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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
KULTŪRINIO GYVENIMO

Dėl Sov. S-goj vykusių Šča- 
ranskio ir Ginsburgo teismų 
daugely vakarų valstybių vyko 
protesto demonstracijos. Šiuos 
teismus pasmerkė Italijos ir 
Prancūzijos komunistų partijos. 
JAV šalia oficialių pasmerkimų 
sulaikė dviejų mokslinių dele
gacijų kelionę į Maskvą, o sena
tas ir atstovų rūmai priėmė ati
tinkamas rezoliucijas.

JAV ambasadorius JT Andrew 
Young, komentuodamas disi
dentų teismus Sov. S-goj, užsie
nio žurnalistam pareiškė, kad ir 
JAV esama šimtai o gal ir tūks
tančiai politinių kalinių. Toks jo 
pareiškimas kongrese ir kitur su
kėlė audrą protestų ir reikalavi
mų atsistatydinti, ir ambasado
rius šį pareiškimą turėjo tei
sindamasis atšaukti.

Valst. sekr. Cyrus Vance nu
matytų pasitarimų su Sov. S- 
gos užs. reik. min. Gromyko dėl 
strat. ginklų apribojimo sutarties 
neatšaukė, bet ir mažai ką pa
siekė, nes pasitarimų aplinka 
dėl Sov. S-goj vykstančių disi
dentų bylų negalėjo būti nor
mali.

Izraelio ministerių kabinetas 
oficialiai atmetė Egipto prezi
dento planą taikai Art. Rytuose 
pasiekti, bet sutiko savo užs. 
reik, ministerį pasiųsti į Lon
doną tartis su JAV valst. sekre
torium ir Egipto užs. reik, mi- 
nisteriu.

Egipto prez. Anwar el-Sadat 
susitiko Vienoj su Izraelio opozi
cijos vadu Shimon Pėrės, Austri
jos kancleriu Bruno Kreisky ir 
buv. JAV sionistų vadu Nahum 
Goldman ir pasikeitė nuomo
nėm dėl taikos Art. Rytuose pla
nų.

Italijos prezidentu buvo iš
rinktas socialistų partijos kandi
datas Sandro Pertini, 82 m. am
žiaus.

Prez. Carter išvyko į V. Vo
kietiją tartis ūkiniais klausimais 
su didžiosiom V. Europos vals
tybėm, Japonija ir Kanada.

Šįmet sukanka 30 m. nuo JAV 
Marshall plano Europos valsty
bių karo metu sugriautam ūkiui 
atstatyti. Nežiūrint, kad Vokie
tija buvo atsidūrusi JAV priešų 
pusėj, jos sugriautiem miestam 
ir pramonei atstatyti JAV pasky
rė 2.5 bil. dol. Tais pat metais 
buvo įvesta ir pastovi V. Vokie
tijos valiuta, pastačiusi jos ūkį 
ant tvirtų pagrindų. Pagal tą pla
ną Britanija gavo 3.2 bil. dol., 
Prancūzija — 2.7 bil. dol. ir Ita
lija — 1.5 bil. dol. dol. Sov. S- 
ga ir jos satelitai atsisakė šiuo 
planu pasinaudoti.

Britanijos min. pirm. James 
Callaghan ir užs. reik. min. dr. 
David Owen parlamente pa
smerkė Sov. S-goj vykstančius 
disidentų teismus, bet nutraukti 
su Sov. S-ga sportinių, kultū
rinių ir ūkinių santykių nesu
tiko.

Pietvakarių Afrikos, arba Na- 
mibijos, partizanų vadas priėmė 
JAV, Britanijos, Prancūzijos, Ka
nados ir V. Vokietijos pasiūly
tą planą šios srities nepriklauso
mybei pasiekti. Šią sritį dabar 
valdanti P. Afrika šį planą jau 
anksčiau buvo priėmusi.

Mauritanijos kariuomenė į- 
vykdė perversmą prieš jos pre
zidentą Moktar Ould Daddak ir 
jį areštavo. Valstybės galva pa
siskelbė buv. kariuomenės štabo 
v-kas pik. Mustapha Ould Sadek, 
paleido parlamentą ir suspenda
vo konstituciją.

Afrikos vienybės org-jos vals
tybių konferencija pasmerkė Iz
raelio Art. Rytų politiką ir parė
mė Palestinos išsilaisvinimo 
org-jos nusistatymą sukurti 
palestiniečių valstybę.

VĖL NUTEISTAS VIKTORAS PETKUS 
IR KITI SOVIETŲ DISIDENTAI

Liepos 10 Sovietų Sąjungoj 
prasidėjo kelių sovietų ir lietu
vių disidentų teismai: Anatoli 
Ščaranski — Maskvoj, Solženi
cyno Fondo kalinių šeimom 
šelpti tvarkytojo Aleksandro 
Ginzburgo — Kalugoj ir lietuvių 
grupės Helsinkio susitarimų 
vykdymui sekti nario Viktoro 
Petkaus — Vilniuje. Ginzbur
gas buvo nuteistas 8 metam, o 
Viktoras Petkus — 10 metų 
griežto režimo darbo stovyklos 
ir 5 metus ištrėmimo, Sčaranskis 
— 13 metų.

Nors JAV spaudos didžioji da
lis mini tik Ščaranski ir Ginz
burgo teismus, liepos 13 vakare 
New Yorke radijas ir televizija, 
o liepos 14 New York,Times ir 
New York Post pranešė ir apie 
V. Petkaus nuteisimą. «***

Viktoras Petkus, 49 metų am
žiaus, jau 1947 buvo nuteistas 
dešimčiai metų į priverčiamųjų 
darbų stovyklą. Po 6 metų ver
gavimo buvo paleistas. 1957 vėl 
buso suimtas ir nuteistas šeše- 
riem metam. Paskutinį kartą 
buvo suimtas ir nuteistas šeše- 
riem metam. Paskutinį kartą 
metus be teismo.

Ryšium su Viktoro Petkaus 
teismu, Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas pasiuntė 
JAV prezidentui Carteriui tokio 
turinio telegramą:

“Jūs pasmerkėte disidentų 
teismus Sovietų Sąjungoje. Gė
rėdamiesi šiuo Jūsų žygiu ir jį

Pavergtų Tautų savaitės proga iškilmės vyksta Central parko muzikinėje estradoje. 
Kalba Pavergtų Tautų komiteto pirmininkas Horst Uhlich. Nuotr. L. Tamošaičio

ALGIRDAS ŽYPRĖ 
VIS DAR KALINAMAS

Algirdas Žyprė, lietuvis politi
nis kalinys, iš Potmos lagerio 
psichoizoliatoriaus neseniai bu
vo perkeltas į priverčiamųjų dar
bų stovyklą Totorių vadinamoje 
autonominėje respublikoje.

Prieš 51-rius metus gimęs Al
girdas Žyprė 1958 LTSR aukš
čiausio teismo buvo nuteistas 
penkiolikai metų kalėti. Atlikęs 
visą bausmę, 1973 jis turėjo būti 
išlaisvintas, bet laisvės neatga
vo. Jis buvo pasiųstas į Potmos 
lagerio psichoizoliatorių, nors 
psichiškai yra visiškai sveikas. 
Čia paskutinių penkerių metų 
laikotarpy jo fizinės sveikatos 
padėtis pablogėjo: žalojantieji 
vaistai sugadino širdį, pasireiš
kė bendras nusilpimas, pablogė
jo regėjimas, atsirado smarkūs 
kepenų skausmmai. Po pen
kerių metij kančių psichoizo- 
liatoriuje, Žyprė, tapęs fiziniu 
ligoniu, vėl pasiųstas į priver
čiamųjų darbų stovyklą. 

remdami, mes taip pat tikime, 
kad Jūs paremsite savo žodžius 
diplomatiniais, politiniais ir ūki
niais veiksmais. Mes ypač norim 
atkreipti Jūsų dėmesį į Viktorą 
Petkų, Lietuvos Helsinkio gru
pės narį, kurio teismas dabar 
vyksta lygiagrečiai su Shcharans- 
kio ir Ginzburgo teismais. Pet
kus jau praleido 12 metų sovie
tų lageriuose. Jo vienintelis nu
sikaltimas yra jo nuolatinis rei
kalavimas, kad lietuviams būtų 
leista naudotis pagrindinėm 
žmogaus teisėmis. Jo areštas ir 
teismas yra daugiau negu sau- 
vališkas veiksmas nukreiptas 
prieš vieną žmogų. Tai būdin
gas okupanto, Sovietų Sąjungos, 
išpuolis prieš okupuotą tautą, 
Lietuvą, kurios neteisėtą įjun
gimą į Sovietų Sąjungą Ameri
kos valdžia atsisako pripažinti. 
Todėl mes raginame Jus pakelti 
balsą Viktorui Petkui apginti.”

Panašaus turinio telegramos 
buvo pasiųstos Jungtinių Tau
tų Žmogaus Teisių Komisijos 
pirmininkui ir tos komisijos JAV 
atstovui Ženevoje, Šveicarijoje.

Lietuvių Bendruomenės JAV 
Krašto valdybos visuomeninių 
reikalų taryba kreipėsi su ati
tinkamais dokumentais į Kong
resinę Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferenci- 
cijos komisiją, į Tautinės apsau
gos tarybos Rytų Europos sky
riaus vedėją, Valstybės depar
tamento Pabaltijo skyriaus vedė-

Algirdas Žyprė praėjusių me
tų balandžio mėnesį iš Potmos 
pasiuntė skundą TSRS generali
niam prokurorui Rudenko. Jis 
reikalavo, kad būtų išleistas iš 
kalinimo vietos ir kad būtų nu
trauktas jo žalojimas vaistais. Į 
šį ir kitus skundus Žyprė nega
vo jokio atsakymo. Politinių ka
linių likimu besirūpinanti tarp
tautinė Amnesty International 
organizacija jau eilę metų daro 
žygių siekiant jam padėti atgau
ti laisvę, bet visos pastangos ge
neralinio prokuroro Rudenko 
buvo sutrukdytos. (LRTV)

John D. Rockefeller tretysis, 
žymus filantropas ir mecenatas, 
žuvo automobilio nelaimėj, turė
damas 72 m. amžiaus.

Sov. S-gos sekminininkų sek
tos 7 nariai, užsibarikadavę 
JAV ambasadoj Maskvoj jau tre
čią savaitę laukia iš sovietų įs
taigų išvažiavimo vizų.

Viktoras Petkus

ją, kontaktavo kitus įtakingus pa
reigūnus. Buvo prašoma ginti vi
sus nuteistuosius, ne vien tik 
Ščaranskį ir Ginzburgą, viešu
mon iškelti vardus ne tik dabar 
teisiamųjų, bet ir anksčiau nu
teistuosius arba laukiančius teis
mų suimtuosius, kurių vardai 
žinomi.

Ta pačia proga JAV LB 
Krašto valdyba prašo visus LB 
vienetus visus lietuvius Viktoro 
Petkaus reikalu rašyti, telefo- 
nuoti ir informuoti savo kong- 
resmanus, senatorius, siųsti laiš
kus vietiniam laikraščiam ir ju
dinti JAV viešąją opiniją. Vikto
rui Petkui organizuotina skubi 
pagalba.

Vakarų Sacharos srity, kurią 
dabar yra pasidalinusi Maurita
nija ir Marokas, veikią Polisario 
partizanai buvo pasiūlę naujajai 

Mauritanijos vyriausybei su
stabdyti partizaninius veiksmus, 
tačiau vyriausybės galva pik. 
Mustapha Ould Salėk pareiškė, 
kad ir jis bendradarbiausiąs su 
Maroko vyriausybe.

Kinija nutraukė jos teiktą ūki
nę ir technikinę pagalbą Albani
jai, kuri pastaruoju metu buvo 
pradėjusi aštriai kritikuoti Ki
nijos politiką.

Vietnamas pranešė, kad Kini
jos karo lėktuvai buvo įsiver
žę į Vietnamo erdvę, ir dėlto 
protestavo, bet Kinija protestą 
atmetė.

Bolivijoj po 12 m. pertraukos 
vyko prezidento ir parlamento 
rinkimai. Prezidentu buvo iš
rinktas vyriausybės kandidatas 
karo aviacijos gen. Juan Pereda 
Asbun, bet opozicijos partijos 
kaltina, kad rinkimai buvę su
klastoti.

Britanijoj buvo nužudytas 
buv. Irako min. pirm. pik. Abdul 
Razzak al-Naif.

— Liepos 7-9 Vilniuje buvo 
suorganizuota tarprespublikinė 
studentų dainų šventė, pava
dinta “Gaudeamus VII”. Spau
doje rašoma, kad į šventę su
važiavo 7000 choristų iš Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Minsko 
Maskvos ir Leningrado. Meno 
vadovu ir garbės dirigentu bu
vo paskirtas Konradas Kavec- 
kas, vyriausiu dirigentu A. Jozė- 
nas, pučiamųjų orkestrų diri
gentu — E. Brazauskas, garbės 
baletmeisteriu — J. Lingys, 
baletmeisteriu — J. Gudavi
čius, vyriausiu šventės režisie
rium — A. Zauka, scenografi
jos tvarkytoju — dail. V. Nas- 
vytis.

— Birželio pabaigoje Vilniuje 
lankėsi Australijos kamerinis 
ansamblis (violončelė, fleita, gi
tara, klavesinas ir solistė). Spau
doje rašoma, kad australiečių 
koncertas į filharmonijos salę 
sutraukė daug klausytojų. Be 
australų kompozitorių an
samblis atliko ir kitų pasaulinio 
garso kompozitorių kūrinių (A. 
Vivaldžio, G. Telemano).

— Vykdamas į Stokholmo ir 
Upsalos universitetus stažuotis, 
Vilniuje buvo sustojęs lietuviš
kai kalbąs Tokyo ekonomikos 
kolegijos profesorius Ikuo Mu- 
rata. Tai jau antras profesoriaus 
atsilankymas Lietuvoje. Jis yra į 
japonų kalbą išvertęs A. Bara
nausko “Anykščių šilelį”, K. Do
nelaičio “Metus” ir yra labai su- 

susidomėjęs aisčių kalbomis 
(yra išmokęs ir latviškai), turi 
nemažą lituanistinę biblioteką. 
Viešnagės metu I. Murata buvo 
nuoširdžiai priimtas Vilniaus 
universiteto lituanistų. Jam bu
vo padovanotas neseniai išleis
tas latvių-lietuvių kalbos žody
nas. Profesoriui patinka ne tik 
sena lietuvių kalba, bet ir Lie
tuvos gamtos grožis, M.K. Čiur
lionio paveikslai ir muzika.

— Lietuvoje dabar labai rek
lamuojama 1977 metų pabaigoje 
išleista poezijos Antologija AUŠ
TA RYTAS, AUŠTA NAUJAS. 
Knygos antraštėje dar sakoma, 
kad tai esanti 19-ojo a. pabai
gos ir 20-ojo a. pradžios revo
liucinė demokratinė lietuvių 
poezija. Antologiją parengė Da
lia Gargasaitė, įvadą parašė Al
dona Vaitiekūnienė. Parinkta 52 
autorių kūriniai. Pavadinimas 
paimtas iš vieno J. Janonio eilė
raščio. Revoliucinių agitacinių 
motyvų gausu J. Janonio, J. Ma- 
čio-Kėkšto, dar Jovaro, A. Kaza- 
navičienės eilėraščiuose, bet 
sunku revoliucinių (suprantama- 
bolševikinių) motyvų rasti V. 
Kudirkos, J. Biliūno, K. Jurge- 
lionio, J. Andziulaičio-Kalnėno, 
J. Baniulio eilėraščiuose. Įdomu, 
kad antologijos sudarytoja sura
do net kalbininko J. Balčikonio 
jaunystėje parašytų eilėraščių. 
Dar iš mažiau žinomų antologi
joje yra K. Bukaveckas, J. Lo
zoraitis, A. Didžiulis, V. Didžiu- 
lytė ir kt. Sunku pasakyti, kam 
tokia antologija reikalinga.

— Kaišiadoryse statoma hydro- 
akumuliacinė elektros stotis. Tai 
būsianti pagalbinė stotis, duo
danti papildomą energiją tomis 
dienos valandomis, kai daugiau
sia suvartojama elektros energi
jos. Nakties metu stotis pompuos 
vandenį iš Kauno marių į savo 
tvenkinį, užimantį beveik trijų
kv. kilometrų plotą ir talpinantį 
apie 46 ir pusę milijono ku
binių metrų vandens. Dienos 
metu tvenkinio vanduo, tekėda
mas atgal į Kauno marias, suks 
stoties turbinas. Dėl to Kauno 
mariose vandens paviršius svy
ruosiąs apie 60 centimetrų ir dėl 
to susidarysią kai kurių nepato
gumų paplūdimiuose.

— Sovietų Sąjungoje mirę žy
mesni komunistų veikėjai paver
čiami partijos šventaisiais, jiems 
statomi paminklai, jų vardais va
dinami miestai, gatvės kolūkiai, 
mokyklos. Nuo tokio kulto neat
silieka nė okupuota Lietuva. Štai 
birželio pabaigoje viename Šiau
lių miesto skvere buvo iškil
mingai atidengtas paminklas 
mirusiam (1961) komunistų vei
kėjui Kaziui Preikšui. Iš laik
raščiuose įdėtų nuotraukų pa
minklas atrodo labai griozdiš

kas, neestetiškai masyvus. Jį su
kūrė skulptorė N. Gaigalaitė ir 
architektė N. Bučiūtė. Paminklo 
atidengimas buvo sujungtas su 
K. Preikšo 75 metų gimimo su
kaktimi. Iškilmėse be vietinių 
komunistų veikėjų dalyvavo ir iš 
Vilniaus valdžios atstovas A. 
Česnavičius, partijos atstovas S. 
Šimkus, CK sekretorius L. Šepe
tys. K. Preikšo vardu jau anks
čiau yra pavadintas Šiaulių pe
dagoginis institutas. Į “šventų
jų” sąrašą pateko ir du neseniai 
mirę “nusipelnę” rašytojai: į 
saugotinų istorinių paminklų są
rašą įtrauktas Vilniaus Antakal
nio gatvės nr. 8 namas, kuria
me gyveno poetas A. Jonynas ir 
Antakalnio kapinėse esą A. Jony
no ir A. Baužos kapai.

— Spaudoje paminėtos kom
pozitoriaus Jono Nevakausko ir 
dailininkės Liudos Vaineikytės 
septyniasdešimties metų am
žiaus sukaktys, taip pat dailinin
kės Stasės Žilienės 60-ties metų 
sukaktis.

