuvių parapiją. Rado 
ir žymų jos kūrėją — kun. Joną 
Kučingį. Speecheriai, visada ar
timi lietuviškiem reikalam, tuoj 
įsitraukė į lietuviškos parapijos 
veiklą. Neturėdami savo šeimos, 
įsigijo lietuvišką šeimyną. Pra
nas buvo veiklus lietuvių para
pijos komiteto narys, 5 metas 
komiteto, vicepirmininkas ir 25 
metus jo pirmininkas. Anastazi
ja ypač veikliai reiškėsi A.L.R.K. 
Moterų Sąjungos gretose, dau
gelį metų būdama Los Angeles 
kuopos pirmininke. Pranas taip 
pat daugelį metų priklauso prie 
Šv. Vardo draugijos ir buvo jos 
pirmininku. Abu visur dalyvavo 
negailėdami pinigo, darbo ir šir
dies. Davė neskaičiuodami, dir
bo kiek galėjo.

Nenuostabu tad, kad liepos 6 
jų vedybinio gyvenimo sukaktį 
daugelis atšventė labai iškil
mingai. 2:30 vai. popiet iš 
parapijos salės atžygiavo 50 su 
viršum porų procesija. Prie baž
nyčios durų juos pasitiko klebo
nas prel. J. Kučingis su kitais ku
nigais. Bažnyčioj visus pasitiko 
komp. Br. Budriūno vadovauja
mas choras su triukšminga gies
me. Žmonių buvo kone pilna Šv.

Pranas ir Anastazija Speech- 
eriai, atšventę 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį.

viškai. Iškilmingai giedojo 
komp. Br. Budriūno vadovauja
mas choras. Bažnyčioj tvarką pa
laikė Rimantas Dabšys ir Algis 
Raulinaitis. Sukaktuvininkų pir
mieji palydovai buvo Kazimie-

skaitymus atliko K. Prišmantas'. 
Pamokslą prel. J. Kučingis pra
dėjo perskaitydamas popiežiaus 
Jono Pauliaus II sveikinimo te-, 
legramą sukaktuvininkam.

Salėj iškilmėm guviai vadova
vo A. Raulinaitis. Prie, garbės 
stalo buvo susodinti sukaktuvi
ninkai, Griciai, Raulinaičiai, su
kaktuvininkų giminaitė Agnės 
Fitzgerald iš Morristown, N.J., 
prel. Kučingis ir kiti kunigai, 

dalyvavę bažnyčioj.
Algis Raulinaitis pradėjo pro

gramą su tostu, iškėlė sukaktu
vininkų lietuviškumą ir atydą 
mūsų reikalam. Kalba nuoširdi 
ir nepertęsta. Po prel. Celiešiaus 
maldos visi turėjo progos pasi
vaišinti. Buvo daug kalbų, daug 
sveikinimų, daug dovanų. Raštu 
irgi sulaukta nemaža sveikini
mų. Tarp jų: vysk. V. Brizgio, 
gen. garbės konsulo V. Čekaus- 
ko, artimųjų giminių iš New Yor- 
ko ir okupuotos Lietuvos.

Vaišės buvo sočios, gausios ir 
nuoširdžios. Šokiam grojo puiki 
muzika.

Senatvė —* neišventiama, bet 
būti jaunu ar senu priklauso nuo 
paties žmogaus. Pranciškus ir 
Anastazija sugebėjo išlikti jau
nais žmonėmis. To jiem ir toliau 
linkėtina.

R. D. Suruksite —graduant*

Sukaktuvininkai su kunigais ir svečiais prie Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčios

VITA POLI KAITYTĖ 
KONCERTUOS DAINAV

Į ’ dainos ir muzikos pasaulį 
ateina jau gerai pasiruošusi iš 
balsingos dainininkų Polikaičių 
giminės Dalilės ir Antano dūk-* 
tė Vita iš Los Angeles, Calif.

Jaunoji menininkė tėra tiktai 
20 metų amžiaus, bet jau toli 
nužengusi muzikos teatro ir 
dainos kely.

Studijuoja muziką ir lavina 
balsą UCLA universitete. Ten 
dainuoja moterų chore. Daly
vavo Operos West, Inc. “La Tra
viata” ir Los Angeles lietuvių 
operos ansamblio “Gelandos” 
pastatymuose. Dainavo Los An
geles mergaičių Aguonėlių seks
tete. Dalyvavo 1979 PLJKtalentų 
vakare Vokietijoj, taip pat ir Los 
Angeles jaunimo “Viva Europa” 
pastatyme, kuris gastroliavo San 
Francisco, Clevelando .ir Chica- 
gos miestuose. Yra pasirodžius 
įvairiuose lietuvių parengimuo
se ir pokyliuose.

. bei, naokoi
šokius Spindulio šokių grupėj, 
mokytojauja Los Angeles litua
nistinėj mokykloj, aktyviai 
veikia su studentais ateitinin
kais, gieda Šv. Kazimiero para
pijos chore, skambina pianinu, 
mėgsta šokti įvairius šokius, sto
vyklauti ir kepti.

Šią vasarą mielą kylančią dai
nininkę-solistę bus reta proga iš
girsti Dainavos stovykloj, Lietu-

vių Fronto Bičiulių poilsio ir 
studijų savaitės užbaigiamajame

Detroito, jos pusbrolis.

Vidas Neverauskas, akompa
niatorius,^ studijuojąs inžineriją 
Detroite, muzikos pradėjęs mo
kytis iš jaunų dienų, dabar 
dažnai akomponuojąs solistam 
yra lietuvių Dievo Apvaizdos 
parapijos vargonininkas De
troite, akordeonistas, Žaibo 
sporto klubo sportininkas.

KATALIKŲ 
FEDERACIJOS 
KONGRESAS

Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacijos 45-tasis kong
resas įvyks spalio 17-19 South- 
fielde prie- Detroito, Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijoj ir Kul
tūros Centre, 25335 W. Nine 
Mile Rd., Southfield, Mich. 
48034.

Penktadienio vakare Šarū
nas Lisauskas atidarys tautinių 
drabužių parodą. Vyks simpo
ziumas jaunimui: “Esu savo bro
lio sargas — žvilgsnių į okupuo
tą Lietuvą”. Simpoziumo mode
ratorius — Linas Mikulionis, da
lyviai — Gintė Damušytė ir Ar
vydas Žygas.

Šeštadienį kalbės federacijos 
pirm. dr. Justinas Pikūnas, bus 
priimta nauja konstitucija, vyks 
federacijos valdybos rinkimai. 
Po pietų Ateitininkų federacijos 
vadas Juozas B. Laučka kalbės 
tema “Katalikų veiklos idėjos 
ateMjes, .
poziume: “Lietuvių katalikų 
spaudos pasiruošimas ateičiai” 
dalyvaus kun. dr. Pr. Gaida ir 
kun. dr. K. Trimakas. Banketo 
metu meninę programą atliks 
Nerijos ansamblis ir Audinys.