— Birželio viduryje Vilniaus 
dailės parodų rūmuose vyko 
lietuvių liaudies meno paroda. 
Dalyvavo per tūkstantį autorių 
su pustrečio tūkstančio dirbinių. 
Iš daugybės rodinių išsiskyrė 
gintaro, metalo dirbiniai, ypač 
medžio drožiniai — verpstės, 
rankšluostinės, rūpintojėliai, 
humoristinės figūros, šlifuoto 
rago dirbiniai, pinti baldai. Bir
želio 18 liaudies meistrai buvo 
sutelkti Vingio parke po atviru 
dangum. Čia jie buvo su savo 
įrankiais: audėjos, drožėjai, kal
viai, pynėjai. Tas telkinys buvo 
pavadintas “visų amatų diena”.

— Birželio 20 Birštone, o bir
želio 21 Druskininkuose buvo 
solistės Nijolės Ambrazaitytės 
rečitaliai. Akomponavo Augusti
nas Maceina.

— Lietuvos architektų sąjunga 
ir Valstybinis statybos reikalų 
komitetas paskelbė tris architek
tūros konkursus: pirmasis — 
Kauno autobusų stoties planas. 
Stotis būsianti statoma Lenino 
(buv. Vytauto) prospekte netoli 
geležinkelio stoties. Būsianti su
jungta su geležinkelio stotimi 
ir turėsianti ryšį su susisiekimo 
priemonėmis į visus miesto rajo
nus.

Antrasis konkursas yra Aly
taus miesto centro išplanavimas. 
Centre turįs būti miesto vykdo
mojo komiteto administracinis 
pastatas, vaistinė, biblioteka, 
prekybos centras, 300 vietų vieš
butis, muziejus su parodų sale, 
400 vietų kinas, 800 vietų teat
ras, sporto salių kompleksas, tur
gaus halė. Nauji pastatai turį 
būti priderinti prie jau esamų 
pastatų: kultūros namų su šokių 
sale ir civilinės metrikacijos 
įstaiga, jau esančiu viešbučiu, 
sporto rūmais, poliklinika ir ki
tais pastatais. Tik atrodo, kad 
Alytaus išplanavimas jau gero
kai pavėluotas. Berods, prieš 
metus “Kultūros Baruose” buvo 
straipsnis, parodąs, kad Alytus 
smarkiai auga, bet be jokio ra
cionalaus plano: užteršiamos 
gražios Nemuno pakrantės, pra
monė kuriasi, kur jai patinka, vi
sai neatsižvelgdama į aplinkos 
grožio išsaugojimą.

Abiejuose konkursuose kvie
čiami dalyvauti architektai ir in
žinieriai. Bus skiriamos nema
žos premijos: pirmoji — 1200 
rb., antroji — 800 rb., trečioji
— 500 rb. ir paskatinamoji — 
300 rb.

Trečiasis konkursas yra in
dividualaus gyvenamojo namo 
projektas. Namas — mūrinis, 
vieno buto, 2-3 kambarių (pir
masis tipas) su galimais kamba
riais pastogėje, ir dviejų aukštų, 
4-5 kambarių mūrinis namas su 
rūsiu, vėsiu sandėliuku, spinto
mis ir garažu. Šiame konkurse 
gali dalyvauti ne tik inžinieriai 
ir architektai. Premijos: 600 rb.
— pirmoji, 400 rb. — antroji, 200 
rb. — trečioji (numatomos dvi 
trečiosios).

— Birželio 15 Vilniaus univer
siteto Sarbievijaus kieme buvo 
surengtas poezijos vakaras — 
universiteto 400 metų sukak
čiai skirtas. Įžangos žodžiu vaka
rą pradėjo Filologijos fakulteto 

(nukelta į 5 psl.)
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ARTĖJA LITUANISTIKOS SEMINARAS Lietuvos istorija 1918-1940 — 
prof. Benediktas Mačiuika.

Jau prabėgo penkeri metai 
nuo pirmojo Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos ryšių centro 
rengiamo lituanistinio seminaro, 
kuomet vienas lektorius, kraipy
damas galvą,’negalėjo tikėti, kad 
grupelė studentų dar trečią va
landą ryto bando iššifruoti ar tai 
siekinio ar dalies kilmininkas. 
Juk niekam į galvą neateina, 
nepasiruošus pasirodyti mokyto
jo Stasio Barzduko pamokoje. O 
ką pasakys kun. Vaišnys jei ne
galėsim atsakyt kodėl žodis “da- 
leiskime” yra nevartotinas? Be
je, dar reikia uoliai perskaityti 
visą novelę dr. Maziliauskienės 
kursui.

Daugeliui gali kilti klausimas, 
kas tie per studentai, kurie auko
ja dvi savaites laiko sėdėti prie 
knygų? Daugumas jau seniai

ir iš Vak. Vokietijos ir Argenti
nos.

Seminaro programa taipgi to
bulėja ir plečiasi. Pirmaisiais 
metais buvo dėstomi keturi pa
grindiniai kursai. Per keturis se
minarus jau buvo dėstyta 21 
skirtingas kursas. Šiais metais 
programa ypač praplėsta, atsi
žvelgiant į tuos, kurie kelintus 
metus lankosi seminare.

Seminaro programa skirstoma 
į tris pagrindines sritis: lietu
vių kalbą, lietuvių literatūrą ir 
Lietuvos istoriją. Šią vasarą 
dalyviai galės rinktis iš 11 
kursų ir privalės imti mažiausiai 
keturis, bent po vieną iš virš- 
minėtų sričių. Šie kursai bus 
dėstomi:

Linksniai ir prielinksniai — 
mok. Stasys Barzdukas.

Bendrinė lietuvių kalbos rašy
ba bei skyryba ir kalbos kultū
ra — kun. Juozas Vaišnys, SJ.

Lietuvių kalbos kirčiavimas
— prof. Antanas Kklima.

Žodyno turtinimas—prof. An
tanas Klimas.

Dailusis skaitymas — akt. 
Henrikas Kačinskas.

Pokario Lietuvos poezija — 
prof. Rimvydas Šilbajoris.

Lietuvių drama — prof. Ilona 
Gražytė-Maziliauskienė.

Lietuvių Literatūros analizė
— prof. Rimvydas Šilbajoris.

Lietuvos istorija 1772-1918 — 
prof. Romualdas Misiūnas.

Lietuvos istorija nuo 1940 me
tų — prof. Benediktas Mačiuika.

Norį gauti įskaitas iš Kento 
valstybinio universiteto galės 
registruotis trim arba šešiom va
landom.

Stovyklos mokestis yra 
$120.00 (neįskaitant universite
tinių įskaitų).

Dėl platesnių informacijų 
kreiptis: PLJS Ryšių Centras, 
2422 West Marųuette Road, 
Chicago, IL 60629 USA

Jaunimas, baigęs gimnaziją, 
laisvai galįs rašyti, skaityti ir kal
bėti lietuviškai—skubėkite, nes 
šį straipsnelį rašant, liko tik 10 
vietų. Nepraleiskite šios neeili
nės progos gilintis lituanistiko
je.

Emilija Sakadolskienė

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas is 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečiad. ir penktad. nuo 12 iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. Iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tel. 268-1594. 80-14 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th St.. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

baigė lituanistines mokyklas, 
kai kurie net baigę Pedagoginį 
lituanistikos institutą ir moky-

LIETUVIŲ DIENA PUTNAME
pelnai tautai ir krikščionybei ne- 
besuskaičiuojami, milžiniški. 
Jie ypatingai ryškūs už tėvy-

tojauja.
Tai kasmet didėjanti grupelė 

užsidegėlių, kurie pajunta reika
lą “lituanistinėm rekolekcijom”. 
Tai jaunimas, ieškantis tokios 
aplinkos, kurioje bent dvi sa
vaites neturės progos išgirsti ar 
tarti angliško žodžio. Tai kur
santai, baigę gimnaziją, iešką 
progos gilintis lituanistiniuose 
dalykuose, pasirengę lankyti 
universitetinio lygio kursus.

Pirmasis seminaras 1974 me
tais Beaumont stovykloje su
traukė mažą grupelę tokių en
tuziastų. Šių metų seminare, ku
ris vyks “Loyola of the Lakęs” 
rekolekcijų namuose netoli 
Akrono, Ohio valstijoje rugpiū-
čio 6-20 jau laukiama kursantų 
ne vien iš Šiaurės Amerikos, bet

Kaip ir kiekvienais metais, va
sarai kiek pažengus liepos mė
nesio antrojon pusėn, Ame
rikos rytinio pakraščio lietuviai 
dar yra pratę susitikti garsiojoj 
Putnamo lietuvių dienoj. Neki- 
taip ir šiemet — liepos 23 su
kame kas gyvi ir sveiki į Put- 
namą! Visi keliai Putnamo link 
gražūs, o ankstyvo rytmečio ke
lionė — be galo maloni.

Dienos programa jau nusisto
vėjusi — pamaldos, procesija, 
pietūs tarp rožių, lietuviški val
giai. Be juodos, lietuviškos duo
nos, medaus ir pyrago, dar įvai
rios loterijos, laimės mėginimai 
ir meninė programa, gražiojoj

pievoj atliekama Neringos mer
gaičių stovyklautojų.

Nors dienos programa yra la
bai panaši į buvusias, tačiau die
na, šiais metais yra ypatingesnė, 
nes Putnamo seselių kongrega
cija šiais metais švenčia 60-ties 
metų jubiliejų!

Putnamo seselės, kaip įprasta 
vadinti, yra anot kun. St. Ylos 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
dvasinės dukros. Lietuvoj jos 
buvo žinomos kaip Vargdienių 
Seserys. Penkios iš jų atvyku
sios Amerikon, pasiryžo ir čia į- 
gyvendinti kongregacijos steigė
jo norus ir planus. Per 60 metų 
kongregacijos darbai bei nuo-

nės ribų. Daugeliu atvejų, kong
regacijos seserys yra atkūrusios 
mum Lietuvos gabaliukus sveti
muose kraštuose.

Susirinkę į Putnamą, netik pa
tys randamė daug malonumo, 
bet ir seselėm parodome jų dar
bų įvertinimą, paremiame mora
liai ir medžiagiškai.

Šiais jubiliejaus metais, tu
rėtume ypatingai susikaupti 
bendrai maldai, kad kuo grei
čiau ark. J. Matulaitis būtų pa
skelbtas Lietuvos šventuoju.

Iki malonaus pasimatymo, lie
pos 23 Putnamo Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserų gražiojoj 
sodyboj!

Albina Lipčienė

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.), telef. 344-5172. Elizabeth 
Office: 216 Palmer St. (Bet. 2nd and 3rd Avės), telef. 353-2999. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven Hill 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų, investacijos, Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 
11421; VI 7-4477.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgevvood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ŠAULIŲ

Savaitės 
įvykiai

KULTŪRINIS 
SAVAITGALIS

Lankėsi valstybės
departamente ir kongrese

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam.^Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresą?: Mr. Joe Kazlas,*87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

Naujosios Anglijos šaulių 
rinktinė rugsėjo 2-4 lietuvių 
pranciškonų vasarvietėje Ken- 
nebunkport, Maine, rengia kul
tūrinį savaitgalį. Numatyta įdo
mi programa su varžybomis, pa
silinksminimu ir t.t.

Kambarius reikia užsisakyti 
kuo skubiausiai, kad gavus ge
resnį pasirinkimą. Kambario kai
na 12 dol. dienai. Geresni kam
bariai 22 dol. dviem asmenim. 
Maistas 10 dol. dienai asmeniui.

Solomonų salom (į š.r. nuo 
Australijos) su 200,000 gyven
tojų buvo suteikta nepriklauso
mybė. Min. pirm.-ku išrinktas 
Peter Kenilorea. Iki šiol salas 
patikėtinio teisėm valdė Britani
ja.

Malaysia parlamento rinki
mus laimėjo dabartinio min.
pirm. Datul Hussein Onn tauti- _ Užsiregistravusiem į stovyklą 

nuo kambarių kainos duodama 
10 proc. nuolaidos.

Kambarius užsisakyti tiesiog 
pas pranciškonų vasarvietės ve
dėją Tėvą Leonardą Andriekų: 
Franciscan Monastery, Ken- 
nebunkport Maine. 04046. Te
lef. 207 967-2011.

Brolius ir seses šaulius prašo
me atsivežti uniformas ir dali
nių vėliavas. Stovyklos regist
racija prasidės rugsėjo 2 d. 10 
vai. ryto. Iškilmingas atidarymas 
12 vai.

Kviečiame ne tik Amerikos, 
bet ir Kanados šaulius ir šaules 
dalyvauti. Visi bendraudami pa- 
sisemsime dvasinio ir ideologi
nio peno. V ienybėje — galybė.

Iki pasimatymo lietuvių 
pranciškonų vasarvietėje.

Algirdas Zenkus
Naujosios Anglijos Saulių 

Rinktinės pirmininkas

nio fronto partija.
Ispanijos kurortinėj vietovėj 

prie Viduržemio jūros nuvirto 
skystas dujas gabenęs sunkveži
mis ir sprogdamas vasarotojų gy
venam oj stovykloj užmušė 156 
ir sužeidė per pora šimtų vasa
rotojų.

Rodezijos juodieji partizanai 
užpuolė 50 automobilių turistų 
vilkstinę ir nužudė 4 bei sužeidė 
16 keleivių.

R. Berlyno gyventojas Nico 
Huebner, pasitikėdamas, kad 
Berlynas yra demilitarizuotas, 
atsisakė stoti į R. Vokietijos ka
riuomenę ir už tai buvo nubaus
tas 5 m. kalėti.

Buvęs JAV informacijos įstai
gos tarnautojas Roland Humph- 
rey ir vietnamietis David Tru- 
ong už šnipinėjimą Vietnamo 
naudai JAV teismo buvo nuteis
ti kalėti po 15 m.

Dr. Bronius Nemickas, Vliko 
vicepirmininkas politikos ir tei
sių reikalam, Pavergtų Tautų Sa
vaitės išvakarėse, 1978 birželio 
7-8, dalyvavo Pavergtų Europos 
Tautų seimo delegacijoj ir lan
kėsi Amerikos valstybės departa
mente ir kongrese. Delegacija 
lankėsi valstybės departamente, 
pas kongreso pirmininką, politi
nės komisijos pirmininką ir 
pas visą eilę kongreso narių. 
Jos tikslas buvo Pavergtų. Eu
ropos Tautų Savaitės proga į- 
taigauti valstybės departamentą, 
kad šių metų prezidento dekla
racijoj būtų labai aiškiai pa
brėžta tvirta JAV politika žmo
gaus teisių atžvilgiu, tuo būdu 
siekiant atsverti nenusisekusios 
Belgrado konferencijos baigtį, 
ir prašyta moralinės ir politinės 
paramos disidentiniam judė
jimui.

Vykstant pasikalbėjimui dėl 
prezidento deklaracijos turinio, 
buvo progos su valstybės depar
tamento pareigūnais pasiaiškinti 
ir kitais klausimais. Čia Nemic-. 
kas atkreipė dėmesį į bolševi
kų suintensyvintą Lietuvoj ir ki
tuose Pabaltijo kraštuose — Es
tijoj ir Latvijoj — vykdomą rusi
fikaciją ir rusiškąją kolonizaciją. 
Be to, jis kėlė klausimą, ar valsty
bės departamentas negalė tų per
žiūrėt ir pakeist savo nusistatymo

■iii

Melbourno lietuvių dainos ansamblis Aidas koncertavo Los Angeles Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje, prieš keliaudamas į dainų šventę Toronte. Ansambliui vadovauja Dana 
Levickienė. Nuotr. L. Kanto

Pabaltijo valstybių diplomatinio 
tęstinumo požvilgiu, nes da
bartinė politika veda prie diplo
matinių atstovybių išnykimo, 
kadangi negalima į jas įvesti 
naujų ir jaunesnių žmonių, ne
turinčių nepriklausomos Lietu
vos diplomato statuso. Valstybės 
departamento pareigūnai paža
dėjo tą dalyką patyrinėti.

Delegacija, lankydamasi 
kongreso pirmininko įstaigoj, 
prašė, kad ir šiemet, kaip iki 
šiol, būtų vykdomi debatai 
kongrese Pavergtų Europos 
Tautų Savaitės proga, o kongres- 
manus įtaigavo, kad jie tuose 
debatuose aktyviai reikštųsi, 
ypatingą dėmesį kreipdami į 
žmogaus teises ir disidentinį 
judėjimą.

Delegaciją priėmė Europos 
reikalų sekretoriaus pavaduoto
jas William H. Luers ir Rytų 
Europos reikalų direktorius 
Nicholas G. Andrews.

Dr. B. Nemickas, prieš lanky
damasis valstybės departa
mente, susižinojo su Lietuvos 
atstovu dr. S.A. Bačkiu dėl Lie
tuvos valstybę liečiančių klausi
mų ir apie patirtąsias reakcijas 
po vizito painformavo atstovą. 
(Elta)
r

NEW BRITAIN, CONN.
Mišios už religinius 

pašaukimus
New Britaino lietuvių parapi

jos klebonas kun. Jonas Rikterai- 
tis birželio 20 sukvietė Connec
ticut ir Massachusetts apylinkių 
lietuvius kunigus į susirinkimą. 
Atvyko šie lietuviai kunigai: 
Paulius Baltakis, Jonas Grigonis, 
Pranas Karvelis, Juozas Matutis, 
Adomas Pupšys, Jonas Ruokis, 
Paulius Sabulis, Zenonas Smil
ga, Vincas Valkavičius ir Jurgis 
Vilčiauskas.

Visi suvažiavusieji kunigai 
11:30 vai. organizuotai atvyko į 
bažnyčią dalyvauti koncelebra- 
cinėse mišiose už religinius pa
šaukimus. Mišias aukojo klebo
nas kun. Jonas Rikteraitis, o 
evangeliją perskaitė ir pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. dr. Zeno
nas Smilga. Pamokslininkas 
prašė visus melstis, kad Dievas 
duotų daugiau religinių pašau
kimų, nes darbo daug, o darbi
ninkų maža.

Nors tai buvo darbo diena,

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radro, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojate s ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Lietuviška REAL ESTATE įstaiga St. Petersburge, Floridoj
ANGELĖ E. KARNIENĖ
Broker-Realtor
3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Fla. 33706 
Telef. (813) 360-2448, vakare (813) 345-2738 
Rezidencijos-Moteliai-Sklypai 
Apartmentai-Kondominiumai 
Nuomavimas — Notary Public

NAUJAUSIUS 1978 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th St., Maspeth, N.Y. 11378.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. VVEVD 1330 AM ir 
7 v.v. 97.9 FM bangomis. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 v.v. 
VVSOU-FM 89.5 anglų kalba, dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Moun- 
talnside, N.J. 07092. Tek 201 232-5565.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N.Y. 11364.Tel. 212 229-9134.

___________________ _____ — - "I ■'

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149 
107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEYIR CONNECTICUTVALSTIJO
SE. įSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Tasolipo
A NENORIAIS

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

bet susirinko būrelis parapiečių 
išklausyti mišių ir pasimelsti.