Sekmadienį po mišių už už
kandžių iškilmingai akademijai 
vadovaus dr. Adolfas Damušis. 
Bus įteikta Ateitininkų Federa
cijos religinės literatūros pre
mija, priimtos rezoliucijos.

laikraštėlį, o šiuo metu talkina 
Venezuelos lietuvių jaunimo 
stovykloj.

— Jonas Tatarūnas, Braziluos 
LB krašto valdybos pirmininkas, 
atsiuntė PLB valdybai 150 dol. 
gauto pelno iš Nerijos ansamb
lio koncerto Sao Paulo, Brazili
joj. PLB valdyba sudarė sąly
gas Nerįjos išvykai į Pietų Ame
riką.
I Julius Mičiūdas, Argentinos 
Lietuvių Organizacijų ir Spau
dos Tarybos pirmininkas, PLB 
valdybai atsiuntė 100 dol., kurie 
buvo suaukoti Vasario 16 minė
jimo proga.

— Sol. Praurimė Ragienė, kuri 
šiuo metu koncertuoja Austra
lijos lietuvių kolonijose, gastro
lėm į Australiją buvo pakvies
ta Australijos Lietuvių Bend
ruomenės.

— Dr. Juozas Girnius su žmo
na visai vasarai išvyko į Dai
navos stovyklą, kur jis mano 
daktarų priežiūroje sustiprėti ir 
pailsėti. Šių metų pradžioje 
jį buvo ištikęs stipresnis širdies 
priepuolis.

(Čemiauskaitė) mirė Clevelande 
liepos 11. Velionė buvo gimusi 
Kaune 1895. Lietuvos universi
tete studijavo literatūrą ir kal
bas. Nepriklausomoj Lietuvoj 
mokytojavo 18 metų. Clevelande 
reiškėsi visuomeniniame gyve
nime. Išaugino dvi dukras —Au
reliją Balašaitienę ir Militą Nas- 
vytienę.

— Latvijos ir Lietuvos atsto
vai, dr. A. Dinbergs ir dr. S.A. 
Bačkis, liepos 16 buvo priimti 
Valstybės departamente Carl 
W. Schmidt, Cenfco.ir Rytų Ęu-

Rita Daiva Bureikaitė Šiemet

kyklą, Glendale, Calif., aukš
čiausiais pažymiais. Ji yra įra
šyta į labiausiai pasižymėjusių 
mokinių sąrašą, visą laiką pri
klausė prie Califomia Scholar-

Vidas Neverauskas

BAITIMORE, MD.

erdvi bažnyčia.
for Highest Hooor. *

• Rita mokykloj priklausė prie 
Padėkos mišias aukojo ir pa- DrilI komandos ir Junior States- 

mokslą pasakė ptel- J. Kučin- men of America, kur buvo vice- 
gis. Su juo koncelebravo prel. pirmininkė. Mokyklą baigė 462 
dr. P. Celiešius, kun. prof. A., mokiniai. Ii- jų Rita buvo pa- 
Rubšys, kun. dr. V. Bartuška, rinkta pasakyti visų vardu afri- 
kun. dr. A. Olšauskas, kun. C. sveikinimo kalbą (Valedicto- 
Claver. Mišiose dar dalyvavo 
Phoenis lietuvių kapelionas 
kun. A. Valiuška ir kun. V. 
šiliauskas.

Kappa Gamina draugijos, o taip 
pat Califomijos valstybinę sti
pendiją.

šalia uolaus darbo mokykloj, 
Rita neužmiršta ir lietuviškos 
veiklos. Ji dalyvauja LB Jauni
mo ansambly Spindulys, Šv. Ka
zimiero parapijos chore, Viva 
Europa teatralų grupėj, ateiti
ninkų veikloj (yra moksleivių 
ateiti ninkųkuopos vicepirminin
kė). Taldna lietuviškai spaudai, 
kartais ir Darbininkui. Lietuvių 
kalbą puikiai išmoko ir ištobuli
no ne tik šeštedieninėj mokyk-

■ !oj, bet ir lietuviškoj inteligen
tų šeimoj.

Rita mėgsta keliauti. Dalyva
vo IV PL jaunimo kongrese, 
dainų šventėj Toronte, dviejose 
tautinių Šokių šventėse Chica
goj. aplankė eilę Europos kraš
tų.

Nuo šio rudens Rita D.Batui-
1- - *■ < > -Bte------ — K' x .»----------Uite ftucnjuos nunMMUHnMus

Šv. Vardo draugijos globoja
mas “Baseball vakaras” įvyks 
rugpiūčio 28. Rungtynėse daly
vaus California Angels ir Bal
ti moreOrioles. Draugijos valdy
ba kviečia visus, kurie mėgsta 
šį sportą, dalyvauti rungtynėse. 
Bilietus galima gauti pas pirmi
ninką Richard Dixon ir kleboni
joj. Savo dalyvavimu padėsite 
jaunuoliam, kurie siekia aukštes
nių mokslų, nes visas pelnas ski
riamas tam tjkslui. Per 28 metus 
Šv. Vardo draugija surinko 
168,000 dolerių, tokiom stipen
dijom.

Kuo. Patrick Peyton, sklei- 
džiąs rožančiaus kalbėjimą žmo
nių tarpe, yra sakęs: “Šeimos, 
kurios kartu meldžiasi, pasilieka 
kartu”. Jis lankėsi Baltimorėje 
liepos 13-18. Kiekvieną dieną 
aukojo mišias Šv. Alfonso baž
nyčioj. Jis buvo vienas iš pa- 
grindinių kalbėtojų “Catholic 
Daughters of America” seime. 
Visos sesijos vyko Hilton vieš
buty,netoli nuo šv. Alfonso baž
nyčios.

Mrią parodą rengta sodalie-'

tės rugsėjo 30, gražioj La Fon- 
taine Bleu salėj, Erdman garvėj, 
Baltimorėj. Sodalietės, jau par
davinėja bilietus. Visi kviečiami 
daryti planus dalyvauti tame pa
rengime.

Jonas Obelinis

— Anatolio Milūno, Lietu
vių respublikonų pirmininko, 
sūnus Vytenis dalyvavo respub
likonų partijos seminare, į kurį 
jį buvo pasiuntusi Illinois res
publikonų lyga. Jis turėjo pro
gos pasikalbėti su JAV respub
likonų pirmininku Bill Brock, 
kuris pareiškė, kad lietuviai da
vė gerą ir stiprų liudijimą res
publikonų platformos komitetui.