Nevvbritainietis

1978 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

(Išvykimo datos)

1 savaitei: 2 savaitėms:
Rugsėjo 17, 22 Rugpjūčio 3, 18

Gruodžio 19, 22
SPECIALI KELIONĖ
RUGPIŪČIO 11 —
DEVYNIOM DIENOM 993 DOL.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE

2129 KNAPP ST. 
BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL. (212) 769-3300

L ______________________
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Gelbėkime Petkų
Praeitą savaitę sujudo laisvojo 

pasaulio spauda, audringai rašy
dama apie tris nuteistuosius — 
Ščaranskį, Ginzburgą, Petkų. Į 
spaudos sukeltą triukšmą įsijun
gė televizija, radijas. Vėl per 
dieną bent kelis kartus buvo kar
tojama Lietuva, buvo griežtai 
pasisakoma prieš tokį Sovietų 
elgesį.

Nuteisti jie skirtingose vieto
se, bet visų bylos panašios — vi
si registravo, kur Sovietų Sąjun
ga pažeidžia žmogaus teises. So
vietų Sąjunga nepriima jokios 
pastabos ir kritikos. Pavadina tai 
net valstybės išdavimu. Už to
kius darbus suareštuoja, nuteisia 
kalėti sunkiųjų darbų stovyklo
se. Ščaranskis gavo 13 metų,' 
Ginzburgas — 8, o Petkus 10 
metų kalėjimo ir 5 ištrėmimo.

Maskva tuo parodė, kad jai tik 
nusispiauti tie visi Helsinkio 
nutarimai, pasirašymai. Nori ir 
teisia, ir gerai įkerta nieko ne
bijodami. Jie taip pat pade
monstravo laisvam pasauliui, 
kad nesikištų į jų vidaus reika
lus. Nori įbauginti ir savo žmo
nes, kad niekada nedrįstų net 
skersu žodeliu kritikuoti režimą, 
komunizmą.

Teismai davė progos visam 
pasauliui dar kaitą įsitikinti, kas 
tai per režimas, koks tai bruta
lumas. Sukruto visi rašyti prieš 
Sovietų Sąjungą. Pirmieji du yra 
žydų tautybės piliečiai. Žydai ir 
stojo jų ginti. Įaudrino spaudą, 
radiją, televiziją. Visur vyksta 
demonstracijos. Jos pasiekė net 
universitetus. Teismo metu 
New Yorke demonstravo stu
dentai, šaukdami — laisvės, lais
vės teisiamiem!

Jei anksčiau nemaža buvo 
simpatijos Sovietų Sąjungai stu
dentų tarpe, tai dabar — viskas 
vyksta atvirkščiai. Visi pamatė, 
kokia brutali ir kieta yra So
vietų Sąjunga, kaip ten pa
žeidžiamos žmogaus teisės.

Amerikoje žydų bendruome
nė yra didelė, gerai organizuo
ta. Tai ir jos sukeltas triukš
mas yra didelis. Jis taip leng

vai nepasibaigs, o nuolat didės 
ir didės.

Apie Petkų rašoma mažai. 
New York Times nuteisimo die
ną aprašė labai korektiškai, kas 
jis toks, už ką jis buvo nuteis
tas. Dabar tik suminimas tarp ki
tų dviejų. Apie žydų tautybės 
asmenis rašoma ir rašoma, iške
liamos visokios smulkmenos. 
Bet būna vietų, kad kalbama tik 
apie žydų tautybės asmenis. 
Lietuvis užmirštamas.

Mūsų visų pastangos dabar 
turi būti nukreiptos, kad Petkus 
nebūtų užmirštas, kad jis nuolat 
būtų minimas su dviem kitais 
likimo draugais. Jie visi buvo 
kaltinami tuo pačiu, visi pana
šiai ir nubausti. Nebus sunku ir 
spaudai ir kitai žinių tarnybai 
priminti ir Petkų.

Toliau dėkime visas pastangas 
jį išgelbėti. Spauda jau rašo, kad 
žydų tautybės asmenys bus iš
keisti į kalinius, kurie čia sėdi 
už šnipinėjimą Sovietų naudai. 
Jeigu bus iškeičiami du, turi bū
ti iškeistas ir trečias — lietuvis. 
O kad jis būtų iškeistas, tai tu
rime sukrusti.

Griebkimės laiškų rašymo ak
cijos. Rašykime pirmiausia pre
zidentui, nurodydami, kas tasai 
Petkus, ką jis padarė, kodėl jis 
turi būti išvaduotas drauge su 
kitais dviem. Rašykim kongreso, 
senato atstovam. Tegu kiekvie
nas gauna šimtus laiškų su tuo 
pačiu šauksmu — laisvės Petkui.

Turime pažinčių radakcijose, 
radijo tarnybose. Visur eikime ir 
judinkime, rašykime ir reikalau
kime, šaukime ir šaukime. Tegu 
į šį darbą įsijungia jaunimas, 
kuriam bus praktika, kaip reikia 
kovoti dėl žmogaus teisių. Įtrau
kime ir Lietuvos vyčius, kurie 
turi didelę patirti šioje srityje.

Prisiminkime Simo Kudirkos 
atvejį. Jei nebūtume rašę, de
monstravę, šaukę, jis ir dabar 
būtų tebesąs kalėjime. O kai 
šaukėme, tai ištraukėme iš gi
liausio kalėjimo. Ir dabar — iš- 
vystykime didžiausią spaudimą, 
kad Petkus būtų išgelbėtas.

Nuo Stasio Tijūnaičio gimimo 
gegužės 8 suėjo 90 metų. Lie
pos 22 sueina 12 metų nuo jo 
mirties. Šiom abiem progom 
dera prisiminti Tijūnaitį kaip 
nepaprastą lietuvį kultūrininką.

Jo mirties metais (1966) Dar
bininkas išspausdino mano raši
nį “Vaikystė su Tijūnaičiu”. Ra
šinio pradžia buvo tokia:

“Tijūnaitis mirė. Laikraščiai 
apie jį nerašo. Lyg niekas iš 
plunksnos žmonių jo nebeprisi
mintų. O žinau, kad prisimena jį 
daugelis. Nes daugelio vaikystė 
prabėgo bendraujant su Tijūnai
čiu.”

Stebėjausi, kad laikraščiai 
apie jį tada nerašė. Kiek vėliau 
pamačiau, kad rašo ir turi ką 
rašyti. Štai citata iš Aidų žur
nalo 1977 spalio numerio 
(straipsnio autorius — Antanas 
J. Vasaitis):

“Tijūnaitis — mokytojas, rašto 
žmogus mažiesiems, tautosaki
ninkas, visuomenininkas, jis atė
jo į lietuvišką kultūrinį darbą 
dešimt metų prieš nepriklauso
mybės akto paskelbimą. (. . .) 
Su retu pasiaukojimu ir valios 
kietumu Tijūnaitis plušo beveik 
keturiasdešimt metų lietuviškos 
kultūros baruose ten, kur jo rei
kėjo ir kiek jo jėgos leido.”

Autorius pagarbiai atsiliepia 
apie Tijūnaitį įvairiais- atžvil
giais. Man šiuo atveju, kaip ir 
prieš 12 metų, tenka į jį labiau 
žvelgti kaip į vaikų laikraštėlio 
Žvaigždutės redaktorių, patei
kiant savo prisiminimų iš vai
kystės.

Mokytoją Stasį Tijūnaitį, 
Žvaigždutės redaktorių, labai 
mylėjo to meto (nepriklausomos 
Lietuvos) v aikai bei jaunuoliai, 
nors daugumas niekada jo nema
tė ir nepažinojo.

Aš pats nuo vienuolikos metų 
amžiaus pradėjau su Tijūnaičiu 
susirašinėti, o nuo trylikos pa
sidariau ištikimas jo bendradar
bis. Vėliau mano ištikimybė blė
so, nes ėmiau veržtis į paaugėlių 
spaudą. Kai pirmą kartą su juo 
susitikau ir kalbėjausi, jau bu
vau nebe vaikas.

Pirmasis pasikalbėjimas kartu 
buvo ir paskutinis. Nuo to karto 
Tijūnaičio niekada nebemačiau. 
Gyvenimas Lietuvoj mūsų ne- 
besuvedė. Išgirdau apie jį tik 
Amerikoj. Jo.vaizdą man atgaivi
no 1966 spaudoj paskelbtas liūd
nas jo šeimos pranešimas:

A. a. Stasys Tijūnaitis mirė 
š.m. liepos 22 d. Lietuvoje. Pa
laidotas liepos 25 d. Pravieniš
kėse.

Keista, kad, pęrskaičius šį pra
nešimą, mano mintyse atsivėrė 
ne šaltas kapas, bet prarastoji 
vaikystės pasaka, kuri buvo la
bai graži (nors ir graudi) ir ku-
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rioj man tikrai teko gyventi. 
Pasaka ne vien su nerūpestin
gai krykštaujančiais vaikais, bet 
ir su piemenėliais ir našlaitė
liais, su Vilnių vaduojančiais ka
reivėliais. Į tą pasaką atklysda
vo ir vaikiška melancholija, su
augusiam beveik nesuprantama.

Savo kuklia mokytojo širdim 
per Žvaigždutės laikraštuką Ti
jūnaitis mokėjo įeiti į tūkstan
čius lietuviukų bei lietuvaičių 
širdžių. Jo veiklai apibūdinti tik
tų toj pačioj Žvaigždutėj 1928 
išspausdintas jos bendradarbio 
poeto Mato Grigonio eilėraštis 
“Mokytojas”, kurio pirmas pos
mas yra toks:

Aš nesvajoju Panteono, ne. 
Kukli darbuotė mano.
Apsišarvavus idėja kilnia, 
Širdis jaunuolius gano.

Stasys Tijūnaitis gimė 1888 
gegužės 8 Vareikių Daržinin
kuose, Deltuvos valsčiuj, Uk
mergės apskrity. Mokėsi Taujė
nų ir Deltuvos pradžios mokyk
lose. Baigė Ukmergės miesto 
vidurinę mokyklą. Išlaikė egza
minus į Seinų kunigų seminari
ją, bet, Suvalkų gubernatoriui 
nepatvirtinus jo seminarijos 
auklėtiniu, įstojo į Veiverių mo
kytojų seminariją. Dirbo prie 
spaudos ir mokytojavo įvairiose 
vietose. Buvo Steigiamojo sei
mo, I ir II seimo atstovu (krikš
čionių demokratų frakcijoj).

Tokia man išėjo jo gyvenimo 
santrauka, naudojantis Lietuvių 
Enciklopedija.

Blaivybės draugijos leidžiamą 
Žvaigždutę Tijūnaitis redagavo 
10 su viršum metų (1923-33), gy
vendamas Kulvoj (Jonavos vlsč.) 
ir Kėdainiuose. Nuo pirmojo 
Žvaigždutės numerio pasirody
mo šiemet suėjo 55 metai. Ne
tekęs Žvaigždutės (ją perėmus 
naujiem redaktoriam), redagavo 
ir leido Kregždutę (1934-40).

Su Kregždute artimiau nesusi- 
rišau, nes tuo metu jau buvau 
“per senas”. Bet Žvaigždutė 
man paliko neišdildomą įspūdį. 
S. Tijūnaitis mokėjo į ją sutrauk
ti daugybę bendradarbių, dau
giausia iš pačių vaikų tarpo. 
Rašė ir pats.

Daugeliui rašto žmonių 
Žvaigždutėj teko augti ir bręsti. 
Šiandieną jie išblaškyti po visą 
pasaulį. Ne visi bėra gyvi. Kai 
kurių likimas nežinomas.

Iš poetų Žvaigždutėj aukš
čiausiai buvo iškilęs Vytė Ne
munėlis. Niekas gražiau už jį 
neparašydavo. Mokėjau beveik

Si. Tijūnaitis

visus jo eilėraščius atmintinai. 
Ir šiandieną daugelį jų galė
čiau pacituoti. Cituoju vieną iš 
seniausiųjų, bet nesenstantį, 
pačioj savo jaunystėj virtusį po
puliaria dainele:

Saulė žemę pabučiavo
Ir išnyko iš akių.
Paskutinis spindulėlis 
Pasiklausė, ko verkiu.

O mamytė nesugrįžo,
O mamytės vis nėra . . . 
Nebenoriu tavęs laukti. 
Negera tu, negera . . .

(Be mamytės)
Aš pats nuo 1926 pavasario 

ėmiau susirašinėti su Tijūnai
čiu, iš paskutiniųjų stengdama
sis pakliūti į Žvaigždutę. Ir ne
sisekė. 1927 rudenį kažkaip ne
tyčia apsigyvenau Biržuose pas 
Vytę Nemunėlį, ir jis tuoj pat 
mane į Žvaigždutę įvedė su pora 
mano eilėraščių.

Vytė Nemunėlis, pradėjęs nuo 
Žvaigždutės, plačioj visuomenėj 
iškilo Mažųjų pasauliu, Druge
liais, Kiškio kopūstais ir kitais 
eilėraščių rinkiniais. Suaugusių
jų poezijoj jis yra mum gerai pa
žįstamas Bernardas Brazdžionis.

Antras aukščiausiai Žvaigždu
tėj iškilęs poetas buvo Paulius 
Preikšas, vėliau pasirodęs su ei
lėraščių rinkiniu Skudučiai. Ne
abejotinai talentingas. Jo liki
mas buvo tragiškas.

Tuo metu dar buvo suspindė- 
ję Stasys Jameikis ir Aleksys 
Bulaitis. Bet abu greitai dingo.

Iš seniausiai Žvaigždutėj pasi
reiškusių ir dabar dar nedingu- 
sių poetų bei rašytojų galiu pa
minėti Z. Pipiraitę, Joną Gailių- 
Kuzmickį, Vyt. Tamulaitį; iš 
kiek vėlesnių — Joną Minelgą, 
Aloyzą Baroną.

Prisimenu dar Joną Šiožinį, 
Antaną Zabulionį, Petrą Kondra- 

tą, Adomą Keraitį, Alfonsą Bud- 
giną, Joną Najulį.

Rašė Žvaigždutėj eilėraščius 
ir Mamertas Indriliūnas, vėliau 
gabiai pradėjęs reikštis literatū
ros kritikoj. Žuvo pačioj savo 
jaunystėj nuo Lietuvos paver
gėjo.

Prisimintinas ir Stasys Sėle
nas, Žvaigždutėj maža rašęs, bet 
nepadėjęs plunksnos į šalį, vė
liau reiškęsis žurnalistikoj. Kuk
lus ir vienišas. Mirė New Yorke.

Negaliu užmiršti Reginos Sta
siūnaitės. Prisimenu tik vieną 
jos eilėraštį, skirtą mirusiai mo
tinai (paskutinės eilutės: Tavo 
veidas nors išbalęs, bet vilioja 
jis mane). Gal būtų išaugusi ga
bia poete (poetas buvo ir jos tė
vas). Bet. . . gelbėjo savo skęs
tančią sesutę. Ją išgelbėjo, o pati 
paskendo.

Prisimenu ir Žvaigždutės 
iliustratorius. Žymiausias jų 
buvo dailininkas Kazys Šimonis, 
šiemet miręs okupuotoj Lietu
voj. Viršelius tuo metu Žvaigž
dutei piešė Antanas Kučas ir 
Bronius Murinas (dabar žymūs 
dailininkai).

Tai buvo seniai: prieš pen
kiasdešimt metų. Iš to laikotar
pio turėčiau sumėnėti dar dau
gelį kitų Žvaigždutės bendra
darbių. Gerai atlikti to nesuge
bėčiau. Tijūnaitis juos visus tė
viškai globojo, per laikraštėlį ir 
laiškus vienus pagirdamas, kitus 
pabardamas.

Tais metais, kada okupuotoj 
Lietuvoj mirė Tijūnaitis, užklau
siau savo kaimyną poetą Vincą 
Joniką:

— Daugelis mano pažįstamų 
rašto žmonių yra buvę Tijū
naičio Žvaigždutės bendradar
biais. O tu ar nebuvai?

— Buvau, — atsakė. — Žvaigž
dutėj buvo išspausdintas mano 
rašinėlis “Kaip aš praleidau va
sarą”.

Taip, daugelio mūsų vaikystė 
prabėgo bendraujant su Tijūnai
čiu, per laikraštėlius — Žvaigž
dutę ir Kregždutę, skelbusius 
meilę Dievui, tėvynei ir žmo
nijai.

Dabar jo dukra Birutė Tijū- 
naitytė-Saldukienė renka 
medžiagą leidiniui apie jį. Nuo
širdžiai jai padėkim.

— Graciela Jakavičiūtė, Ar- 
gentinps lietuvaitė, kaip aktorė 
ir dainininkė ausilaukė pripaži
nimo Ispanijos teatruose ir fil
muose Ana Bell vardu. Neseniai 
ji lankėsi Argentinoj su pasižy
mėjusiu dainininku D. Daniel. 
Keli jų koncertai buvo surengti 
M ar dėl Platoj.
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“Mes atvažiavom pasislė

pusios žydės, ir matai, iš kar
to radom”, atsakė ir, priėjęs prie 
kito, kažin ką pamarmaliavo vo
kiškai.

Tuo tarpu išėjo iš trobos pats 
Vainys, o paskui jį ir Morta.

“Ko iš jos norite?” paklausė 
viršaitį.

“Aš nieko nenoriu. Jie sako, 
kad ji žydė”, ramiai atsakė vir
šaitis. “Man liepė tik kelią pas 
tave parodyti”, dar pridėjo.

“Argi tu jos taip ir nepažįs
ti” atsisuko į viršaitį ir tas, kur 
kalbėjo lietuviškai. “Savo mies
telio žydės?”

“Kodėl būtinai turėčiau visas 
miestelio žydes pažinti? Aš dau
giausia reikalų turiu su ūkinin
kais, bet ir tai visų nepažįstu”, 
ramiai atsakė viršaitis, o Vainys, 
matyti, pasidrąsinęs tokia viršai
čio šneka, priėjo prie lietuviškai 
kalbančio ir pasakė:

“Ko iš jos norit? Ji mano pus
seserė. Jeigu netikit, klauskit 
štai mano žmoną.”

Lietuviškai kalbąs persakė vo
kiškai, o tas, nė sekundės ne- 
gaišęs, drožė Vainiui į veidą. Ir 

ne plaštaka, bet kumščiu. Kad 
būtų sudavęs tik sykį, bet abiem 
rankom kirto ir kirto be persto
jo, kol eigulio kojos ėmė linkti 
ir jis susitūpė šalia tvoros.

“Tai už tat, kad meluoja. Sle
pia žydę su mergaite ir meluo
ja. Kur mergaitė?” atsisukęs į 
žydę, užšaukė ir užsimojo ran
ka.

Tada Giršienė ėmė klykti. Ir 
taip baisiai, kad net ausys su- 
spengė.

Mušęs Vainį prišoko, drožė 
atgalia ranka į veidą, kad mote
riškė astbula net per tvorą per
sisvėrė. Kai tiesėsi, vokietis vėl 
siekė atgalia, bet Giršienė buvo 
greitesnė. Ji įsikibo į rankovę 
ir tiesiai per milinę suleido dan
tis.

Dabar vokietis sušuko, pašoko 
atbulas, bet Giršienė nepaleido. 
Tada prišoko kitas, pagavo mo
terį už plaukų, atplėšė, o įkasta
sis ėmė dirbti ją kojomis ir ran
komis, kol ta susmuko šalia Vai- 
nio. Susmukusią dar paspardė, 
pridėjo keletą batų Vainiui ir 
tada atsismaukė rankovę. Ran
koje mėlynavo Giršienės dantų 
žymės.

Vainienė ėmė trauktis patvo
riu atbula. Niekas negali pasaky
ti, ką ji turėjo galvoje. Gal mė
gino gelbėtis pati, o gal tik pa
žiūrėti, kad mergaitė pas motiną 
neatbėgtų. Visi, rodos, žiūrėjo į 
Giršienės desperatišką tampy- 
mąsi su vokiečiais, bet vienas iš 
jų turėjo atsukęs akį ir į ją. Kai 
tik prislinkusi ligi alyvų krūmo, 
smuko už jo, pašoko ir vokietis. 
Keliais šuoliais pasivijęs, drožė 
šautuvo buože į nugarą. Kai ji 
suklupo, dar apspardė, pakėlė 
nuo žemės ir stumdydamas at
varė prie visų.

“Kur mergaitė?” spyrė su koja 
Giršienę tas visą laiką smarka
vęs.

Ta pravėrė akis, pažiūrėjo į 
klausiantį tokiom akim, kurios 
galėtų kiekvieną negyvai 
perdurti.

“Kokia mergaitė?” savo ruožtu 
paklausė ir atgalia ranka nusi
braukė nuo lūpų kraują.

“Kokia mergaitė? Ji dar ne
žino. Tavo mergaitė!” ir vėl spy
rė batu į šoną.

“Mano mergaitę užkasėt pa
miškėje kartu su tėvu, kartu su 
visais. Dievas nemaršus. Jis 
durs jums teisybę į akis, kad ne- 
žinosit, kur dėtis.”

Ji net nebemanė gintis esanti 
žydė. Gal galvojo, kad taip nu
stums Vainiams bėdą nuo gal
vų-

Kai išvertė jos žodžius vokiš
kai, viskam vadovavęs nusikva
tojo ir spyrė batu tiesiai į veidą.

“Kur mergaitė?” atsisuko į 

eigulį, net nelaukdamas, ar mo
teris gali dar ką pasakyti.

Tas jau buvo atsistojęs ir atsi
rėmęs į tvorą. Jis atsistojo jau ta
da, kai išgirdo žmonos klyksmą.

“Jokios mergaitės čia nema
čiau”, labai ramiai atsakė, bet 
tuoj gavo porą smūgių į veidą, 
spyrį į šakumą ir vėl sukrito 
patvoryje.

Paskum už tokį pat atsakymą 
tą patį gavo ir Morta. Kai tą 
ėmė daužyti, Giršienė vėl pra
vėrė akis.

“Kam jūs tuos žmones daužot, 
žvėrys jūs? Jie juk nežino, kas 
aš. Užėjau, davė pavalgyti, pri
glaudė. Ar man ant kaktos para
šyta, kad aš žydė?”

Dabar jau ir tas, kur lietuviš
kai šnekėjo, iš visos gerklės su
šuko:

“Jeigu nori gyventi, susi- 
čiaup ir tylėk! ir kad daugiau 
nė balso! Nė balso!”

Giršienė užsimerkė, įtraukė 
galvą į pečius ir laukė, bet tas 
nemušė, tik ėmė šnekėti su ki
tais. Ką jis sakė, niekas neži
nojo, bet jie vieną paliko prie 
sumuštų, o kiti trys, pasišaukė 
kartu eiti ir viršaitį, nuėjo į 
vidų.

Viršaičiui nuo to palengvėjo. 
Matant mušamus, kelis kartus 
ėmė pagunda šokti į tarpą, bet 
vėl atsimėnė malūnininką Eid- 
vilį ir susilaikė.

Kai aną sykį vokiečiai surinko 
visus miestelio žydus į krūvą 
ir rengėsi kažin kur varyti, Eid- 
vilis nė sapnyje nesapnavo, kas 

jų laukia. Manė, kad varo kelių 
taisyti.

Jaunystėje buvo išėjęs Vokie
tijon, ten pramoko amato ir iš
moko kalbos. Pamatęs, kad kartu 
su visais išvaro ir daktarą, pri
ėjęs prie karininko, ėmė prašyti, 
kad daktarą paliktų. Pradėjo aiš
kinti, kad miestelyje jis čia tėra 
tik vienas, kad yra daug sergan
čių žmonių. Bet savo aiškinimo 
nebeužbaigė.

Karininkas ramiai išsitraukė iš 
makšties mauzerį ir kaip žaibas 
trenkė rankeną kelis kartus į 
galvą, kad tas čia p'at prie jo ko
jų susmuko. Trenkė kažin ką 
šaukdamas, paskum dar šaukė 
susirinkusiems, tik jo žodžių 
niekas negalėjo suprasti ir nie
kas nedrįso prisiartinti prie su
smukusio Eidvilio.

Tik, kai išvarė žydus ir tuos, 
kuriuos surinko jų duobei už
kasti, pats viršaitis pakinkė ark
lius ir išsiuntė sudaužytą malū
nininką į apskrities ligoninę. 
Daktarai rado dviejose vietose į- 
muštą galvos kiaušą. Padarė 
operaciją, bet jis ir tuo tarpu dar 
tebegulėjo be sąmonės.

Po to ir po Širmuliuko sudo
rojimo elgeta Pašliukėlis pasakė: 
“Aš jau verčiau pastočiau kelią 
pasiutusiam šuniui, negu perga
lėm apsvaigusiam vokiečiui”. 
Niekas Pašliukėlio išminčiumi 
nelaikė, bet jo pasakymas vi
siem lipte prilipo.

Ir viršaitis matydamas siun
tančius vokiečius, nebedrįso pa
judėti iš vietos, nes žinojo, kas 

bus pajudėjusiam. Nors ir dabar 
nežinojo, ar jį taip pro pirštus ir 
praleis. Nors ir nežinojo, vis tiek 
pajuto palengvėjimą, kad ne
bereikia stovėti patvoryje ir žiū
rėti į tris sudarkytus žmones.

Vokiečiai ėjo per trobas, vis
ką vertė. Net čiužinius iš lovų 
išmėtė. Ant aukšto užtiko porą 
kumpių, paltį lašinių ir kelis žie
dus dešrų. Viršaičiui liepė vis
ką sunešti į mašiną. Troboje ne
radę, perėjo tvartą, klojimą, o 
daržinėje ir užtiko šiene išraustą 
guolį. Užtikti buvo lengva, nes 
vartai buvo prakili. Guolyje rado 
net mergaitės švarkiuką ir kepu
raitę.

Peludės gale stovėjo atlapos 
durelės. Tas dureles viršaitis ži
nojo. Žinojo jas ir senelis. Eigu
lis jas tyčia įtaisė, kad žiemą 
galėtų patogiai patykoti į sodą 
atbėgančių kiškių. Dabar mer
gaitė bus pro jas ir išbėgusi. 
Taip galvojo viršaitis, bet, ką 

galvojo vokiečiai, jis negalėjo 
pasakyti. Lietaus įmirkusiame 
takelyje tebebuvo matyti švie
žiai įmintos vaikiškos pėdos.

Tas, kur mokėjo lietuviškai, 
išėjo laukan ir kelis kartus pa
šaukė: “Rive! U-ū! Rivele, bėk 
namo. Svečių atėjo. Tik pasku
bėk, mama laukia. Ir saldainiai 
laukia. Va, žiūrėk, pilna kišenė. 
Rivele.”

(Bus daugiau)
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DIDIEJI SODYGOS STATINIAI
Kennebunkporto šv. Antano vienuolynui ir sodybai — 30 metų
4 —

Po senaisiais ąžuolais sėdėda
mas matai aikštės takelius. Vie
ni eina pro Liurdo grotą, kiti 
suka aplink, ten susitinka su ki
tais takeliais ir traukia į kairę, 
kur iškyla gražus paminklas.

Kas tasai paminklas, kada pa
statytas? Atsakymas būtų — tai

Kryžiaus Kelių stotys, 
arba stacijos, kaip žmonės vadi
na. Bet tuoj kyla klausimas, ko
dėl jos sutelktos į vieną statinį, 
nes paprastai Stacijos būna iš
dėstytos erdvėje, pvz., bažny
čioje jos sukabinamos vienoje ir 
kitoje pusėje.

Pranciškonai yra daug prisidė
ję prie Kryžiaus Kelių propaga
vimo. Daug kur prie pranciško
nų vienuolynų įrengiamos kop
lyčios su stacijomis. Ir šiame 
vienuolyne norėjo sukurti pana
šias stacijas.

Visu projektu rūpinosi Tėv.
Kęstutis Butkus, OFM. Daug 
rūpesčio ir triūso jis idėjo, kol 
projektą realizavo. Darbas pavy-
ko. Statinys yra vienas iš gra
žiausių šios sodybos paminklų. 
Jis originalus, jo formos meniš
kai atbaigtos.

Architekto sprendimas
Sodyba didelė, būtų užtekę 

vietos pastatyti atskirų 14 lietu
viškų kryžių ir būtų buvę Kry
žiaus Kelių stotys. Bet tokiu at
veju viskas būtų išblaškyta, ir 
pats projektas nebeturėtų monu
mentalumo.

Pakviestas architektas Jonas 
Mulokas pagavo visai kitą mintį 
— visas 14 stočių sutalpinti 
viename statiny, ir tą statinį iš
vysti lietuviškos architektūros 
tradicijose. Prie jo projekto ir 
buvo sustota.

Kai pažiūrime į pastatą, mato
me lyg savotišką lietuvišką kop
lytstulpį, ypač tas jaučiama iš 
statinio viršūnės. Pagrinde yra 
keturi stulpai, pasvirę į centrą. 
Ant jų uždėta bent keliais aukš
tais išvystyta lietuviška koply
tėlė.

Idėja įvesti keturis stulpus ar
chitektui atėjo iš lietuvių ūki
ninkų sodybos, kur įsmeigiamos 
keturios kartys, viršuje suglaudi
namos. Tokiame žėglyje jau 
džiovinami žirniai.

Pasiėmęs karčių idėją, projek
tą savaip išvystė, ant viršaus už
dėjo lietuvišką koplytėlę. To
kios koplytėlės daromos iš me
džio. Čia panaudotas cemen-

Nuėmimas nuo kryžiaus, 
Kryžiaus Kelių XIV stotis. 
Skulptorius Vytautas Kašu
bą. Nuotr. V. Maželio

Kryžiaus Kelių stočių paminklas. Architektas Jonas Mulo
kas, skulptorius Vytautas Kašuba. Nuotr. V. Maželio

Vienuolyno koplyčios vidus. Architektas — dr. Alfredas Kulpa, dailininkas — vidaus dekora
torius — Vytautas K. Jonynas. Nuotr. V. Maželio

tas, skalūnas, akmuo. Formos 
pritaikytos prie medžiagos, — 
viskas apibendrinta, paliekamas 
tik siluetas lietuviško ornamen
to. Viršūnė užbaigiama metali
niu lietuvišku kryžiumi.

Žemai, pasvirusio stulpo pa
pėdėje, pastatė po mūrinę kop
lytėlę, kurių stogai cementiniai. 
Kiekviena koplytėlė turi tris pu
ses su skulptūrom. Taip apėjus 
aplink, susidaro jau 12 vietų. 
Pačiame statinio centre yra lyg 
altorėlis, ten sudėtos paskutinės 
Kryžiaus Kelių stotys.

Architektas išplanavo ir aikštę. 
Vieta buvo nepritaikyta. Reikėjo 
daug žemės užpilti, išlyginti, 
prosodinti naujų dekoratyvių 
medžių. Patį paminklą iškėlė 
ant septynių laiptų, kurie simbo
lizuoja paskutiinius Kristaus žo
džius. Tie žodžiai ir yra įrašy
ti į laiptus. Aikštelė apvesta ne
aukšta tvorele, kuri užbaigiama 
dviem angeliukais. Jie nuolan
kiai atsiklaupę laiko žibintus ir 
tartum pašviečia taką tiem, kurie 
ateina į šią šventovę.

Architekto darbas — skonin
gas, kūrybingas, nors pati kry
žiaus viršūnė su besikartojan
čiu ritmu primena oriento ar
chitektūrą.

Skulptoriaus darbas
Ir su tokia architektūra pa

minklas galėjo dar dingti, jei bū
tų nupirkti Standartiniai Stacijų 
paveikslai. Bet statytojai nu
manė, kur glūdi statinio vertė 
— originalume. Tad jie skulpto
riumi pasikvietė Vytautą Kašubą.

Jis sukūrė gražiausias Kry
žiaus Kelių stotis, prisitaikyda
mas prie vietos klimato sąlygų. 
Jos lauke išstovėjo apie 20 metų^ 
o atrodo, kad vakar buvo pasta
tytos.

Vytautas Kašuba susitelkė į 
kančios dramą, į jos vidų ir tai 
parodė per veidus, per drabu
žių klostis. Veidai kiek pailgin
ti, susikaupę ir nuliūdę. Drabu
žių formos pritildytos, palikta 
amžiausiai judesio.

Šis paminklas ypač gražus 
saulėlydžio metu. Čia vieniša, 
ilgesninga ir tylu.

Sprendimas statyti koplyčią
Įkūrus čia vienuolyną, iš šo

kių salės buvo padaryta kop-

Kennebunkporto vienuolyno koplyčia iš lauko.Architektas 
— dr. Alfredas Kulpa.

lyčia. Ji buvo per maža, nepri
taikyta. Visą laiką galvota, 
kaip pastatyti koplyčią. Pagaliau 
apsispręsta. Architektu pa
kviestas dr. Alfredas Kulpa iš 
Toronto. Jis talentingai ir kūry
bingai suprojektavo naują pa
statą.

Prie seno stilingo pastato rei
kėjo pastatyti naują, kuris liu
dytų ir moderniąją architektū
rą. Architektui pavyko tas dar
bas.

Pati koplyčia yra moderni, bet 
ji taikiai sugyvena su senuoju 
pastatu. Panaudotos tos pačios 
medžiagos — plyta ir medis. Tai 
ir sujungia seną ir naują.

Naujoji koplyčia taip pastaty
ta, kad ji nepaliečia senojo pa
stato fasado, ji net ir nemato
ma. Ji nukelta anapus, į miško 
pusę. Kai ten iš kairės užeini, 
pamatai gražius architektūrinius 
ansamblius, pvz. kabantis var
pas ir jo siena.

Vidaus dekoravimas
Vidaus dekoravimui buvo pa

kviestas dail. Vytautas K. Jony
nas. Jis suprojektavo visą 
vidų — altorius, vitražus, suolus, 
žvakides. Visa, ką regi akis, yra 
padaryta vieno dailininko, todėl 
čia viduje taip skoninga ir ramu
— viena dekoracijų dalis ne
drasko kitos dalies.

Bendras koplyčios vaizdas
— modernu, prisitaikyta prie 
naujųjų liturgijos reikalavimų. 
Galinėje sienoje matome relje
fą, kur lietuviškų kryžių ir lie
tuviško gamtovaizdžio fone 
vaizduojama Marija ir šv. Pran
ciškus. Dešinėje už dekoratyvios 
sienos yra impozantiškas vitra
žas, einąs nuo gindų iki lubų. 
Vitražas vaizduoja šv. Pranciš
kaus Saulės giesmę. Vitražas ap
šviečia altorių ir galinę sieną.

Dešinėje, prie dekoratyvios 
lenktos sienos, yratabernakulis— 
Švč. Sakramentas. Altorius de
koruotas moderniai ir lietuviš
kai.

Koplyčios dešinioji siena skir
ta Kryžiaus Kelių stotim. Ir čia 
reljefai, įvesta net akmenų, ijet 
lietuviško gintaro.

Skaldyto stiklo vitražas vie
nuolyno koplyčioje — Auš
ros Vartų Madona. Vitražo 
detalė. Dailininkas Vytautas 
K. Jonynas. Nuotr. V. Maželio

Koplyčios kairėje matome eilę 
skaldyto stiklo vitražų. Jų tema 
lietuviška. Vitražai pastatyti įky
pai, 45 laipsnių kampu į koply
čią. Jie iš visur matomi.

Presbiterijoje masyvus akme
ninis altorius. Viršum jo — lietu
viška rozetė su lempomis.

Koplyčia tikrai puošni ir sko
ninga, kaip reta. Ją norėtų turė
ti visi, kas mėgsta meną ir nu
simano apie architektūrą. Ji pra
dėta 1964, baigta 1965 metais.

Paminklas Bažnyčiai
Prieš vienuolyną, dešinėje, 

miškelio fone stovi tikrai retas 
ir praeivį patraukiantis pamink
las, skirtas pavaizduoti kovojan
čiai, kenčiančiai ir triumfuojan
čiai Bažnyčiai. Kas matė koply
čios skulptūras, tas tuoj pasakys, 
kad tai Vytauto K. Jonyno dar
bas. To paminklo istorija yra to
kia.

Kai 1964-65 New Yorke vyko 
pasaulinė paroda, Vatikano pa
viljono išorę dekoravo V. K. Jo
nynas. Viršum centrinio įėjimo 
buvo padaręs impozantišką 
skulptūrą, kuri vaizdavo kovo
jančią, kenčiančia ir triumfuojan-

Kovojančios, kenčiančios, triumfuojančios Bažnyčios pamink
las vienuolyno sodyboje. Dail. V. K. Jonynas. Nuotr. Joseph 
DiFabio

čią Bažnyčią. Po parodos tą kū
rinį jis padovanojo šiam pranciš
konų vienuolynui. Gražioje vie
toje buvo pastatyta speciali sie
na ir čia buvo pritvirtinta visa 
skulptūrų grupė.

Dabar visi turistai, kurie čia 
patenka pirmą kartą, sustoja ir 
nustemba šio paminklo origina
lumu. Tai turistų labiausiai lan
koma vieta.