SUNKIAI SERGA

Rašytojas Marius Katiliškis 
jau kuris laikas gydosi Šv. Kry
žiaus ligoninėje Chicagoje. 
Birželio mėnesį jam amputuo
tos abi kojos aukščiau kelto. 
Piūviąi jau dabar užgiję. Dabar 
atliekamas fizinės terapijos gy-
dymas. Lemonto lietuviai, per 
lietuviškas pamaldas paskatinti, 
atisfantė sveikatos linkėjimų

rikes banko atžymėjhną^ Taip mokslus Pomonos kolegijoj Ch-

teikę jam argumentus, Latvijos 
ir Lietuvos atstovai prašė, kad 
Valstybės departamentas pa
remtų Baltų prašymą palikti Ra- 
dio Liberty Baltų skyrius Muen- 
chene, kur jie dabar yra. Lat
vijos atstovas, Estijos atstovo 
prašomas, intervenavo ir estų 
vardu. Pasimatyme kartu su di
rektoriumi Carl W. Schmidt da
lyvavo Thomas D. Longo, Jr. 
Baltijos valstybių skyriaus vedė
jas, ir V. Gray, kuris, rūpinasi 
RFE/RL reikalais.

— L.K.V.S. “Ramovė” Cleve- 
lando skyrius rugpiūčio 17 
Lietuvių Namų viršutinėj salėj 
rengia pobūvį “Kario” žurnalui 
paremti.

— Emil Sveilis, latvis iš Phi- 
ladelphijos, United Press Inter
national korespondentas, buvęs 
Maskvoj ir Leningrade tos agen
tūros atstovu, sovietų valdžios 
išvarytas, kalbės Lietuvių 
Fronto Bičiulių stovykloj tema 
“Sovietinė veikla tautinėse gru
pėse JAV-ėse”. Stovykla rengia
ma rugpiūčio 10-17 Dainavoj.

— LFB studijų ir poilsio sto- 
. vykioj Dainavoj viena diena ski
riama svarstyti LB problemom. 
Pakviesti yra žinomi LB veikė
jai: JAV krašto valdybos pirm. 
Vyt. Katkus, Jurgis Malskis, 
Ingrida Bublienė, dr. Antanas 
Budrus, dr. Vytautas Bieliauskas.

retorius, tapęs pensininku, lie
pos 30 persikelia gyventi į St 
P«»t»r«htu<gg. Kun. A. Statys tre-
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burg, valiL, Our Lady Omj of 
the World parapijos klebonas, 
jau 11 metų sėkmingu eina tas. 
pareigas. Išmokėjęs bažayčios ir 
klebonuos statymo deda, kun. 
Palis rengiasi salės ir C.C.D. 
klasių statybai, kurios biudžetas 
450,000 dol.

ir sportuoti. •
Bet gimnazija neišsilaikė — 

trako jai mokinių. Ji reikalavo 
ir-didelių išlaidų. Taip gimnazi
ja buvo uždaryta. Jos patalpos li
ko tuščios.

Keimbuąknpėftlrfs turi šalto
kų vandenį* Kartais jis bent du 
kartus per dienų pasikeičia, bet 
— Ampunoto vanduo šaltokas. 
Kiti nedrįsta ten maudytis. Taip 
čia visi didieji viešbučiaituri Sa
vo maudymosi baseinus, net su 
jūros vandeniu.
w ir pranciškonai pastatė 

didelj ir gražų baseiną, brfp Pa
statė, kad galima panaudoti jOros

Br. Dųimtos MiIraaiirtravlMaa,

Reikėjo ką nees daryti, kad 
patalpos botų pnnyidotor. Taip 
visa gimnazija * buvo pertvar
kytai Mptai iš metų tobulėjo b 
gražėjo šie vasarnamio kamba-

skirta gabiam jaunuoliui; Ro
mualdui Peleckui, sąjunpetės 
Birutės ir Petro Peleelaj sūnui. 
Jis labai gerais pažymiais baigė 
Quegly mokyklą ir pasiruošė 
Loyolos universitete tęsti 
mokslą.

motelis, kur kiekvienas kamba
rys turėjo savo vonią. Kas metai 
vis gerinama, papildoma. Visi 
kambariai ir laiptai iškloti kili
mais, ne kartą perdažyta, per
tvarkyta. .
- Šiemet jau vasarvietėje "buvo 

, 75 kambariai. Viena jų paprastes- 
.ni, kuklesni, o kiti labai ištai-

mai žaidnnas, tanuose dalyvavo 
JAV ir Kaniadte lietuvių, lat
vių, estų, ukrainiečių ir armėnų 
sportininkai. Tai buvo protesto 
atsakymas okupanto organizuo- 
janriem olimpiniam žaidimam 
Maskvoj. tmsvtiosiuose Žaidi
muose Toronte dalyvavo per 350 
sportininkų ir kasdien 3000 su 
viršum žiūrovų. * ’•*

Lietuviai geriausiai pasi
reiškė krepšinyje. Pagrindinė 
šių žaidynių Žvaigždė — to- 
rontiškis Leonas Rautinš.

kietės. Jos ptoavo vienuoly
nui ir tvarki nemoodyno rašti
nę. Ta raštui buvo pirmame 
name dešinį ilgame kam-

Prie ‘ Toronto,’ Etobicoke 
Olympium stadi jono patalpose 
liepos 4-6 vyko laisvieji olimpi-

tarėjo stogais ■„. bamirarias.. timt 'ir data 
Buvo netšdtąhi bmdtatos 
karštos. Bet - tonwri tavo trik|LTpjp jte garnį 

.t ss< Honse 
keltol-ilst' vasarai

mėjo sidabrinį medalį.
Buvo rungtyniaujama krepši

nyje, tinklinyje, futbole ir leng
vojoj atletikoj.

paruoštą portugalų — lietuvių 
kalbų žodyną. Tiražas lOOfr egz.

— Vokietijos Lietuvą Bend
ruomenės tąsytos rinkusi įvyks 
lapkričio 22 korespondenciniti 
bodu. ' • '



Kun. J- Bakano sukakti*
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VYČIŲ SEIMAS
1980 M. EKSKURSUOS | LIETUVĄ

Lietuvos vyčių seimas vyks 
Park Plaza viešbuty rugpiūčio 6-

Lietuvos Vyčių 87-jo šalmo programa, kurioje guli Ir 
prašomi OMyvmni ir svocml ooranra wyw>m r«i* moza 
viešbutyje Boston* nuo rugplBčto S Iki t® dieno**

RugpKbčio • (L, IročMonb Vyčiai Jungta*! J Lietuvių 
Dienų Boelono miesto 36® molų eukakBe* minėjime.

Merkelis Giedraiti*, tai nau
joji knyga apie žyminį lietuvį ir 
jo nuostabius laikus. Gaunama 
pas lietuviškų knygų platintojus 
ir tiesiai H leidyklos: Ambeįiand 
PubHshing C*, 1813 Larch- 
wood Avė., Troy, Mich. 48084. 
Gaunama ir Darbininko adnri- 
fiistncfcj, 341 KtgHaad Bhrd, 
Brooldyn, N.Y. Kaina 7 doL, 
kietais vMeUab 11 doL

Bodama giliai r®»ligingat sten- 
gėsi ir Moterų Supingą pastaty
ti ant tvistų katalikybės ir lie-

— Prel. V. Balčiūnas, grįžęs 
iš misijinių ir re kolekcinių ke
lionių Australijoj, vėl buvo iš-

žybos, laimėjimų traukimas, 
kuriame yra daug vertingų do
vanų: $100, — ir $50, — pi
nigais, gintarų, radio aparatų, 
laikrodžių ir kita. Bus vaišės ir 
šokiai.

Autobusas nuo So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-jos išeis 
1:30 vai.

LIETUVOJE MIRĖ 
VINCAS VALIUŠAITIS

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioj birželio 15 kun. 
Jonas Bakanas šventė auksinį 
kunigystės jubilįejų. Sukaktuvi
ninkas yra vienas iš pirmųjų 
lietuvių kunigų, kilusių iš Šv. 
Kazimiero parapijos.

Su^^Yinj?^ j>ąžnyčią at-

Gauta žinių, kad okupuotoje 
Lietuvoje liepos 23 mirė Vincas 
Valiušaitis, gimęs 1922 metais 
Juodupiu kaime, Baisiogalos 
valsčiuje, Kėdainių apskrityje. 
Buvo kilęs iš gausios Valfašaičių 
šeimos, čia Amerikoje-buvo du 
jo broliai ir sesuo. (Jų terpe ir 
kun. St Valiušaitis), visi jau mi
rę. Kai Stemfbrde gyvenęs bro
lis Juozas sunkiai sirgo vėžiu, 
Vincas buvo čia atvykęs jo ap
lankyti. Tai buvo 1974 metate. 
Jis čia ilgokai išbuvo, lankyda
mas pažįstamos ir bičiuliu*.

Grįžę* į Lietuvę, tarėjo Jvai-

per metas šokių vakarų su kul
tūrine programa dažniausiai lat
vių sodyboj Priedaine. Šiemet 
tols vakaras įvyks rugsėjo 20, 
šeštadienį, toj pačioj Priedainėj, 
7 vai. vak. Vakaro meta, pasi
ryžta surengti ir baltų dailinin
kų darbų parodą tose pat patal- 
p->se. Norintieji savo dailės dar
bus visuomenei parodyti dai
lininkai dėl smulkesnių informa
cijų prašomi kreiptis pas lietuvių 
atstovus — Danguolę Didžbalie- 
nę, tel. 925-4761 ir inž. architek
tė Algį Bražinską, tel. 762-4192. 
Jie teikia ir visą kitą vakarą 
liečiančią informaciją. Lietuviai 
kviečiami įėjimo bilietais pasi
rūpinti iš anksto per anksčiau 
paminėtus atstovus, nes kaip į- 
prasta šiuose vakaruose vietų 
skaičius yra ribotas.

CAPE COD
Lietuvių Bendruomenės Cape 

Cod apylinkė rugpiūčio 9, šeš
tadienį, rengia savo pikniką. (Jei 
bus blogas oras, piknikas bus 
rugpiūčio 10, sekmadienį, 1 
v. popiet). Vieta — Wedgewood 
Dr. (iš Fuller Rd.) Centerville,

T. P. Ginuos gradytai
Tomas Paulius Girnius birže

lio 5 baigė pritaikomosios mate
matikos studijų Harvard uni
versitete, įgydamas bakalauro 
laipsnį cum Įaudė.

Prieš įstodamas į Harvard uni
versitetą, Tomu baigė Boston 
Latin gimnaziją. Be pasižymėji
mų įvairiose matematikos rung
tynėse, jis buvo “National Merit 
Finalist” ir “National Honor So- 
ciety” vicepirmininkas.

Ateinantį rudenį Tomas iš
vyksta į Los Angeles, Calif., 
tęsti pamėgtosios matematikos 
studijas Californijos Technologi
jos Institute (CALTECH). Tenai 
jis ruošis siekti daktarato, pri
taikydamas matematiką žemės 
fizikos srity.

Tomas Paulius yra inž. Anta
no ir Valės Girnių sūnus.

Sveikinam Tomą Paulių su

parapijos vyrų choras, vadovau- 
jamas muz. Z. Snarskio, vargo
nais palydint vargonininkei O. 
Keršytei. Mišiose dalyvavo daug 
giminių, draugų, pažįstamų, Šv. 
Kazimiero vienuolijos seselės, 
tikintieji.

Mišias koncelebravo sukaktu
vininkas, Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas kun. A. Miciūnas, 
MIC, ir Aušros Vartų parapijos 
klebonas kun. A. Volungis. Pa
mokslą angliškai pasakė kun. A. 
Volungis, o lietuviškai — kun. 
A. Miciūnas. Kalbėjo ir vysku
pas augziliaras T. Harrington, 
kuriam kun. J. Bakanas yra pa
žįstamas iš senų laikų. Dovanas 
prie altoriaus nešė sukaktuvinin
ko brolis ir sesuo. Solo giedojo 
V. Roževičius.

Lietuvos vyčių. 26 kuopa 
Maironio Parko didžiojoj salėj 
suruošė gražų pokylį. Dalyvavo 
daug giminių ir svečių. Sukaktu
vininką atlydėjo kunigai: A. Vo
lungis, A. Miciūnas, MIC, J. Ste
ponaitis, A. Yankauskas, B. Už
davinys, MIC, miesto valdžios 
atstovas T. Early, Lietuvos vy
čių 26-tos kuopos pirm. R. Pin-

doj. Jau grįžo ir rengiasi pa
daryti pranešimą apie kelionę 

"Australijoj.
—Seselė Margarita Bareikaitė, 

dabartinė pagrindinių seselių 
namų viršininkė ir naujojo na
mo statybų vadovė, lankėsi Los 
Angeles, kur suruošė dail. Gal
diko paveikslų parodą, praleido 
savaitę Chicagoj, motinos ir se
sers globoj, dalyvavo šokių šven-

1120-1240 vaL 143* banga B WWH. 
1220-143 vaL 1433 banga Ii WKT

173 Arttar*t, teuUĖia, MA 334*3
T«M. (317) *3*7333

•0*70*. MM*. - WUm 133*

Pokylio programai vadovavo 
A. Seilius. Involcaciją sukalbėjo 
kun. J. Steponaitis. Žodžiu svei
kino miesto atstovas T. Early ir 
burmistro J. Levy vardu įteikė

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

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

Laisvės Varpo radijo rudens 
koncertas įvyks spalio 12 Lietu
vių Piliečių drūoasalėj.So, Bos
tone. •

Antras Kaimas iš Chicagos at
vyksta į Bostoną spalio 18. Spek
taklį Lietuvių Piliečių dr-jos III 
aukšto salėj rengia Bostono 
skautija.

Lietuvių diena vyks spalio 26 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos salėj. Bus suvaidintas A. 
Gustaičio “Sekminių vainikas*’. 
Bus šokiai ir vaišės. Rengia LB 
Bostono apygarda.