Kas tie statytojai?
Sodybą nupirko tuo metu bu

vęs pranciškonų provincijolas 
Tėv. Justinas Vaškys, OFM. Jis 
pradėjo organizuoti pirmuosius 
darbus. Daugiausia čia padarė 
Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, il
giausiai buvęs provincijolu ir 
dabar esąs. Jis pastatė visa, 
apie ką čia kalbėjome. Daug 
prisidėjo ir Tėv. Leonardas And
riekus, OFM, buvęs provincijo
las, šio namo viršininkas. 
Prisidėjo ir Tėvas Jo
nas Dyburys, OFM, buvęs il
gą laiką šio vienuolyno viršinin
ku; ypač uolus buvo aukų rin
kėjas, statybų vykdytojas Tėv. 
Kęstutis Butkus, OFM, dabarti

Šios vasaros kultūrinė programa 
lietuvių pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkporte

Vasaros sezonas pradėtas lie
pos 1. Kaip įprasta, vasarvietėje 
surengiamos bent kelios paro
dos. Liepos 9 atidaryta A. Galdi
ko, V. Vizgirdos, K. Žoromskio, 
V. Igno, V. Krištolaitytės paro
dos.

Liepos 16 buvo lietuvių diena 
— piknikas. Buvo paminėta Tėv. 
Rafaelio Šakalio, OFM, kunigys
tės 25 metų sukaktis. Giedojo 
Šv. Kazimiero parapijos choras 
iš Brocktono. Chorui vadovavo 
kompozitorius Julius Gaidelis. 
Tautinius šokius šoko Brocktono 
ansamblis Sūkurys, vadovauja
mas V. Bruzgio.

Liepos 2L, penktadienį, — 
literatūros vakaras. Dalyvauja 
Nelė Mazalaitė, Algirdas Lands
bergis, Leonardas Andriekus.

Liepos 23, sekmadienį, — 
Washingtono National Chil- 
dren’s Choir koncertas.

Liepos 28, penktadienį, —dra
mos aktoriaus Henriko Kačinsko 
rečitalis, skaito lietuvių rašytojų 
kūrinius.

Rugpiūčio 5, šeštadienį, — 
solistės Ginos Čapkauskienės 
koncertas. Akomponuoja Sau
lius Cibas.

Rugpiūčio 6, sekmadienį, — 
Berkelee kolegijos Bostone ka
merinio kvinteto koncertas, va
dovauja Jeronimas Kačinskas. 

nis vienuolyno viršininkas. Pri
sidėjo ir kiti tėvai bei broliai, 
nes visi gyveno vienu rūpes
čiu — šią vietovę paversti gra
žia šventove,

-o-
Praėjo 30 metų, ir visa pakeis

ta. Aplinkuma jau kita, ji papuoš
ta autentiška lietuviška kūryba.

Kai sėdi ten po senais ąžuo
lais, vaizduotėje matai jojančius 
medžiotojus, atvykstančius po
nus vakaronei. Tai buvo seniai, 
prieš 30, prieš 40 metų. Bet ir 
dabar pasitaiko ateivių iš senųjų 
laikų. Prieš porą metų pasirodė 
dama, paskambino prie vie
nuolyno durų ir pasakė, kad ji 
čia buvusi baliuje, čia šokusi. 
Dabar norinti pamatyti tas vie
tas. Ir kaip ji nustebo, kad tos 
praeities neberado, neberado 
šokių salės, o ten buvo tik kop
lyčios prieangis.

Nors ir nerado praeities, bet ir 
ji pasidžiaugė — gražu. Taip — 
Kennebunkporto vienuolyno so
dyboje gražu. Todėl ir malonu 
sėdėti po senais ąžuolais, jausti 
praeitį ir džiaugtis dabarties 
grožiu, (p. j.)

Rugpiūčio 10, Ketvirtadienį, 
— vasarvietės choro koncertas. 
Vadovauja Izidorius Vasyliūnas.

Rugpiūčio 12, šeštadienį — 
Vytenio Vasyliūno vargonų kon
certas.,

Rugpiūčio 13, sekmadienį, — 
atidaroma ateitininkų sendrau
gių stovykla, kuri tęsis iki rug
piūčio 20. Stovykla turi savo 
programą su paskaitom, kon
certu, literatūros vakaru.

Rugpiūčio 13, sekmadienį, — 
Izidoriaus Vasyliūno smuiko 
koncertas. Akomponuoja Vy
tenis Vasyliūnas.

Rugpiūčio 19, šeštadienį, — 
solistės Violetos Balčiūnienės 
koncertas. Akomponuoja Sau
lius Cibas. Drauge vyksta ir li
teratūros vakaras. Programoje 
dalyvauja į ateitininkų sendrau
gių stovyklą atvykę rašytojai.

Rugsėjo 2-4 — šaulių kultū
rinis savaitgalis su sava prog
rama.

AIDAI — vienas geriau
sių kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji? Metinė 
prenumerata 15 dol. Adresas: 
361 Highiand Blvd., Brooklyn,
N.Y. 11207.
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PAŠVENTINTA LIETUVOS KANKINIŲ BAŽNYČIA
Mississaugoj-Toronte, Anapi

lio sodyboj, birželio 11 buvo pa
šventinta Lietuvos Kankinių pa
rapijos bažnyčia. Apeigas atliko 
Šv. Sosto atstovas Kanadai pro- 
nuncijus arkivysk. A. Palmas. 
Ši parapija yra tęsinys Toronto 
Šv. Jono Krikštytojo parapijos, 
kurią įsteigė prieš 50 metų anks
tesnės emigracijos ateiviai.

Prieš 18 metų klebono kun. P. 
Ažubalio iniciatyva Mississau- 
goj buvo įsigytos lietuvių kapi
nės. Vėliau kilo mintis šioj vie
toj įkurti lietuvių sodybą, kuri 
buvo pavadinta Anapilio vardu. 
Sunku buvo gauti vietinio vys
kupo leidimą perkelti parapijos 
centrui į dabartinę vietą. Paga
liau prieš 5 metus toks leidi
mas buvo gautas. Nutarta buvo 
skubiausiai statyti salę, kuri 
šalia kitų renginių galėtų tarnau
ti ir pamaldom. Taip ir išaugo 
modernūs ir erdvūs pastatai, 
kurie gali talpinti torontiečius 
lietuvius net ir švenčiant Vasa
rio 16-ąją.

Šiemet buvo užbaigta bažny
čios statyba. Dar planuose yra 
numatyti senelių namai.

Tas visas kompleksas yra tur
būt unikumas visoj išeivijoj.

Pagal vietos tvarką bažny
čia turi priklausyti arkivyskupi
jai. Tačiau didžiulė salė, gražios 
lietuviškos kapinės ir būsimi se
nelių namai priklauso tik lietu
viam. Šiam turtui tvarkyti ir val
dyti yra sudaryta Anapilio kor
poracija, įregistruota valdžios į- 
staigose; ji yra pilna jo savinin
kė.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
(atkelta iš 1 psl.) 

prodekanas docentasA. Jovaišas. 
Programos dalyvius pristatė ra
šytojas M. Sluckis. Savo kūrinius 
skaitė: A. Baltakis, A. Bučys,
H. Čigriejus, M. Karčiauskas, A. 
Maldonis, Just. Marcinkevičius,
M. Martinaitis, T. Rostovaitė ir 
V. Šulcaitė. Taip pat savo kūri
nius skaitė trys pranašiausi da
bartinių studentų poetai Henri
kas Bakanas, Ramutė Belickaitė 
ir Justinas Kubilius — suvalkie
tė, Rytų aukštaitis ir žemaitis.

Jie visi trys jau yra apgynę 
diplominius darbus iš lituanis
tikos ir gauna universiteto bai
gimo diplomus.

— Egzaminų komisijos pirmi
ninko kompozitoriaus V. Lauru- 
šo pranešimu, šį pavasarį Lie
tuvos valstybinę konservatoriją 
baigė 140 studentų. V. Lauru- 
šas tarp išsiskiriančių talentin
gumu ir profesiniu pasiruošimu 
mini vokalistus: B. Tamašaus
ką, S. Dirsę ir E. Vesilevskį, 
pianistą A. Vasiliauską, chorve
džius: A. Andrėjauskaitę ir I. 
Abarį. Kompozitorinį talentą ro
do A. Martinaitis ir R. Jone- 
liauskas. Tarp busimųjų muzi
kologų minimi G. Žuklytė, S. 
Gaivenytė, D. Petrauskaitė, Z. 
Broverec ir B. Kiselevskaja. V. 
Laurušas džiaugiasi, kad iš 90 
Lietuvos kompozitorių sąjungos 
narių 76 yra konservatorijos auk
lėtiniai. Tarp geriausių kon
servatorijos dėstytojų minimi: 
doc. V. Noreika, doc.J. Stasiū
nas, prof. Z. Paulauskas, e. prof. 
p. O. Steinbergaitė, doc. V. Ka- 
zakauskienė, prof. E. Balsys, 
prof. J. Juzeliūnas, prof. J. Gau
drimas, doc. V. Venckus ir kiti.

— “Literatūros ir meno” sa
vaitraštis balandžio 1 buvo pa
skelbęs konkursą išversti rusų 
poeto A. Voznesenskio eilėraštį 
“Romansas”. Vertimo konkursą 
laimėjo vilnietis inžinierius Al
gimantas Triponis, kupiškėnas 
Rimantas Urbonas ir vilnietis 
kalbininkas Vytautas Kaspera
vičius — nauji žmonės literatū
ros pasaulyje.

— Nauji Lietuvių rašytojų są
jungos nariai. Patekti į okupuo
tos Lietuvos Rašytojų sąjungą 
nėra lengva: neužtenka tik ta
lento ir kūrybos pasireiškimų, 
svarbiausia — reikia politinės iš
tikimybės, partinio kryptin
gumo. Jaunieji rašytojai yra bu
riami į jaunųjų kūrėjų sekcijas, 
ten politiškai auklėjami paskirtų

Mūsų tauta savo istorijoj nie
kuomet nestigo nelaimių. Bet 
dvidešimtasis amžius mus jomis 
apdovanojo ypatingai. Niekada 
tiek daug lietuviško kraujo ne
buvo pralieta, kaip paskutiniais 
dešimtmečiais. Ir žuvusių kan

kinių bei herojų už religinius 
ir tautinius įsitikinimus tūkstan
čiai. Iki šiol mes ieškom religi
nio gyvenimo pavyzdžių tik ki
tose tautose. Savieji lyg būtų 
mažiau vertingi. Laikas kaip tik 
susidomėti savaisiais kankiniais- 
šventaisiais. Reikia, kad jie gau
tų pilną pripažinimą mūsų pa
čių tarpe, taip pat būtų pagar
sinti ir kitose tautose. Šios min
ties kryptim kaip tik buvo dedi
kuota pirmoji bažnyčia mūsų 
kankiniam.

Bažnyčią puošia įspūdingi 
dailininkų A. Elskaus ir J. Ba- 
kio vitražai. Juose yra vaizduo
jama lietuvių kova už savąjį 
tikėjimą praeity ir dabar. Ne
trūksta ir tautinę mintį reiškian
čių vaizdų: motina, guodžianti 
mirštantį lietuvį karį, Vytis, 
skriejąs link saulėtekio, reiš
kiąs ir mūsų tautos valstybin
gumo viltį. Nuo vitražų savo he
rojine dvasia šviečia ir vardiniai 
mūsų kankiniai: arkivysk. T. 
Matulionis, arkivysk. M. Reinys, 
vysk. V. Borisevičius, prof. Pr. 
Dovydaitis ir nežinoma moteris. 
Centre triumfuojančio prisikėlu
sio Kristaus bareljefas, skulpto
riaus R. Moziliausko, gaubiamas 
lietuviškų kryžių ir prie širdies 
laikąs Rūpintojėlį.

konsultantų-vadovų. Tokios 
sekcijos veikia Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiau
liuose. Tačiau jaunųjų rašytojų 
sekcijos narys dar nėra Rašytojų 
sąjungos narys. Yra atvejų, kad 
jau nebejaunas rašytojas, išleis- 
dinęs net kelias knygas, ilgą lai
kė paliekamas už Sąjungos ribų. 
Toks atvejis buvo ir su Jonu Ma
čiuliu, gimusiu 1919 Kalvių k., 
netoli Jurbarko, išleidusiu kele
tą literatūrinių apybraižų: 
“Augo diemedis” (apie P. Cvir
ką, 1957), “Iš dienų tėkmės” 
(1963, apie K. Donelaitį, I. Si
monaitytę, tautosakininką A. 
Jušką), romaną “Troškulys” (iš 
baudžiavos panaikinimo laikų). 
Literatūros studijas yra baigęs 
Vilniaus universitete. Dirba Ra
šytojų muziejuje direktorium. Į 
Rašytojų sąjungą tepriimtas tik 
1978 kovo pabaigoje.

Iš jaunųjų rašytojų priimtas 
Stasys Jonauskas, gimęs 1948 
Gėsalų k., netoli Skuodo. 1970 
yra baigęs Lietuvos Žemės ūkio 
akademiją (agronomiją). Dirba 
Skuodo “Mūsų Žodžio” redakci
joje. Yra išleidęs dvi poezijos 
knygas: “Didelis laukas” (1973) 
ir “Darbų vardai” (1977).

Atrodo, kad nesunkiai į Liet. 
Rašytojų sąjungą pateko nuo 

Tūlos į Lietuvą atsibastęs rusas 
poetas Nikalojus Artiomovas, 
gimęs 1926, Vilniuje 1949 bai
gęs karo mokyklą, išleidęs tik 
vieną eilėraščių rinkinį rusų kal
ba “Žygio laužai” (1976). Gy
vena Telšiuose.

— Neseniai Vilniuje lankėsi 
Islandijos ambasadorius Sovie
tų Sąjungai. Oficialiai jį priėmė 
užsienio reikalų “ministeris” V. 
Zenkevičius. Vizitas panaudotas 
propagandai: žiūrėkite, kokie 
mes nepriklausomi — turime sa
vo užsienio reikalų ministeriją, 
savo užsienio politikos ministe- 
rį! Ambasadorius lankėsi Vilniu
je, Trakuose, Klaipėdoje. Į Vil
nių buvo atvykusi ir Maroko jau
nimo delegacija. Jai buvo paro
dytas Vilnius, Kaunas, Trakai. 
Vilniuje, Santuokų rūmuose, ma- 
rokiečiams rodė civilines vedy
bų apeigas.

— Kelmės rajone esančio Že
maitės vardo kolchozo literatū
ros premiją už grožinės litera
tūros kūrinį kaimo tematika lai
mėjo poetas Antanas Miškinis 
už knygą “Žaliaduonių gegužė” 
(1977).

Pr. N.

Kaip minėta, bažnyčią pašven
tino popiežiaus atstovas Kana
dai. Po šventinimo jis tarė žodį, 
pabrėždamas, kad lietuvių tauta 
yra šventųjų ir didvyrių tauta. 
Gerai padaryta, kad ši bažnyčia 
pastatyta Dievo ir Lietuvos kan
kinių garbei. Tai rodo lietuvių 
katalikų nepalaužiamą ryžtą ir 
gyvastingumą. “Būkit tvirti savo 
tikėjime, mano brangūs broliai 
lietuviai. Jūsų tikėjimas bus jūsų 
pergalė”, —baigė pronuncijus.

Mišias koncelebravo vysk. V. 
Brizgys su dideliu būriu kunigų. 
Pamokslą sakė vietos vyskupas 
pagalbininkas T. B. Fulton, di
delis lietuvių draugas. Jis buvo 
dalis to -viso projekto. Gyrė 
lietuvių torontiečių plačius užsi
mojimus ir ragino, kad Anapilis 
būtų religinis ir tautinis lietuvių 
židinys.

Pamaldų metu įspūdingai pir
mą kartą parapijos choras giedo
jo muz. St. Gailevičiaus pagal 
kun. St. Ylos tekstą sukurtas 
naujas mišias.

Bažnyčioj dalyvavo 1000 su 
viršum tautiečių.

Po pamaldų Anapilio didžio
joj salėj įvyko banketas. Čia bu
vo pasakyta eilė kalbų bei svei
kinimų. Pirmiausia po vaišių 
buvo pristatytas garbės stalas. 
Čia kaip tik buvo išreikštos il
gos ir nuoširdžios ovacijos kle
bonui kun. P. Ažubaliui. To jis 
tikrai užsitarnavo. Jis ne tik turė
jo viziją, nes pradžioj visi planai 
kai kam atrodė tik graži iliuzi
ja, bet nugalėjo visas kliūtis, ku
rios kartais, iš šalies žiūrint, 
atrodė nenugalimos, ir realiza
vo planus.

Vysk. T.B. Fulton kalbėdamas 
įvertino kun. P. Ažubalio inicia
tyvą ir pasiektus laimėjimus. 
Vysk. V. Brizgys metė žvilgsnį 
į ateitį ir klausė, ar esam pa
ruošę jaunąją kartą, kuri užtik
rintų šiam dideliam darbui tęs
tinumą. JAV konsulas J.R. Dig- 
gins klausė, ar yra mūsų tarpe 
tokių, kurie nesididžiuotų šiuo 
projektu, ir užtikrino, kad, nors 
dabar JAV-bės aplinkybių dėka 
tylinčios, bet, išmušus valandai, 
jos bus su lietuvių tauta. Kon
sulas dr. J. Žmuidzinas sveiki
no Anapilio iniciatorių kleboną 
ir džiaugėsi bažnyčios vardo pa
rinkimu, kuris išreiškia mūsų 
krašto tragediją ir religines bei 
tautines aspiracijas. Dar kalbėjo 
Kanados LB valdybos pirm. J.R. 
Simanavičius, prel. J. Tadaraus- 
kas Kunigų Vienybės vardu, kai
myninių parapijų klebonai — 
Prisikėlimo tėvas Augustinas Si
manavičius, OFM, evangelikų 
kun. A. Žilinskas.

Meninę programą atliko Gin
taro šokėjai, solistai G. Čap- 
kauskienė, R. Strimaitis, 
akomponavo J. Govėdas. Puikūs 
duetai visus žavėjo.

Pabaigoj nuoširdų padėkos 
žodį visiem tarė kun. P. Ažu
balis.

Programai vadovavo parapijos 
komiteto pirm. J. Žiūraitis.

J.A.

1978 METŲ KELIONES Į LIETUVĄ

Daugiau informacijų kelionių Į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

ALGIRDAS MITKUS 
BALTIC TOURS 
8 WHITE OAK ROAD 
NEWTON, MASS. 02168 
(617) 969-1190

ATSTOVAS: 
WORCESTERY — 
114 MILBURY ST. 
1 _ SW — 8-2868

RUDENS VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

BALTIC 
TOURS

Rugsėjo 17 iki 25 — $849.00 
Spalio 12 iki 20 — $849.00

1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 dienos Vilniuje 
su 1 dienos ekskursija į Kauną ir Trakus, 
1 naktis Maskvoje.

Šventinama Lietuvos Kankinių bažnyčia Mississaugoje prie 
Toronto, Kanadoje. Iš k. kun. dr. Pr. Gaida, Tėv. Kul- 
bis, SJ, vysk. V. Brizgys, Tėv. A. Simanavičius, OFM, kun. P. 
Ažubalis, kun. B. Pacevičius.

Rašytojas A. Landsbergis Europoj
Gegužės 20-24 Stockholme 

rašytojas Algirdas Landsbergis 
dalyvavo Tarptautinio PEN Klu
bo egzekutyvinio komiteto po
sėdžiuose ir kongreso diskusijo
se tema “Persirengusi litera
tūra”.

Gegužės 21 Stockholme lie
tuvių būrelis susirinko pasiklau
syti jo kūrybos rečitalio. Įvadinį 
žodį apie autorių paskaitė dr. J. 
Lingis.

Gegužės 22 Landsbergis kal
bėjo apie Petkų ir Gajauską 
prancūzų delegacijos suruoštoj 
spaudos konferencijoj dėl kultū
rinės ir politinės represijos Ry
tų Europoj.

Kopenhagoj
Landsbergis

Tarptautinės 
ternational Amnesty) nariams, 
susitiko su rašytojais, žurnalis
tais, leidėjais.

Amnestijos darbuotojam apie 
Pabaltijį jis kalbėjo ir Amster
dame (gegužės 30 — birželio 5), 
kur jis lankėsi Rytų Europos bei

(gegužės 26-30)
skaitė paskaitą

Amnestijos (In-

Pranas P. Kapinskas

Aleksandro Herzeno institutuo
se.

Londone (birželio 5-21) 
Landsbergis skaitė paskaitą 
apie Lietuvą Ekonominių ir Po
litinių Mokslų Instituto (Lon
don School of Economics and 
Political Science) Sovietų ir Ry
tų Europos seminare. (Ankstes
niųjų šių mokslų paskaitininkų 
tarpe buvo Belgrado, Budapeš
to, Jeruzalės ir kitų universite
tų profesoriai.)

Birželio 10 Landsbergis su 
žmona skaitė ištraukų iš savo 
raštų bei iš savilaidinės dramos 
“Pasivaikščiojimas mėnesie
noje” angliškojo varianto. Lon
done jis turėjo pasitarimų su 
Tarptautinės Amnestijos tyrimo 
skyriaus darbuotojais, redakto

riais, teatralais. (Elta)

PROVIDENCE, R.l.

Pranas P. Kapinskas, Vito Ka- 
pinsko sūnus, pradėdamas stu
dijas Rhode Island universite
te, gavo Lietuvos vyčių Naujo
sios Anglijos apskrities 300 dol. 
stipendiją.

Baigęs LaSalle Akademiją, 
Pranas už pavyzdingą mokslo 
baigimą šį pavasarį praleido sa
vaitę laiko Washingtone su ki
tais, tarp gabiųjų išrinktais, 
moksleiviais.

Pranas Kapinskas yra ne tik 
gabus moksle, bet dalyvauja ir 
visuomeninėje veikloje — yra 
Lietuvos vyčių junjorų kuopos 
narys, už veiklą skautuose pa
gerbtas Eagle Scout žymeniu. 
Jis taip pat pastoviai tarnauja 
mišiom Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoj. — A.P.

— Lietuvos atstovui a.a. Juo
zui Kajeckui liepos 2 mirus, Wa- 
shingtono dienraštis The 
Washington Star liepos 5 iš
spausdino nekrologą.

— “National Catholic Regis- 
ter”, JAV katalikų savaitraštis, 
liepos 9 išspausdino kun. K. Pu- 
gevičiaus straipsnį apie lietuvių 
katalikų norą vykti į misijas Sov. 
Rusijoj. Panaudota “Lietuvos K. 
Bažnyčios Kronikos” Nr. 32 me
džiaga.

— Šveicarų instituto “Glau- 
be iii der Zweiten Welt” — Ti
kėjimas antrame pasaulyje — 
leidžiamas informacijų biulete
nis paskyrė specialų numerį 
Lietuvos pogrindžio spaudai. Iš
tisai spausdinamas į vokiečių 
kalbą išverstas “Aušros” penkta
sis numeris. Pradžioj pateikia
mas instituto direktoriaus įžan
ginis žodis apie pogrindžio 
spaudos reikšmę Lietuvoje ir 
kituose komunistų valdomuose 
kraštuose bei dr. Alberto Geru
čio studija apie lietuvių tautos 
kilmę, kalbą ir istoriją.

— Genovaitė Valiukevičienė, 
viešnia iš okupuotos Lietuvos, 
liepos 4 eismo nelaimėje tragiš
kai žuvo Kanadoje, prie Worwos 
miestelio, Ontario provincijoje. 
Drauge žuvo ir automobilį vai
ravęs Juozas Beleckas iš Londo
no, Ont., kurį prie vairo ištiko 
staigus širdies priepuolis. Genė 
Valiukevičienė ilgesnį laiką vie
šėjo pas savo seserį Juliją Rū- 
telionienę, gyvenančią Rock- 
ville, Md., prie VVashingtono. 
Atsilankiusi Lietuvių dainų 
šventėje Toronte ir aplankiusi 
kitus gimines, viešnia vyko susi
pažinti su Kanados ir Amerikos 
vakarais bei susitikti daugiau gi
minių. Genovaitės Valiukevičie
nės palaikai persiųsti į Lietuvą. 
Ten liko jos viena dukra, keturi 
sūnūs ir du vaikaičiai. Liepos 9, 
sekmadienį, 10:30 vai., VVash
ingtono Šv. Domininko 
bažnyčios koplyčioje, kun. 
dr. Tomas Žiūraitis auko
jo mišias už velionės vėlę. 
Rutelionių draugai ir pažįsta
mi reiškia jiem nuoširdžią už
uojautą dėl a.a. Genovaitės tra
giškos mirties.

— Prel. L. Mendelis, Balti
morės Šv. Alfonso lietuvių pa
rapijos klebonas emeritus, lan
kydamasis Romoj, birželio 21 
dalyvavo specialioj Pauliaus VI 
audiencijoj. Tą dieną buvo mini
ma jo 15 metų popiežiavimo 
sukaktis. Iš Romos prel. Mende
lis atsiuntė sveikinimus ir 
Darbininkui.

— Inž. Algis Stepaitis, savo 
pusbrolio a.a. Tėv. Modesto Ste- 
paičio , OFM, atkviestas iš Vo
kietijos, pradžioj gyveno Le- 
wistone, Maine. Vėliau jis su 
žmona Laima persikėlė į Chi- 
cagą. Darbštumo ir sumanumo 
dėka Algirdas Stepaitis darbo
vietėj pasiekė puikių rezultatų. 
Paskutiniu metu yra paskirtas 
vadovauti inžinerijos departa
mentui didžiulėj įmonėj — 
Fluid System Division U.O.P. 
Ine., San Diego, Calif. Jo žmo
na yra solistė, išleidusi dainų ir 
arijų plokštelę. Koncertuodama 
lietuviam ir amerikiečiam, sol. 
Laima Stepaitienė yra dainavusi 
ir Darbininko koncerte.

— Cleveland, Ohio, rugsėjo 
16-17 įvyks jubiliejinės pabal- 
tiečių sporto žaidynės.

— Lietuvių Fondo rudens 
vajaus pokylis šiemet įvyks spa
lio 28 naujame Marriot viešbuty, 
Chicagos miesto centre.

— Toronto, Ont.,metinė N. Pr. 
Marijos seserų rengiama vaka
rienė įvyks lapkričio 5 Prisikė
limo parapijos salėj. Kartu bus 
minima vienuolijos 60 metų 
veiklos sukaktis.

— Miunchene LB apylinkės 
narių susirinkimas išrinko naują 
valdybą: pirmininkas Richardas 
Hermannas, sekretorius dr. 
Kajetonas Čeginskas ir iždinin
kas stud. Mečys Landas.
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ST. PETERSBURG, 
FLA.

Skaudžių birželio dienų prisi
minimas birželio 11 pradėtas pa
maldomis Šv. Kazimiero misijos 
koplyčioj. Mišias aukojo ir jautrų 
pamokslą pasakė prel. J. Balko
nas, P.A. Po pamaldų minėji
mas vyko Lietuvių klube. Šau
liai ir koplyčioj, ir klube daly
vavo su vėliavomis. Invokaciją 
sukalbėjo prel. P. Ragažinskas, 
svečias iš Brazilijos. Žodį apie 
įvykius dabarties perspektyvoj 
tarė F. Prekeris. Savo sukurtą 
eilėraštį skaitė savanoris kūrėjas 
majoras L. Virbickas. Aisčio ei
lėraštį deklamavo Linda Jurgė- 
laitė. Klubo choras, vadovauja
mas muz. P. Armono, sudaina
vo keturias dainas.

Dainų vakarą birželio 3 atliko 
Lietuvių klubo choras. Buvo su
dainuota 16 dainų. Dirigavo 
muz. P. Armonas. Akomponavo 
muz. Margaret Sullivan.

Tėvų diena klube paminėta 
birželio 18. Scenos vaizdelį, pa
ruoštą dr. B. Zelbienės, su
vaidino J. Jasinskas, S. ir S. 
Vaškiai, K. Radvilaitė. Mildutė 
Lietuvininkaitė, 9 metų amžiaus 
klubo narių F. ir S. Prekerių 
anūkė, deklamavo ir dainavo.

Vasario 16 gimnazijai remti 
būrelis Nr. 18, vadovaujamas S. 
Vaškienės, gimnazijai vėl su
rinko 179 dol. Būrelio nariai: 
J. Butkus, P. Balčiūnas, A. Kin
durys-, O. Jasiukienė, V. Jo-- 
mantienė, J. Liaukus, L. Natkus, 
A. Ragelis, B. Skorupskas, M. 
Ugėnas, K. Urbšaitis, J. Babrys, 
E. Grušienė, J. Jasinskas, K. Me- 
reckis, A. Paleckis, S. Vaškys, 
S. Liaukutė (vienkartinė auka). 
Būreliui priklausė ir a.a. inž. 
Butkus.

St. Petersburgo Balfo sky
riaus susirinkime birželio 20 
išrinkta nauja valdyba: pirm. J. 
Valauskas, vicepirm. A. Miliaus
kienė, sekr. O. Galvydienė, ižd. 
Kriaučiūnas. Revizijos komisija: 
pirm. A. Plepys, nariai J. Bab
rys ir N. Navickienė.

Lietuvos vyčių 147 kuopa yra 
jauniausia organizacija St. Pe- 
tersburge. Paskutiniame kuopos

ŠIUO METU VYKSTA
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE NAUJIEMS

NARIAMS ĮRAŠYTI 1978 M.
SPECIALUS VAJUS

Susivienijimas kviečia visus 
geros valios lietuvius ir jų drau
gus įsijungti į SLA narių šeimą 
ir pasinaudoti šio VAJAUS leng
vatomis ir privilegijomis.

Norime atkreipti ir esamųjų 
Susivienijimo narių dėmesį, kad 
ir jie gali pasinaudoti vajumi 
ir nepraleisti šios progos apsi
drausti pridėtinėmis apdraudo- 
mis.

— Dabartinio Vajaus metu 
duodama didelė, net 50% NUO
LAIDA nuo pirmųjų metų meti
nių mokesčių.

— Apsidrausti galima iki 70 
metų amžiaus, netikrinant svei
katos.

- Aplikantai nuo 1 iki 60 metų 
gali apsidrausti nuo $1,000 iki 
$5,000.

— Aplikantai nuo 61 iki 70 
metu gali apsidrausti $1,000 
arba $2,000.

BALTIC HOLIDAYS 
COME TO LITHUANIA IN 1978

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES!

Moscovv 2

Departure dates NIGHTS SPENT IN EACH CITY

July 28 to August 11 $1074.00 Vilnius 5 , Druskininkai 3, Moscovv ,3,
Leningrad 2,

August 18 to Sept. 1 $1074.00 ŠAME AS ABOVE
Sept. 15 to Sept. 23 $849.00 Vilnius 5, Moscovv 2
Sept. 22 to Sept. 30 $849.00 ŠAME AS ABOVE
Sept. 28 to Oct. 7 $849.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
Oct. 12 to Oct 21 $849.00 ŠAME AS ABOVE
Dec. 22 to Jan. 5 $1049.00 Vilnius 5,Warsaw3,Leningrad3,

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui .................. $80.00
Jeans “Wrangler”, vyr. arba mot. (galima siųsti 4)..... 40.00
Geresnės rūšies nertinis ............................................. 32.00
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos .......  3.00
Vilnonė medžiaga suknelei ................................... 24.00
Vilnonė skarelė .................. .......................................... 11.00
Geresni marškiniai ...................................................... 15.00
Lietsarg is telešcopič .7.......... 7...........  12.00
Vyriški arba moteriški labai geri pusbačiai ....... 34.00
Crimplene medžiaga kostiumėliui ............................ 30.00
Angliška eilutei medžiaga (“All wool made in England”)50.00 
Geresnė eilutei medžiaga (“All wool made in England”) 75.00 
Siunčiame įvairius kalkuliatorius ir Stetoskopus. 
Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $28.00 už visas 

persiuntimo išlaidas. Kiekvieno siuntinio pristatymas yra garan

To urs include tūli day excursion to Kaunas and half-day trip to Trakai 
CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TRANS INTERNATIONAL TOURS LTD.

Tour Manager 535 Fifth Avenue
New York, N.Y. 10017 

212 697-7257

tuotas.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per

siunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB, ENGLAND
I TEL. 01 460 2592

susirinkime vienuolika narių pa
kelti į vyčių pirmą laipsnį. Aukš
čiausią — garbės nario laipsnį 
gavo kuopos pirm. A.J. Mažeika, 
ketvirtą laipsnį — Z. Mažeikie
nė ir DJ. Mažeika, JAV armijos 
majoras, gydytojas..

SPORTAS

PLSŽ lengvoji atletika

Visų šakų sporto vadovam ge
riausią pavyzdį parodė lengv. 
atletikos komiteto pirmininkas 
Algirdas Bielskus. Nepraėjus 
nei dviem savaitėm nuo PLS 
Žaidynių, jis jau paruošė ir vi
siem išsijntinėjo lengv. atletikos 
varžybų duomenis. Bielskus tur
būt yra darbščiausias ir parei- 
gingiausias asmuo visoj Sporto 
Sąjungoj. Neveltui jis yra Pabal
tiečių Sporto Federacijos pirmi
ninkas ir visai su pagrindu jis 
buvo pakviestas vyriausiu PLS 
Žaidynių teisėju. Yra žmonių, 
kurie Bielskų kritikuoja, bet 
kiekvienas iš jų žino, kad jo dar
bo nepajėgtų atlikti. Už ilgametį 
triūsą lietuvių sporto veikloje 
Bielskui buvo suteikta Ohio 
Lietuvių Gydytojų kultūrinė 
premija, bet jis yra vertas ne 
tik Ohio, bet ir visos lietuvių 
išeivijos pripažinimo ir pagerbi
mo.

Grįžtant prie lengv. atletikos, 
gražiam Toronto Etobicoke sta- 
dijone dalyvių buvo daug ir įvai
rios rungtys pilnai užėmė dvie
jų dienų varžybinę programą. 
Labai gausiai dalyvavo Chicago 
Lietuvių Lengvatletų Klubas, 
Clevelando Žaibas ir Kanados 
sporto klubai, o iš Rytų apygar
dos tik saujelė susiorganizavo 
dalyvauti. Nors buvo planuota 
varžybas vykdyti tik susidarius 
bent 4 dalyviam kiekvienoj 
rungtyje, bet, sportininkam išsi
sklaidžius po daugybę amžiaus 
grupių, kai kur rungėsi tiktai 3 
arba 2 dalyviai ir visi gavo po 
medalį. Jaunių A (18 m. ir jau
nesni) ir vyrų grupės buvo su
jungtos į vieną, taip pat ir mote-

— Per šį vajų galima pasi
rinkti šiuos planus:

Viso amžiaus mokamą apdrau- 
dą (Whole Life V-l).

Viso amžiaus mokamą tik per 
20 metų (20 Payment Life V-2).

20 metų taupomąją apdraudą 
(20 Year Endovvment V-3) ir

10 metų taupomąją apdraudą 
(10 Year Endowment V-X).

— Po trijų metų nariams ga
rantuojamos neprarandamos ap- 
draudų vertybės (Cash Surren- 
der ir Paid-Up Value).

Smulkesnių informacijų ir 
specialiai šiam VAJUI pritaikytų 
Non-Medical aplikacijų galima 
gauti pas vietinį SLA organiza
torių ar finansų sekretorių. Taip 
pat galima kreiptis ir į Susivie
nijimo Centro sekretorę J. Mei- 
liūnienę.

Lithuanian Alliance of Ameri
ca, 307 W. 30th St., New York,
N.Y. 10001, tel. (212) 563-2210.

Prašydami aplikacijų, pažymė
kite savo gimimo datą (mėnesį, 
dieną ir metus), tada siunčiant 
aplikacijas J imi bns pranešti 
draudų mokesčiai, (sk.)

Pasaulio lietuvių sportinių krepšinio žaidynių laimėtojai — Chicagos “Neries” komanda. 
Iš k.: A. Varnas (kapitonas), St. Puidokas, A. Dagys, J. Naujokas, T. Vaitkus, J. 
Stankūnas, L. Jesevičius, J. Šimkus ir R. Butkus. Nuotr. Zigmo Degučio

rų bei mergaičių A grupės.
100 m. bėgime jaunių B gru

pės pasekmė nedaug atsiliko 
nuo vyrų, nes Paulius Karosas 
(TA) atbėgo per rekordinį 11.5 
sek. laiką, o pas vyrus Mikas 
Talanskas (Australija) buvo pir
mas su 11.3 sek., II P. Grajaus
kas (HK), 11.5 sek ir III D. Ra
manauskas (CH), 11.6 sek. 200 
m vyrų grupėj pirmas A. Gra
jauskas (HK), 23.3 sek., II D. Ra
manauskas (CH), 23.8 sek. ir III 
P. Grajauskas (HK), 24.4 sek. 
Jaunių B grupėj Toronto Aušros 
Karosas 200 m. atbėgo per 24.6 
sek., tuo būdu pasiekdamas du 
naujus Š ALFAS S rekordus jau
nių klasės trumpų distancijų 
bėgimuose. Labai geras pa
sekmes uždirbo ir jaunių C kla
sės bėgikai, kur Algis Penkiūnas 
(WV) 100 m atbėgo per 12.4 sek. 
o Tomas Dundzila (CH) 400 m 
per 1:01.4 min. ir 800 m per 
2:34.3 min. Šios pasekmės irgi 
pagerino ŠALFAS Sąjungos iki 
šiol turėtus rekordus. Iš viso 
PLSŽ lengv. atletikos varžybose 
buvo pasiekta 19 naujų rekordų, 
kas tikrai džiugina ir parodo, kad 
lengv. atletikos šaka dar nėra žu
vusi. Tik reikia daugiau tokių 
vadovų, kaip Bielskus ir vėl 
aikštės sužaliuos lietuvių lengv
atletų uniformomis.