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

Lietuvos kariuomenės atkeri
mo minėjimas įvyks lapkričio 23 
Lietuvių Piliečių dr-jos salėj, So. 
Bostone.

tatvlrtedlm»|, 1 v*l atžymėtum (totaliu p**ižym*ju*l*ma 
Itotavtam* J. Kapočiui Ir J. C**por. 0:88 vaL vakaro “Kum* 
rta® natate” 8o» Boatoda Ltaluvių MHačių D"Jo* aatoj*. 
BNtotaa ®7.S®.

RugpMčto 8 X, panktadlaaį 8 vaL vakaro Park Plaza 
viočtarty Oran* BaB Room vykata CM* B*B BoktaL 
BMata*8K.

Rugptočlo 9 X, točtodionį, PMk Plaza vtadkuty Cte*r- 
glaa Room aoimo kaukia* ir Mžymėjimo (totalui** R*v. 
r. Mifhaa* ■ — Ttemir Pradžia 8 vi. vakaro. Patalą*
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gai pritaikytą kalbą (jis kalba 
puikiai lietuviškai, bet dalis su
sirinkusiųjų —menkai). Susirin
kusieji bendrai papietavo. Pietus 
paruošė Paryžiaus lietuvės. Da
lyvavo svečių iš Belgijos, Vo
kietijos, Kanados ir keletu iš 
Amerikos.

Worcesterio miesto raktą. Sveiki
no daugelio organizacijų pirmi
ninkai ar jų atstovai. Raštu svei
kino mons. Donohue, kong- 
resmanas J. Early ir kiti.

Meninę programos dalį atliko 
vyrų choras, vadovaujamas muz. 
Z. Snarskio, akomponuojant O. 
Keršytei. Padainuotas šešias 
liaudies dainas taip pat su flei
tomis palydėjo J. Juodaitytė, V. 
Juodaitytė ir A. Tamošiūnu.
- Pabaigoj padėkos žodį tarė su

kaktuvininkas kub. J. Bakanas.

Dirvos” žurnalo redaktore. Ji 
pirmiausia įsteigė Worcesterio 
kuopą. Tik vėliau, susidarius ne
palankiom aplinkybėm, VVorces- 
terio kuopai teko penktoji vieta.

U. Daukantienė nuo pat pir
mųjų dienų dirbo centro, apskri
ties ir kuopų valdybose, organi
zavo seimus. Nemaža ji rašė ir 

spaudoj, pasirašydama Girios 
Dukters, Fabijos Určiniškės, o 
dažniausiai Rutvilės slapy
vardžiu. 1913 Drauge ir Darbi
ninke jos iniciatyva buvo įvesti 
moterų skyriai.

Velionė rašė beletristinius 
vaizdelius, straipsnius. Jos sti
lius buvo lengvas, gyvas, vaiz
dus. Iš stambesnių veikalų yra 
parašiusi “Laukimo valandos”, 
“Girių karalaite” ir kt z , k 

U. Daukantienė bendradarbia
vo Darbininke ir šiaip jį labai 
mėgo. Nebepajėgdama į jį rašy
ti, stengėsi bent nuo pradžios iki 
pabaigos jį perskaityti. Jos šir
džiai buvo artimas ir Draugas.

Pikniko metu bus Cape Cod 
dailės mėgėjų paroda, įvairūs 
laimėjimai, vaišės, pabendra
vimu.

Įėjimas auka. Įeinant reikės 
įsigyti laimėjimų bilietų.

LB apylinkės valdyba kviečiai 
visas Cape Codo ir jo apylin
kės lietuvius atsilankyti į šią ge
gužinę.

— M. ir dr. J. Kriaučiūnai 
birželio mėn. dvi savaites buvo
jo Prancūzijoj, daugiausiai Pa
ryžiuj ir 3 dienas Liurde. Pary
žiuj susitiko ir turėjo ilgesnius 
pasikalbėjimus su Lietuvių mi
sijos vadovu kun. J. Petrošium 
bei lietuvių veikėjais, ypač R. 
Bačkiu. Pačiame Paryžiuj yra 
nedidelis būrys lietuvių, tai mi
sijos išlaikymu reikalingu pa
ramos iš kitur, o lietuvių veik
la nėra efektinga. R. Bačkis 
buvo areštuotu už demonstra
vimą prieš gegužės 1 demon
struojančius raudonuosius pran
cūzus. Birželio 8 lietuvių bū
riui, susirinkusiam misijoj pa
maldom, o po jų paminėti ge
nocidinių birželio dienų, R.

Lietuvių diena Bostone
Lietuvių diena Bostono 350 

metų sukakties minėjime bus 
rugpiūčio 6. Visi lietuviai su 
savo draugais paršomi rinktis 
rugpiūčio 6, trečiadienį, 12 vai. 
prie Bostono miesto rotušės, kur 
vyks programa.

BROCKTON, MASS.

Tautinė Šiluvos Marijos šven
tė šiemet iškilmingai bus šven
čiama rugsėjo, 1, Darbo die
ną, Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 
koplyčioj, Brockton, Mass., 261 
Thatcher St Ryšium su švente 
seselių sodyboj bus Lietuvių 
diena — gegužinė — pikniku. 
Visi maloniai kviečiami da
lyvauti.

Uršulė Daukantienė, viena iš 
ALRK Moterų Sąjungos steigėjų, 
sulaukusi 86 m. amžiaus, birže
lio 7 mirė Worcestery.

Uršulė J oku bau skaitė- Dau
kantienė gimė 1894 sausio 22 
Kaltinėnų valsčiuj, Lietuvoj. Į 
Ameriką ją tėvai atsivežė vos 
ketvertų metų. Šeimai apsigyve
nus Worcestery, lankė pradžios 
mokyklą, vakarinius kursus. Vė
liau baigė American Internatio
nal College.

Ypatingai Uršulę viliojo socia
liniai mokslai. 1913 ji įstojo į 
organizacinę veiklą. Jai teko 
blfti' VftViai" pirmųjų ’ Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikių Mote
rų Sąjungos steigėjų. 1914 Ur
šulė Jokubauskaitė-Daukantienė 
buvo išrinkta pirmąja centro val
dybos pirmininke ir “Moterų

14 Mę taryba* roftte* Ai^irNe^e^Ltopam. ^vo
Ilgnročiam Bahų tarybos pto- vyrą Staaį. Bet ir tad* nepasi- 

lan rlantf —NI valctiini Vsieutimi BMMui trankė iš viron—ri*inio darbo,
Jau daug metų NJ. valstųof jrirrmti i Floridh. nfr.

veikia Baltų taryba, kurią sudaro nw>iros LHfarprteiim-
pagrindinių estų, latvių ir lieta- p^ystati dar laimes
vių organizacijų atstovai. Lieta- -----
vių grupę šioj taryboj sudarė 
dabar jau neveikiančios N.Ji lie
tuvių tarybos pirmininkas Va
lentinas Melinis ir keli kiti jos 
valdybos nariai, kaip Pranas Pu- 
ronas, dr. Jokūbas Štokas, Lore
ta Stukienė ir kt, ir keletas 
veiklesniųjų LB narių, kaip 
Danguolė Didžbalienė, inž. 
arch. Algis Bražinskas, Antenas 
Pocius ir Kazys Jankūnas. Baltu 
tarybos pirmininku visą laiką 
buvo lietuvis valentines Melinis, 
nes lietuvių grupė čia yra stam
biausia. Per 1970 gyventojų su
rašinėjimą lietuviais čia užsirašė 
net per 21,000.