Vyrų grupėj naują rekordą pa
siekė Londono Tauro A. Bar
kauskas rutulio stūmime su 56’ 
(17.07 m) pasekme ir labai pui
kiai pasirodė S. Kinderis (CH), 
laimėjęs 3 aukso meda
lius: 800 m (2:01.4 min.), 
1500 m (4:17.1 min.) ir 5000 m 
(16:24.5 min.). Šiam ilgos dis
tancijos bėgime Kinderis toli pa
liko visus varžovus, iš kurių II 
v. laimėjo R. Zabulionis (Lond. 
Tauras), 17:36.2 min. ir III v. A.

Rajeckas (N.Y. LAK), 17:39.6 
min. Donatas Ramanauskas 
(CH) laimėjo aukso medalį už 
400 m (53.3 sek.), sidabro me
dalius 200 m ir 800 m ir bron
zos 100 m bėgime. A. Paukštys 
(CH), dar tik jaunių amžiaus, 
parodė labai gerą formą rutulio 
disko metime, bet neatsilaikė 
prieš patyrusį Barkauską, pa
imdamas tiktai sidabro meda
lius. Ieties metime visus toli 
paliko P. Laukaitis (RS), su 
166’5” (50.72 m) metimu, o ki
tose vyrų rungtyse nebuvo ypa
tingai ryškių pasekmių.

Moterų grupėj 4 aukso me
dalius laimėjo R. Maželytė (CŽ) 

už 100 m (13.0 sek.), 200 m 
(28.0 sek.) rutulio stūmime, 
33’11” (10.34 m) ir 4x100 m. es
tafetėje. Tris medalius gavo E. 
Laniauskienė (Giedraitytė) (CŽ) 
100 m kliūtiniam bėgime, šuo
lyje į tolį ir estafetėje, o du auk
so medalius pelnė L. Ridikaitė 
(N.Y. LAK) 400 m bei 800 m 
bėgimuose.

Jaunių A grupėj tik rutulio ir 
disko metimuose buvo varžoma
si atskirai nuo vyrų klasės. Čia 
Andrius Paukštys (CH) gavo tin
kamą pripažinimą, gaudamas 
aukso medalius ir naujus rekor
dus rutulio stūmime, 52’4.5” 
(15.97 m) ir disko metime, 
145’11.5” (44.49 m).

Jaunių B, kaip minėjom, P. 
Karosas (TA) parodė gerą ateitį 
trumpų distancijų bėgimuose ir 
Aidas Kriaučiūnas (DK) laimėjo 
auksą ir naują rekordą 110 m 
kliūtiniam bėgime per 16.9 sek.

Jaunių C rekordininkai: A. 
Penkiūnas (WV) 100 m, Tomas 
Dundzila (CH) 400 ir 800 m ir 
Simonas Novikas (TV) šuolyje į 
aukštį, 4’10.5” (1.49 m).

Mergaičių ir berniukų prie
auglio grupėse buvo apsčiai da
lyvių ir pasiekta daug gerų pa
sekmių bei naujų rekordų. Dėl 
vietos stokos visų čia nebepami- 
nėsime, bet kiekvienas klubas 
arba dalyvis gali
gauti pilną pasekmių lentelę 
kreipdamasi į Alg. Bielskų, 
3000 Hadden Rd., Euclid, Ohio 
44117. Jis tikrai bus patenkin
tas jūsų dėmesiu ir išpildys kiek
vieną prašymą.

Šio rašinio vietovių ir klubų 
sutrumpinimų paaiškinimai: TA 
'— Toronto Aušra, HK — Hamil
tono Kovas, C H — Chicagos 
L.L. Klubas, WV — Washingto- 
no Vėjas, RS — Rochesterio Sa
kalas, CŽ — Clevelando Žai
bas, N.Y. LAK — New Yorko LA 
Klubas, DK— Detroito Kovas ir 
TV — Toronto Vytis.

Alg.Š

PRAKTIŠKIAUSIOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Siuntinys 1 — 1978

Nepermatomo nailono gėlėta arba su ornamentais įvairių 
spalvų labai populiari medžiaga dėl dviejų suknelių; gėlėta ar
ba lygių spalvų crimplene medžiaga suknelei; dvigubo storio 
nailoninė skarelė; moteriškas nailono apatinis arba vyriški nai
lono viršutiniai marškiniai; dvi poros vyriškų arba moteriškų 
nailoninių arba vilnonių kojinių; 40 angliškų geriausių cigare
čių; dėžė šokoladinių saldainių; 1 svaras pupelių kavos; vienai 
eilutei vilnonė labai gera medžiaga su įaudimu “All wool made in 
England”, gali būti šviesios arba tamsios spalvos.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis—$190.00

Taip pat dar galima dadėti į šį siuntinį 9 sv. svorio prekių, 
pavyzdžiui, galima dadėti 4 m. medžiagos; 2.75 m. dirbtinio 
minko kailio arba kitokių dovanų.

Žemiau siūlome keletą praktiškesnių ir naudingesnių dalykų:

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Karpovo - Korčnojaus mačas 
dėl pasaulio karūnos sovietam 
yra gyva žaizda. Kai dm Vikto
ras Korčnojus pasitraukė iš So
vietų S-gos, jis buvo pasmerk
tas kaip išdavikas, o sovietų 
didmeisteriam uždrausta ant 
visados rungtis su juo. Dabar gi 
sovietai turi užmiršti apie tą 
įsaką, nes Korčnojus išsikovojo 
teisę susitikti su pasaulio meis
teriu A. Karpovu dėl pasaulio 
karūnos. Kova šio mėnesio 17 
prasidėjo Boguio mieste, Filipi
nų salose. Laimėtojui paskirta 
$350,000, o jo varžovui $150,000. 
Korčnojus sudorojo visus savo 
varžovus: buv. pasaulio meisterį
T. Petrosijaną, dm. din L. Polu- 
gajevskį, vengrų dm L. Portišą 
ir galop buv. pasaulio meisterį 
B. Spaskį. 1974 Korčnojus pra
laimėjo Karpovui 1 taško persva
ra, nes, anot Korčnojaus, taip 
jam.buvo įsakyta iš sovietų val
džios. Sovietų spauda iškelia 
Kaipovo jaunumą (27 m.), jo iš
mintį ir būdo šaltumą į ką Korč
nojus (47 m.) atsiliepia, kad jis 
mokės Karpovą “įkaitinti”. Kar
povas pasaulio meisteriu tapo 
be kovos, nes 1975 pasaulio 
meisteris Bobby Fischeris (JAV) 
nestojo ginti savo titulo.

Karpovo-Korčnojaus mačas 
bus televizuojamas Europoje.

Tarptautinį turnyrą Jūrmaloje 
(Latvija) laimėjo dm Brenšteinas 
(Sov.), surinkęs 10 tš., 2/3. Gu- 
feld (Sov.), Knaak (R Vok) po 9 
tš., Taimanovas (Sov) 8.5, bulga
ras Ermenkoff, Lutikovas (Sov) 
ir jugoslavas Suhovič po 8 tš.

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

Žymėtina, kad olandas Ligte- 
ring ir kubietis Nogueiras liko 
13-14 v. po 6.5 tš., 15-tas suo

mis Westerinen 6 tš. ir 16tas 
švedas Schneider 5 tš.

Tarpt, turnyras Kiel mieste 
(V. Vok) užbaigtas šitaip: 
Smejkal (Čksl) ir Parma (Jgs) po 
8.5 tš. Mortensen (Dn), Raduloff 
(Blg) ir vengras Csom po 7.5 
t., Ogaard (Norv) 7 tš., o kiti 
mažiau; viso 12 dalyvių.

So. Bostono LPD Šachmatų 
klubas rugpiūčio 3 pradeda klu
bo narių šachmatų turnyrą. Lai
mėtojams 1-3 v., taipogi jaunių, 
(berniukų ir mergaičių) ir 
seniorų grupių laimėtojams pa
skirtos dovanos. Starto mokestis 
$5, jauniams — $3. Įsirašyti pra
šoma iki liepos 27 pas K. Merkį, 
115 G St., Boston MA 02127. 
Tel. 268-0853. Lošiama bus ket
virtadieniais nuo 7 v.v. klubo 
patalpose (368 W. Broadvvay) 
arba pagal žaidikų susitarimą 
kitur ir kitu laiku.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, pri- 

siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę: .

Po 7 dol.: kun. J. Bakanas, 
VVorcester, Mass. F. Rajeckas, 
VVaterford, Conn., kun. J Ado
maitis, Ossineke, Mich., G.R. 
Mironas, Philadelphia, Pa.

5 dol. — P. Seniūnas, Gulf- 
port, Fla.

3 dol. — U. Vamackas, Los 
Angeles, Calif.

Po 2 dol. — A. Padvelskis, 
Sorherville, N.J., Z. Martinaity
tė, So. Boston, Mass., A.M. Oren- 
tas, Columbia, Md., S. Bobelis, 
Plainvievv, N.J., F. Gagas, 
Brooklyn, N.Y., Franciscan 
Fathers, Rochester, N.Y., R. Vi
liamas, Washington, D.C., K. 
Bartys, Elizabeth, N.J., F. Yasus 
ir Saar, Flushing, N.Y., V. Liu- 
levičius, Chicago, 111., J. Silks, 
Union City, Conn., S. Čekavi- 
čienė, Richmond Hill, N.Y., K. 
Remeza, Woodhaven, N.Y., K.A. 
Vasaitis, Beltsville, Md.

1. dol. — V. Gureckas, Ozon 
Hill, Md.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

BOOKS IN ENGLISH

For Those Štili at Sea, by S. 
Kudirka $8.00

Lithuanian Cookery, by I. 
Sinkevičiūtė $7.00

The USSR-Germany against 
Lithuania, by B. Kasias $15.00.

The Baltic Nations, by B. Kas
ias $12.00

Fighters for Freedom, by J. 
Daumantas $10.00

Lithuania 700 Years, by A. 
Gerutis $12.00

Lithuanians in America, by A. 
Kučas $6.00

Lithuanian Short Story 50 
Years, by S. Zobarskas $12.50

Selected Lithuanian Poetry, 
by J. Zdanys $12.00

Lithuania: the Outpost of 
F reedom, by C. J urgėla $ 15.00

Vytautas the Great Duke of 
Lithuania, by J. Končius $2.00

Persiuntimas-postage $1.00. 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

IDEXTER PARK
PHARMACY

Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER 
TELEF. 296-4130

____ „J

Modelsf For §
Television, §

§ Fashion, §
§ Commercials, §
J Shows, §
9 Advertising §
9 Beginners and § 
y Professionals §

Apply This ?
Week 1-5 P.M. ?

(Suite 404) ?
225 West 57th St., § 

į N.Y.C. § 
) 212-586-3556 į
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GRAŽIOS IŠKILMĖS APREIŠKIMO 
PARAPIJOS BAŽNYČIOJE

KUN. J. PAKALNIŠKIS 
— NAUJAS KLEBONAS

Veikli Long Island Lietuvių Piliečių Klubo valdyba. Iš k.: 
finansų sekr. K. Bubnis, pirm. Benys Čeponis, vicepirm.

J. Stankevičienė, prot. sekr. K. Giedraitienė ir ižd. J. Mal
dutis

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Prieš dvejus metus, liepos 24, 
žiauri mirtis išplėšė iš mūsų tarpo

A.A. VYTAUTĄ 
ŠVENTORAITĮ

Už Jo sielą bus aukojamos šv. Mišios liepos 23, sekma
dienį, 11 vai., ir liepos 29, šeštadienį, 10 vai. ryto Apreiš
kimo parapijos bažnyčioj.

Draugus ir pažįstamus prašome dalyvauti šv. Mišiose ir 
prisiminti Jį savo maldose.

Liūdintys: žmona Kazimiera, 
sūnūs Egidijus ir 
Saulius su šeimomis, 
J.P. Kunigėliai

Liepos 16, sekmadienį, 11 vai. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
buvo gražios iškilmės — kun. 
Jono Pakalniškio įvesdinimas į 
naujas klebono pareigas. Žmo
nių prisirinko pilna bažnyčia. 
Tai rodo, kad kun. J. Pakalniš- 
kis yra visų mylimas ir gerbia
mas.

Su procesija
Į bažnyčią atėjo visa ilga pro

cesija su kryžiumi ir su didele 
palyda, kurią sudarė įvairių or
ganizacijų atstovai, atstovės, 
skautų būrelis ir parapijos tary
ba. Palydėjo ir keletas kunigų 
svečių. Choras įeinant giedojo 
Dievas mūsų prieglauda.

Prie altoriaus pasitiko kun. A. 
Račkauskas ir pabučiavo naują
jį kleboną.

Įvesdinimo apeigos
Kun. J. Pakalniškis atsisėdo 

kėdėje priešais žmones už alto
riaus, o visas įvesdinimo apeigas 
atliko vyskupo atstovas prel. Ja
mes A. Hunt, vyskupijos vikaras.

Pirmiausia jis kalbėjo apie 
kun. J. Pakalniškį, o paskui pa
skaitė vyskupo laišką — pasky
rimo aktą. Po to buvo prie
saika. Pradžioje naujas klebonas 
atsakinėjo į klausimus, pasi
žadėdamas gerai eiti klebono 
pareigas. Ir susirinkusieji taip 
pat pažadėjo būti gerais parapie-

čiais. Atsiklaupęs dar sukalbėjo 
Credo, o vyskupo atstovas mel
dėsi, rankas ištiesęs viršum atsi
klaupusio, liepdamas Kristaus 
vardu valdyti šią parapiją, teik
ti sakramentus, patarnauti žmo
nėm. Reikėjo net pasirašyti nau
jam klebonui. Taip pat pasirašė 
ir du liudininkai — tarybos at
stovai.

Išsirikiavusi taryba perdavė 
svarbiausius parapijos daiktus 
— bažnyčios raktą, tabernakulo 
raktą, antspaudą, mišiolą ir para
pijos administravimo knygas. 
Visa bažnyčia triukšmingais plo
jimais pasveikino naująjį klebo
ną.

Naujasis klebonas mišias kon- 
celebravo su savo vikaru kun. 
A. Račkausku. Pamokslą pasakė 
naujasis klebonas. Pirma kalbė
jo angliškai, padėkojo vyskupui 
už paskyrimą ir pažadėdamas 
eiti gerai šias pareigas. Lietuviš
kai kalbėdamas, prisiminė, kad 
iš šios parapijos išėjęs prieš 12 
metų į Maspethą. Kvietė visus 
lankyti šią bažnyčią ir pasižadė
jo kuo geriausiai eiti savo pa
reigas.

Mišių metu įspūdingai giedo
jo choras, vadovaujamas Viktoro 
Ralio. Kaip grįžtančius namo 
paukščius — solo giedojo Leo
nas Ralys.

Pamaldose dar dalyvavo kun. 
Stasys Yla iš Putnamo, kun. L. 
Budreckas, Tėv. Paulius Bal-

(nukelta į 8 psl.)

The Boston Globė liepos 9 
paskelbė laikraščio štabo narės 
Gloria Negri straipsnį “US 
called ‘naive’ on detente”. Ša
lia straipsnio yra ir Simo Kudir
kos fotografija, po kuria parašy
ta: Simas Kudirka . . . it’s a crime 
to trust Russia. Straipsny duoda
ma trumpa Simo Kudirkos trage
dijos istorija, kuri vyko 1970 
prie Martha’s Vineyard. S. Ku
dirka lankėsi Bostone knygos 
“For Those Štili at Sea” plati
nimo reikalu. Straipsny cituoja
mos S. Kudirkos kalbos min
tys, kritikuojančios JAV de- 
tentės politiką.

Petro Viščinio vadovaujamos 
Laisvės Varpo radijo programos

garsino Pasaulio Lietuvių Die
nas, jas organizuojant. Buvo per
duotos prel. J. Balkūno ir A. 
Vakselio kalbos. Dabar vėl per
duoti platūs reportažai lietuvių 
ir anglų kalbomis. Iš WWEL 
stoties lietuviškai kalbėjo LB 
Bostono apylinkės pirm, ir PLB 
seimo atstovas A. Matjoška, o iš 
WBET radijo stoties — A. Ja
nuškevičienė, gimusi Ameriko
je, bet gyvai besidominti lietu
vių reikalais. Iš WBET stoties 
pusė programos perduodama 
anglų kalba. Čia perduodamos 
žinios apie lietuvius politinius 
kalinius Sovietų Sąjungoj: Balį 
Grajauską, Viktorą Petkų, Algir
dą Žyprę ir kitus. Ši informaci
ja pasiekia ir amerikiečius, nes 
angliškai transliuojama tuoj po 
pasaulinių žinių.

Pakeitęs adresą, neužmiršk 
pridėti ir senojo.

A.A.
KAZIMIERAS RADIKAS,

buvęs Lietuvos savanoris, staiga mirė gegužės 26. Gyveno 
South Windsor, Conn. Sulaukė 75 metus amžiaus.

Nuliūdime liko žmona Stefanija, brolis Lietuvoje, sūnus, 
dukros, anūkai ir proanūkai.

Mielam Bičiuliui

A.A.
BALIUI GEDEIKAI

mirus, jo žmoną Kotryną ir sūnų Rimgaudą širdingai už
jaučia

F. Liuberskienė 
A.P. Petraičiai 
ir Samušiai

Prof. inž.

JURGIUI JANKAUSKUI,

mirus jo žmonai Valentinai, nuoširdžią ir gilią užuojautą 
reiškia

ALIAS New Yorko skyrius

BALTIMORĖJE
Fort McHenry, Baltimorės 

priemiesty, birželio 30 vyko 
istorinės Fort McHenry Flag 
pašto ženklo išleidimo iškilmės. 
Jose dalyvavo ir kun. Antanas 
Dranginis. Iškilmes pradėjo su 
malda. 1814 rugsėjo 14 Anglijos 
laivynas, įplaukęs į Chesapeake 
Bay vandenis, planavo paimti 
Baltimorės miestą. Fort Hen
ry pily amerikiečių kariuomenė 
gynėsi. Po 25 valandų mūšio 
Anglijos laivynas pasitraukė. 
Amerikos vėliava su 15 žvaigž
džių ir 15 dryžių, nors ir peršau
ta, dar plevėsavo. Francis Scott 
Keyes, pastebėjęs vėliavą ple
vėsuojant ir po kautynių, parašė 
Amerikos himną “Star 
Spangled Banner”. Šiom istori
nėm kautynėm prisiminti ir iš
leistas naujas Fort McHenry 
Flag pašto ženklas.

Antanas Dilijonas liepos 10 
išvežė savo dukrą ir kitas lietu
vaites į Vermonto lietuvaičių 
stovyklą. Antanas sekmadieniais 
Šv. Alfonso parapijos bažnyčioj 
eina lektoriaus pareigas.

Kostas Laskauskas, Lietuvių 
radijo valandos vedėjas, po kojos 
operacijos sveiksta namuose. 
Paskutiniomis dienomis išvyko 
praleisti atostogų į lietuvių 
pranciškonų vasarvietę Kenne- 
bunkport, Maine.