Baltų taryba be vietinės poli
tinės veiklos dirba ir kultūrinį 
darbą ir bendrom jėgom suruo
šė net du baltų festivalius didin
game Garden State Arts Cen- 
ter. Pirmojo festivalio lietuviš
kos programos pagrindinę dalį 
atliko visus čia sužavėjusi Cle- 
velando Grandinėlė, antrajam

tokiais aukštais pažymiais baigu
sį Harvardo universitetą ir lin
kini su ta pačia energija ir darbu 
kopti į pačias aukščiausias moks
lų aukštumas.

Radio valandos piknikas
Sekmadienį, rugpiūčio 10, Ro

muvos Parke Brocktone vyks 
seniausios lietuvių radio valan
dos Naujojoj Anglijoj, vedamos 
Stepono ir Valentinos Minkų, 
piknikas. Programa prasidės 4 
vai. Magi kas—nuostabus Dona- 
hue — Paslapties žmogus, Nau
josios Anglijos iškiliosios lietu
vaitės rinkimas, šokiai ir jų var-

WORCESTER, MASS.
At*i*v*ikinte *u ALRK 

Moterų Sąjungos steigėja

jaučio* sveikatos, U. Daukantie
nė lankydavo- susirinkimus ir 
talkino įvairiuose reikaluose. 
1939 seime buvo pakelta į gar
bės nares. Visą laiką priklausė 
prie šv. Kazimiero lietuvių para
pijos.

Velionės kūnas buvo pašarvo
tas Dirsa-Kazlausko šermeninėj, 
kur sąjungietės gausiai lankėsi ir 
meldėsi. Birželio 10, gausiai da
lyvaujant sąjungietėm, ji buvo 
atlydėta į šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčią, kur už ją mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė Są
jungos centro valdybos dvasios 
vadas kun. A. Miciūnas, MIC.

Šv. Jono kapinėse religines 
apeigas atliko kleb. kun. A. Mi
ciūnas. Žodį tarė ir dabartinė 
centro valdybos pirm. Julija 
Mack. Laidotuvėse dalyvavo ir 
Marijos N.P. seserų vyr. vadovė 
Aloyza ir seselė Augusta.

Nuliūdime liko giminės, drau
gai, pažįstami, visa ALRK Są
junga, o ypač Worcesterio 5-tos 
kuopos narės.



no koncertas. Akomponuoja jo 
sūnus dr. Vytenis Vasyliūnas.

Rugpiūčio 6, trečiadienj, va-

YOR
Apreiškimo

sarvietės choro koncertas ir va
sarvietės 30 metų sukakties mi
nėjimas.

kas — gegužinė, arba lietuvių 
diepa, bus rugpiūčio 3, šį sek
madienį, įprastinėje vietoje — 
Phttdeutsche Park, 1132 Hemp- 
stead Tnpk., Franklin Square, 
Li. Pradžia — 1 vai. popiet 
Iškilmingas šventes atidarymas 
su himnais, vėliavų pakėlimu — 
2:30 v. Vėliau bus grupinis 
dainavimas, šokiai, įvairūs lai
mėtinai. Šokiams groja visiems 
gerai žinomas Joe Tbomas or
kestras. Įėjimo auka — 3 dol., 
studentams — 2 dol., vaikai į- 
leidžiami nemokamai. Visi kvie
čiami kuo gausiausiai atsilanky
ti į šią gražią, nuotaikingą meti
nę Apreiškimo parapijos šventę. 
Kviečia parapijos klebonas, ku
nigai ir taryba.

LB Woodhaveno apylinkės iš
rinktoji valdyba posėdžiavo lie
pos 25 Kultūros Židinyje ir pa
reigomis pasiskirstė taip: pirmi
ninkas — Vladas Sidas, sekre
torė — Marija Žukauskienė, iž
dininkė — Filomena Ignaitienė, 
švietimo reikalų vadovas — Al
gis Jankauskas, kultūrinių reika
lų vadovė — Antanina Reivy- 
tienė, socialinių reikalų vadovas 
— Vladas Jasinskas, parengimo 
vadovė — Genė Kudirkienė, 
jaunimo reikalams: Virginija 
Šeibytė ir Rimas Gadeika, orga
nizacinių reikalų vadovas Aloy
zas Balsys.

Dail. Česlovas Janušas buvo 
sunegalavęs, liepos 20 buvo pa
guldytas Šv. Jono ligoninėje, kur 
jam buvo patikrinta sveikata. Iš 
ligoninės grįžo liepos 27.

pilna savaitę, moka po 10 dol. 
dienai. Apie savo dalyvavimą 
stovykloje prašomi pranešti sto
vyklos vadovybei ir savo viene
tų vadams. Tėvai ir svečiai, at
silankę stovykloje, galės gauti 
maistą už nustatytą kainą, įsi
giję valgiui bilietėlius sto-

Pas Vytautą ir Vandą Vebeliū- 
nus, kurie gyvena Lattingtown, 
L.I., liepos 26 popietėje buvo 
susirinkę per 200 svečių. Visi 
buvo gražiai pavaišinti, turėjo 
progos pasimaudyti baseine. Šo
kiams grojo ir dainavo naujas 
muzikinis vienetas “Jinai ir trys 

^gintarai”. Tokiu būdu buvo pa
minėta Vytauto Vebeliūno 50 
metų sukaktis. "

Leonardas Ralys, ilgametis 
chorų narys, turėjęs sodrų boso 
balsą, mirė liepos 28 ankstų rytą. 
Palaidotas liepos 30 iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios 
Cypress Hills kapinėse. Buvo 
pašarvotas M. Valinskienės šer
meninėje. Liko žmona Albina, 
du sūnus — Viktoras ir Leonar
das, dukra Birutė Malinauskie
nė, du broliai. Vienas jo sūnus 
Viktoras yra Apreiškimo parapi
jos vargonininkas.

Rašytoja Nelė Mazalaitė su sa
vo vyru Juozu Gabe rugpiū
čio 5 išvyksta į Kennebunk- 
portą dviejų savaičių atostogų. 
Ji taip pat dalyvaus literatūros 
vakare, kuris pranciškonų vasar
vietėje bus rugpiūčio 13, trečia
dienį.

listės Marytės Bizinkauskaitės 
koncertas. Akomponuoja dr. P. 
Bizinkauskas.

Rugpiūčio 10-16 — ateitinin
kų sendraugių stovykla su pa
skaitomis, kultūriniais rengi
niais.

Rugpiūčio 13, trečiadienį, li
teratūros vakaras ir Kristijono 
Donelaičio 200 metų mirties su
kakties minėjimas. Paskaitą skai
to Pranas Naujokaitis. Dalyvauja 
ten atostogaują rašytojai.

Rugpiūčio 16, šeštadienį, so
listės Ginos Čapkauskienės kon
certas. Akomporftfoja Šaulius Ci
bas. Koncertu baigiama ateiti
ninkų sendraugių stovykla.

Rugpiūčio 23-30 — mokytojų 
studijų savaitė su savo specialia 
programa.

Rugpiūčio 30 — rugsėjo 1
— šaulių stovykla su specialia 
programa.

Praėjusią savaitę liepos 27, 
sekmadienį, buvo solistės 
Daivos Mongirdaitės koncertas, 
o liepos 30, trečiadienį, dr. Vy
tenio Vasyliūno vargonų koncer
tas.

Parodos visą vasarą vyksta dvi
— dail. Kazimiero Žoromskio ta
pybos paroda kavinėje ir dail. 
Vidos Krištolaitytės tapybos pa
roda valgomajame.

Dariaus ir Girėno skridimo minėjime liepos 19 prie lakūnų paminklo.

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETEI 30 METŲ

(atkelta iš 6 psl.)

mojoje salėje prie pirmųjų vartų.
Kai pastatė sporto salę su sce

na, čia prasidėjo platus kultū
rinis gyvenimas. Kiek čia buvo 
surengta literatūros vakarų, kon
certų! Prie jų prisidėjo ir dailės 
parodos. Kasmet būna bent ke
lios tokios parodos.

metu rengiasi savo parodai, kuri 
bus rugsėjo 13, 14 Kultūros Ži
dinyje. Šiuo metu jis aprėmina 
savo paveikslus. Parodą globoja 
Moterų Vienybė.

Į skautų stovyklą atutobusas 
išvyksta rugpjūčio 16, šešta
dienį, 7 v.r. iš Kultūros Židi
nio. Važiuojantieji prašomi nesi- 
vėlinti, nes autobusas išeis 
punktualiai. Kelionė vienam as
meniui į abi puses — 12 dol., 
į vieną pusę — 7 dol.

PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETE

KENNEBUNKPORTE
Pranciškonai kviečia lietuviš

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

Atostogavimo sezonas — lie
pos ir rugpiūčio mėnesiai. Infor
macijų ir rezervacijų reikalais 
kreiptis adresu: Franciscan 
Cuest House, Kennebunkport. 
ME 04046. Telef. 207 967-201L

specialiai vyksta į literatūros 
vakarą Kennebunkporte. Tas va
karas bus rugpiūčio 13, trečia
dienį, pranciškonų vasarvietėje, 
kur tuo metu bus ateitininkų 
sendraugių stovykla.

Kun. Viktoras Dabušis visai 
vasarai yra išvykęs į Dainavos 
stovyklą Detroite.

Per Kristaus Karaliaus šven
tę, kuri bus švenčiama paskuti
nį lapkričio sekmadienį, New 
Yorko lietuviškai visuomenei 
bus pristatyta naujoji kun. Anta
no Rubšio knyga “Raktas į Nau

jąjį Testamentą” II dalis.
Lottie Ulrich, iš Maspeth, 

N.Y., ir šiemet talkina pranciš
konų vasarvietėje Kennebunk
porte. Ji dirba vasarvietės rašti
nėje.

Mary Johnson, iš Bay Ridge, 
eėlę metų talkina pranciškonų 
vasarvietėj Kennebunkporte. Ji 
prižiūri didžiojo vasarnamio 
kambarius ir keičia baltinius.

Jonas Kučinskas iš Brooklyno 
pirmą kartą išvyko dirbti į pran
ciškonų vasarvietę Kennebunk
porte. Jis prižiūri kiemus, aikš-

Bronė Chlamauskienė atvyko 
iš St Petersburgo, Fla., į Ken- 
nebunkportą ir yra vyriausia vi
rėja vasarvietėje. Anksčiau ji čia 
ilgus metus gyveno, į Floridą 
išsikėlė prieš porą metų.

Dr. Vitaut Kipel, New Jersey 
gubernatoriaus etninio komiteto 
vadovas, praneša, kad šių metų 
laisvės festivalis įvyks rugsėjo 
13-14 Liberty State Parke, Jer
sey City, N.J. Dalyvaus apie 50 
etninių grupių su įvairiais dirbi
niais, maistu, tautinės muzikos 
ir šokių demonstracijomis.

Austrą Puzinienė, velionio 
dailininko Povilo Puzino žmona, 
gyvenanti San Mateo, Calif., 
trumpam buvo atvykusi į Nevv 
Yorką, — atvyko liepos 20, iš
vyko liepos 23.

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
New Yorke Brazilijos tautinių 
šokių ansamblį Nemuną apdo
vanojo Elenos Juciūtės parašyta 
knyga “Pėdos mirties zonoje”.* 
Į kiekvieną knygą buvo įrašy
ta dedikacija, prašant knygą pa
skleisti Brazilijos lietuvių tarpe. 
Viso padovanota 30 egz., kurių 
vertė — 300 dol. Padovanota per 
ansamblio vadovą Joną Lukoše
vičių. Knygos įteiktos, kai grupė 
svečiavosi Kultūros Židinyje.

Laisvės Žiburio tradicinis ru
dens koncertas ir balius bus 
lapkričio 8 Kultūros Židinyje.

Antanas ir Marija Balčiūnai, 
gyvenę Edison, N.J., persikėlė į 
Sunny Hills, Fla. Ta proga at
siuntė Darbininkui 10 dol. auką 
su adreso pakeitimu. Ačiū labai.

Kompozitoriui Vytautui Ba
cevičiui ant jo kapo statomas pa
minklas: Iniciatyvos ėmėsi Ele
na BuHaitienė. Ji renka aukas ir 
sudarė komitetą, į kurį dar įeina 
Bronė Spūdienė ir muzikas My
kolas Cibas. Aukos pamažu 
plaukia. Aukas galima siųsti E. 
Bubįaitienės vardu: 94-17 Jamai- 

re., Woodhaven, N.Y. 
Informacijos reikalais ga-

Stovyklos ir studijų 
savaites.

Pradžioje čia rengtos 
niūkų stovyklos. Čia suvažiavo 
berniukai iš šio Atlanto pakraš
čio. Sportavo, mokėsi ir drauge 
atostogavo. Bet stovyklą išlaikyti 
nebuvo taip lengva. Po kelioli
kos metų nuo berniukų stovyk
lų atsisakyta. Daugiau dėmesio 
skirta svečiams.

her

Mečys Razgaitis Pavergtų tau
tų demonstracijose liepos 20 
prie Laisvės statulos solo sugie
dojo Amerikos himną.

Viktoras Volinus, gyvenęs 64- 
11 82 Place Middle Village, 
mirė liepos 21. Palaidotas iš An
gelų Karalienės bažnyčios Šv. 
Jono kapinėse liepos 24. Liko 
žmona Marija, du sūnus Vikto
ras ir Pranciškus, dukra Kateri- 
na, 3 anūkai, 2 seserys ir bro
lis.

PIKNIKAS

balių rengia lapkričio 22 Kultū
ros Židinyje._________________

1 _
Įima jai skambinti: 212-441-7747.
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(•Miniai
J. Gliaudą, Bausmė, novelės, 

įdėtais viršeliais. 4 dol.
Br. Raila, Vaivos rykštė, 100 

kalbų | Lietuvą. 10 dol. Laumių 
juosta — 3 doL Paguoda, 8 ir II 
dalis —- po 5 doL III-čia dalis 
— 630 dol.

V. Petraitis, Pasakėčios pagal 
Krylovą. 3 dol.

lite 
tatftm metraštis, Jed. K. Balė
no, Įdėtais viršeliais, 530 dol 
Taip pat gaunama Pradalgės 
nuo I-mos iki lOtos papiginto*

Lucille Weisenburgers, gimu
si New Yorke 1945, ieško savo 
tėvelio, kurio pavardė Skrip- 
kunis. Jis pats arba apie jį žiną 
prašomi pranešti Darbininko re
dakcijai, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Dalytė Šarenaitė, okupuotoj 
Lietuvoj baigianti gimnaziją ir 
besiruošianti medicinos studi
jom, norėtų susirašinėti su savo 
amžiaus lietuvaitėm iš JAV. Jos 
adresas: Kęstučio gatvė 10-1. 
Kėdainiai. Lithuanian T.S.R.

Ieškomas Aleksas Lapkus, gi
męs Sugynčių kaime, Vegerių 
valsčiuj, Mažeikių apskrity. Jo 
ieško Jonas Voveris, 144 La 
Perouse St, Griffith, A.C.T. 
2603. Australia.

Ieškomas lietuviškai kalbąs 
asmuoi prižiūrėti 7 mėnesių vai
ką. Valandos nenustatytos. Ke
lionė virš pusvalandžio apmoka
ma. Kreiptis: Elenutė Nicola, 
117 Grove St, Ramsey, N.J. 
07446. Tel. 201 825-8751.

jos reikalais (Heating installa- 
tkm and repai rs, plumbing), no
rint pakeisti alyvos šildymą j 
garo sistemą ir pann galima

Nuo pat pirmųjų metų čia ir 
organizacijos ėmė rengti savo 
stovyklas ar studijų savaites. Čia 
stovyklavo studentai ateitinin
kai. Dabar kasmet suvažiuoja 
sendraugiai ateitininkai į savo 
stovyklą. Ne kartą čia stovykla
vo ir Liet. Fronto Bičiuliai su 
savo aktualiomis paskaitomis, 
kultūriniais renginiais. Čia buvo 
ir šaulių savaitės. Kasmet ren
giami suvažiavimai Darbo die
nos savaitgalį. Rengiamos ir mo
kytojų studijų savaitės. Čia vyko 
ir skautų suvažiavimai, skautų 
šventės.

Tėvai globėjai
Pradžioje svečiais rūpinosi 

vienuolyno viršininkas. Bet sve
čių gausėjo, visi reikalai daugė
jo ir sunkėjo. Taip buvo paski
riamas atskiras tėvas. Jis rūpino
si surasti šeimininkes, sudaryti 
reikiamą personalą, kad vasar
vietė funkcijonuotų.

Tokiais vasarviečių prižiūrėto
jais buvo Tėv. Petras Baniūnas, 
ilgiausiai buvo Tėv. Jonas Dy- 
burys, visiems palikęs kuo gra
žiausius prisiminimus. Visi ap
gailėjo, kad jis toks jaunas mirė. 
Toliau buvo Tėv. Rafaelis Ša
kalys. Keletą metų rūpinosi Tėv. 
Leonardas Andriekus, kuris iš
vystė gražią kultūrinę veiklą.

Šiemet vasarvietės šeimininku 
yra Tėv. Steponas Ropotas. Daug 
dėmesio skirtia ir dabartinis vie
nuolyno viršininkas Tėv. Jurgis 
Gailiušis, kuris, ilgus metus bū
damas provincijolu, pastatė vi
sus gimnazijos pastatus ir vie
nuolyno koplyčią. Ir jis rūpina
si patobulinimu, pagerinimu, rū
pinasi sukultūrinti visą aplinku-

mas.

Tikriausiai yra tokių, kurie čia 
atvyksta metai iš metų, kurie 
čia atostogavo 30, 25 metus. 
Tiems Kennebunkporto vasar
vietė pasidarė brangi kaip tėviš
kė. Čia jie net suaugo, subren
do, pažįsta kiekvieną medelį, 
takelį. Prisimena visada smilkalų 
kvapą koplyčioje, tą švarų švarų 
orą parke, tuos visus renginius. 
Ir visa tai lietuviškai visuome
nei davė tėvai pranciškonai. Čia 
sudaromos geriausios sąlygos 
atostogauti brangiame ir ištaigia
me šio Atlanto pakraščio kuror
te, kur suvažiuoja turtingi Ame
rikos 'žmonės. Iš karto ir lietu
viškoji visuomenė yra pakeliama 
į aukštesnę klasę, nes pati aplin
kuma jau yra tokia. (p.j.)

LIETUVIŲ KALBA 
SACRED HEART

Sacred Heart Universitete 
Bridgeporte, Conn., ir šiemet 
bus dėstoma lietuvių kalba ir 
lituanistika. Tuo rūpinasi etni
nių studijų skyrius.

Registracija į lituanistikos 
kursus bus nuo rugpiūčio 25 
iki 28 d. 6-9 v.v. universiteto 
centrinėje raštinėje. Rudens se
mestras prasidės rugsėjo 3.

Elementarinis lietuvių kalbos 
kursas bus dėstomas antradie
niais, pokalbių kursas-trečiadie- 
niais nuo 7:15 iki 10 v.v. Dėsty
tojas — Vitalis Žukauskas.

Ketvirtadieniais nuoi 7:15 iki 
10 v.v. bus dėstoma Lietuvos 
istorija ir kultūra. Dėsto Vaiva 
R. Vėbraitė.

Pilnesnių informacijų rei
kalais skambinti Continuing 
Education skyriui universitete: 
374-9441.

Apreiškimo parapijos metinė šventė —

GEGUŽINĖ —
LIETUVIŲ DIENA

Franklin Square, UI, N.Y.

PARAFUOS KLEBONAS, KUNIGAI IR TARYBA

U