Jonas Obelinis

Pulk. A. Stapulionis. Apie jo 
mirtį buvo rašyta praeitame 
Darbininko numery

LAISVĖS VARPAS 
Sekmadieniais 
11:30-12:00 vai. 1430 banga iš WWEL 
12:10—1:00 vai. 1460 banga iš WBET 
Vedėjas Petras Višeinis 
173 Arthur St., Brockton, MA 02402 
Telef. (617) 586-7209

BOSTON, MASS. — WNSR 1360 
bangos sekm. nuo 1 iki 1:30 vai. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. Telef. 
268-0489. Parduodamas Darbinin
kas. Didelis lietuviškų knygų pasirinki
mas.

A.A.
KAZIMIERUI BARAUSKUI

mirus, jo žmoną ONĄ BARAUSKIENĘ, dukras AUŠRĄ 
ir BIRUTĘ bei artimuosius giliai užjaučia ir drauge liūdi

Jeronimas ir Emilija, Algirdas ir Joan, 
Algimantas ir Teresė LANDSBERGIAI, 
Mamertas ir Gražina ERČIAI

A.A. 
KAZIMIERUI BARAUSKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai O. Baraus
kienei, dukroms Aušrai Sabalienei ir Birutei Bagdžiūnienei 
su šeimomis.

Sofija Salienė
Adolfas ir Rima Gaigalai

PAMINKLINIAM KRYŽIUI IR 
DIDŽIŲJŲ LIETUVOS VALDOVŲ 
MEDALIJONAM AUKOJO:

500 dol. — Mrs. Anne Sin- 
kevich, Queens Village, N.Y., į- 
amžinant a.a. tėvus Adomą ir 
Evą Nadzeikas.

Po 100 dol. — Lietuvos Vy
čiai, 110 kuopa, Maspeth, N.Y.; 
Mrs. Anna M. Shovelski, Glen- 
dale, N.Y.

10 dol. — Mrs. A. Vazinis, 
Chicago, 111.

Atletų klubo — ketvirtadienio 
parengimų (bingo) grupės pa
geidavimu birželio mėnesio pa
jamos (3000 dol.) yra skiriamos 
paminkliniam kryžiui. Taip pat į 
paminklinio kryžiaus ir D.L. 
valdovų garbės fundatorius yra 
įrašomi penktadienio parengimų 
bendradarbiai. Visiems autoto- 
jam ir bendradarbiam nuoširdus 
ačiū.

BnnK-BV-mnii 
Postagepnid bath uiays 

Fast, [onvenientpriuate, sofejree! 
Thnt's uihat BOnKinC-BV-mniLis 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka--1 
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings I

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban- ' 
W ar juos atsjjmtj, tai galite atlikti namie bet

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj į- 
traukia sumą į sąskaitą. Prisideda ir užtikrini- 

mas, kad jūsų pinigai 'pelno aukščiausius
procentus, 

leidžiamus įstatymų.
Ur Dėl lengvo taupymo bū 

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500 

arba rašykit paduotais adresais.

MAIN OFFICE 
460 West Broadway 
South Boston 
9 AM to 3 30 PM — 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740Galllvan Blvd.
8:30 AM to 5 30 PM 
Mon., Tues , Wed & Fri. 
Thurs. - 8 30 AM to 7 30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

VIENOS SAVAITĖS: rugsėjo 17 — $845 rugsėjo 22 ~~ $845

DVIEJŲ SAVAIČIŲ rugpiūčio 6 — $1245
rugsėjo 3 — $1195
gruodžio 22 — $1045

Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus. Prie šių visų grupių 
galima jungtis IŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ su 
papildomu mokesčiu New Yorke.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA
> REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadvvay, P.O. Box 116, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 617 268-8764

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūnienė 
Priceš are based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government approval
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom iškvietimo 
dokumentus

LITO BENDROVĖ PARDUODA

1978 M. KELIONES Į LIETUVĄ
Didelis pasirinkimas iš įvairių kompanijų ir ekskursijų. Priklausant nuo maršruto, 
bus aplankoma:

Roma Paryžius
Miunchenas Lucerna
Baden-Baden Ciurichas
Bernas Ženeva
Leningradas Maskva
Ryga Helsinkis
Briuselis Kopenhaga

Visos 2 savaičių vasaros ekskursijos įjungia VILNIŲ penkioms dienoms. 
Dėl informacijos kreipkitės:

LITAS INVESTING CO., INC. 
86-01 114 ST.

RICHMOND HILL, N.Y. 11418 
(212) 441-6799
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Tėv. Placidas Barius, OFM, 
praeitą savaitgalį buvo išvykęs 
į Kennebunkportą, kur lietuvių 
dienos metu sakė pamokslą ir 
prisiminė Tėv. Rafaelio Šakalio, 
OFM, kunigystės 25 metų su
kaktį.

Lietuvių diena Kennebunk- 
porte pranciškonų sodyboje 
buvo liepos 16, sekmadienį. 
Diena buvo apsiniaukus, tai 
pamaldos buvo ne Liurdo groto
je, bet koplyčioje. Mišias konce- 
lebravo: sukaktuvininkas Tėv. 
Rafaelis Šakalys, OFM, pro
vincijolas Tėv. Jurgis Gailiušis, 
OFM, gvardijonas Tėv. Juozas- 
Kęstutis Butkus, OFM, Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM, 
Tėv. Placidas Barius, OFM, kun. 
P. Šakalys, Brocktono lietuvių 
parapijos klebonas, kun. F. Ju
cevičius, Montrealio Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos klebo
nas. Gražiai giedojo Brocktono 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
choras, kuriam vadovauja kom
pozitorius Julius Gaidelis. Po 
pamaldų oras pasitaisė. Žmonės 
erdvioje sodyboje ilsėjosi, už
kandžiavo. 4 vai. popiet prie di
džiojo vasarnamio aikštėje vyko 
programa. Dainavo tas pats 
Brocktono choras ir tautinius šo
kius šoko Sūkurys, vadovauja
mas Vytauto Bruzgio. Žmonių 
buvo suvažiavę daug iš plačios 
apylinkės.

Lietuvių diena Putname, se
serų vienuolyno sodyboje, bus 
šį sekmadienį, liepos 23. Iš New 
Yorko vyksta autobusas, kurį or
ganizuoja Darbininko administ
racija.

Australiečių viešnagė New 
Yorke liepos 7 ir 8 praėjo labai 
sėkmingai. Jie turėjo progos pa
matyti didmiesčio centrą, pa
rungtyniauti, pasisvečiuoti ir 
susipažinti su New Yorko lietu
viais. Lietuvių Atletų Klubas dė
koja visiem newyorkiečiam, 
kurie priėmė Australijos sporti
ninkus nakvynėn, visom šeimi
ninkėm, kurios Kultūros Židiny
je svečius prižiūrėjo bei maiti
no ir ypač dėkoja Marytei Ša- 
linskienei už paaukotą vakarie
nei maistą ir dovanas australie- 
čiam. Tai buvo tikrai gražus žes- 
tas užjūrio brolių apsilankymo 
proga.

Patiksliname. Vincas Kazokas, 
apie kurį rašėme praeitame Dar
bininko numeryje, yra ne Tėviš
kės Pastogės, bet Mūsų Pasto
gės redaktorius Sydnėjuje, Aust
ralijoje.

Rašytoja Nelė Mazalaitė su sa
vo vyru Juozu Gabe yra išvy
kusi atostogauti į pranciškonų 
vasarvietę Kennebunkpoite. 
Grįžta rugpiūčio pradžioje.

Rašytojas Algirdas Landsber
gis yra išvykęs atostogauti į Ken
nebunkportą. Paprastai jis išsi
nuomoja namą visai vasarai ne
toli pranciškonij sodybos.

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJE

Pranciškonai visus lietuvius 
kviečia atostogauti jų vasarvie
tėje Kennebunkporte, Maine. 
Šis pajūris garsus amerikiečiuo
se savo kurortiniais patogumais. 
Pranciškonų vasarvietė arti At
lanto. Pastatai kasmet gerinami, 
aplinka lietuviška, buto ir mais
to kainos žemesnės kaip kitur.

Sezonas prasideda liepos 1 ir 
baigiasi rugsėjo 4. Oras tuo lai
ku šiltas ir gražus. Čia patogų 
atostogauti per visą sezoną, o ne 
tik paskutines dvi liepos ir pir
mąsias dvi rugpiūčio savaites. 
Tada gali pritrūkti kambarių. 
Pranciškonai nori per visą sezo
ną turėti svečių — panašiai, 
kaip būna amerikiečių vasar
vietėse.

Visais informacijų reikalais 
reikia kreiptis šiuo adresu: 
Franciscan Guest House, Ken- 
nebunkport, Maine 04046. Tel.
207 967-2011.

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Long Island Lietuvių Klubo 
metinis piknikas įvyksta sekma
dienį, liepos 30, Smithtovvn vie
tovėje, L.I. bažnyčios parke, 
esančiame Brookside Drive. 
Pradžia 1 vai. Pikni ke kviečia
mi dalyvauti nariai ir svečiai. 
Privažiavimas labai lengvas tiek 
automobiliais, tiek traukiniu. 
Vykstantys traukiniu išlipa 
Smithtown stotyje. Pikniko vieta 
už keleto blokų. Klubo valdyba 
visus gražiai priims. Bus reta 
proga susitikti senus ir naujus 
pažįstamus.

Pianistės Julijos Rajauskaitės 
koncertas įvyks Princetono 
VVestminster Choir College pa
talpose liepos 25, antradienį, 7 
v.v. Jau dveji metai kaip pianis
tė J. Rajauskaitė dėsto fortepi
joną šioje kolegijoje.

Magdalena Galdikienė, kuri 
pastoviai gyvena Putnamo sese
lių vienuolyno sodyboje, yra at
vykusi pas dr. Rožę Šomkaitę 
ir ten jau svečiuojasi antrą sa
vaitę. Ją galima pasiekti telefo
nu: 201 763-7622.

Antanas Sabalis su šeima iš
vyko dviejų savaičių atostogų į 
Kennebunkportą.

Rita Bobelytė, Stasės ir Bro
niaus Bobelių duktė, liepos 15 
Viešpaties Atsimainymo bažny
čioje Maspethe, N.Y., susituokė 
su Robertu Thomann. Sutuokė 
Tėv. Pijus Šarpnickas, OFM. 
Vaišės buvo Kultūros Židiny, 
kur salė buvo pilna žmonių. 
Jaunoji yra baigusi Queens ko
legiją Bachelor of Arts laipsniu, 
dirba apdraudos bendrovėje 
Nevv Yorke. Jaunasis yra baigęs 
Manhattano universitetą ir da
bar ruošiasi magistro laipsniui iš 
psichologijos Virginijos uni
versitete. Povestuvinei kelionei 
išvyko į pranciškonų vasarvietę 
Kennebunkporte, Maine. Rita 
visą laiką priklausė prie ateiti
ninkų organizacijos, o Robertas 
prie Lietuvos vyčių.

Rita Bobelytė ir Robert 
Thomann, susituokę liepos 
15. Vestuvių vaišės buvo 
Kultūros Židiny. Jaunosios 
tėvai yra Stasė Jurpalytė ir 
Bronius Bobeliai, jaunojo 
motina — Teresė Stučiūtė, 
kalbanti gerai lietuviškai, tė
vas John Thomann. Nuotr. L. 
Tamošaičio

Parduodamas namas Rich
mond Hill North, pusė bloko 
nuo Forest Parko, 8 kambariai, 
pusantros vonios, moderniška 
virtuvė, daug įvairių pagerini
mų. Kaina 44,500 dol. Parduoda 
savininkas. Tel. 849-5747.

House for sale. East 15th St. 
Brooklyn, N.Y., detached, 
modem A-l (very good condi- 
tion), Maytag appliances, air 
conditioned, 220 V. Dead-end 
Street quiet neighborhood, 2 car 
private drivevvay, 1 fare zone, 3 
Bedroom. $44,900. Phone: 
859-7307 or Business: 475-8180.

Parduodamas namas Woodha- 
vene, vienos šeimos, apdeng
tas aliuminiumu, namas atskiras, 
3 miegamieji ir salionas, pusant
ros vonios, veranda, garažas, šil
domas gazu. Kaina 38,000 dol. 
Skambinti savininkui 516 423- 
1738.

Kun. Juozas Petraitis, MIC, 
marijonų vienuolyno viršininkas 
ir Aušros Vartų parapijos klebo
nas, Buenos Aires, Argentinoj, 
buvo atvykęs į marijonų vienuo
lijos kapitulą, kuri vyko Chica- 
goj. Po kapitulos kun. Petraitis 
aplankė savo gimines Nevv Yor
ko ir Connecticut valstijose, o 
taip pat painformavo Darbinin
ko redakciją apie Argentinos lie
tuvių gyvenimą. Svečias liepos 
14 išskrido į Buenos Aires.

Suffolk County Lietuvių Klu
bo gegužinė-piknikas bus liepos 
30, sekmadienį, 1 vai. popiet 
Church of the Resurrection kie
me, Mayflovver Avė. ir Edge- 
vvater Avė., Smithtown, N.Y.

Jonas Rūtenis su žmona Vera 
atostogavo Cape Code ir ten nu
sipirko namus. Išsikelia ten gy
venti rugsėjo mėnesį.

Henrikas Kačinskas su žmona 
Sofija išvyksta dviejų savaičių 
atostogų į pranciškonų vasarvie
tę Kennebunkporte. Jie ten atos
togaus nuo liepos 23 iki rugpiū
čio 5. Liepos 28, penktadienį, 
jis duos rečitalį — skaitys lie
tuvių autorių kūrybą.

Leonardas Žitkevičius, Darbi
ninko redaktorius, yra išvykęs 
atostogų.

Vasaros metu Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje mišios bus 
aukojamos tokia tvarka: šešta
dienio vakarais 6:30 vai. sekma
dienio pareigai atlikti, sekma
dieniais — 8:30, 9:30 ir 11 vai. 
Mišių 12:15 v. nebus. Savaitės 
dienomis — 8 v. ir 8:30 v.

Apreiškimo parapijos lietuvių 
diena bus rugpiūčio 6, sekma
dienį, gražiame Plattdeutsche 
parke. Pradžia 1 vai. Programa 
prasidės 2:15 vėliavų pakėlimu 
ir mišiomis. Tautinius šokius 
šoks jaunimo ansamblis Trypti
nis, vadovaujamas Jadvygos Ma
tulaitienės. Šokiai prasidės 5 vai. 
Gros Joe Kaslo orkestras.

Pas dailininkus Tamošaičius, 
kurie gyvena Kanadoje, praeitą 
savaitgalį iš Nevv Yorko buvo 
nuvykę: Antanina Reivytienė, 
dr. Jonas Lenktaitis ir Antanas 
Rimydis. Jų kelionės tikslas 
buvo aptarti parodos reikalus. 
Dail. Anastazijos Tamošaitienės 
audinių paroda rengiama šį ru
denį KultūrosŽidiny. Drauge 
rengiami ir audimo kursai, kurie 
bus nuo spalio 2 iki 6. Tiem 
kursam ir vadovaus dail. A. Ta
mošaitienė.

Vincas Natkevičius, Vasario 
16 gimnazijos direktorius Vo
kietijoje, buvo atvykęs poros sa
vaičių atostogų į J ungtines Ame
rikos Valstybes pas savo gimi
naičius. Į Vokietiją išskrido lie
pos 13.

Mišios už a.a.a Oną Mende- 
rienę, užprašytos Uršulės Kraus, 
bus aukojamos pranciškonų kop
lyčioje liepos 26.

J. Dabrega, Darbininko 
skaitytojas iš Brockton, Mass., 
lankydamas Nevv Yorke savo pa
žįstamus, su B. Liktoriene buvo 
užsukęs į Darbininką. Čia įsigi
jo lietuviškų suvenyrų ir paliko 
spaudai auką.

Literatūros vakaras Ken
nebunkporte pranciškonų vasar
vietėje bus liepos 21, penktadie
nį. Jame dalyvauja: Nelė Ma
zalaitė, Leonardas Andriekus ir 
Algirdas Landsbergis.

A.A. KAZIMIERO BARAUSKO 
ATMINIMUI KULTŪROS 

ŽIDINIUI AUKOJO
Po 25 dol. — Marytė Ša- 

linskienė; Mara ir Vytautas Vy
gantai.

Po 20 dol. — Renata ir Ta
das Alinskai; A.J. Landsbergiai.

Po 10 dol. — Teodora Peni- 
kienė; Aloyzas Balsys.

Velionio šeimai ir artimiesiem 
reiškiame nuoširdžią užuojautą, 
o aukotojam lietuvišką ačiū.

House for Sale. Richmond 
Hill, 2 family, detached, 
5 1/2x6; 40x100, Upper apart- 
ment fumished or unfurnished. 
Price $61,000. Ovvner. Phone 
849-3990.

Parduodamas namas Woodha- 
veno šiaurėje, arti Forest 
Parko, 7 kambariai, modemiška 
vonia, apkaltas aluminium, daug 
įvairių pagerinimų. Kaina 
41,500 do.. Parduoda savininkas. 
Tel. 847-1267.

Lietuvių grupė Pavergtų Tautų parade eina 5 Avė. Manhattane. Nuotr. L. Tamošaičio

Angelų Karalienės parapijos 
90 metų sukaktis bus minima 
rugsėjo 17. Tą dieną bus iškil
mingos pamaldos bažnyčioje ir 
balius Kultūros Židiny. Bilietai 
jau platinami. Jų galima gauti 
klebonijos raštinėje arba pas M. 
Šalinskienę.

Parciunkulės atlaidai Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčioje 
bus rugpiūčio 6. Kas dalyvaus 
mišiose, priims komuniją, gali 
gauti visuotinius atlaidus.

IŠKILMĖS 
APREIŠKIMO 
BAŽNYČIOJE
(atkelta iš 7 psl.)

takis, OFM, Tėv. Petras Baniū- 
nas, OFM.

Mišios baigtos sugiedojus Ma
rija Marija.

Vaišės salėje
Po mišių žmonės dar šneku

čiavosi prie bažnyčios, naujasis 
klebonas su visais sveikinosi. 
Paskui visi perėjo į apatinę pa
rapijos salę, kur buvo gražiai pa
puošti stalai. Užimtos buvo vi
sos vietos. Prie garbės stalo pa
sodinti svečiai kunigai.

Buvo duoti karšti pietūs,' ku
riuos parengė M. Valinskienė 

su savo talkininkėmis. Kavos 
metu pasakyta eilė sveikinimo 
kalbų, kuriom vadovavo kun. A. 
Račkauskas. Skautai įteikė gražų 
medinį kryžių, pastatomą ant 
stalo, M. Valinskienė darbuoto
jų vardu įteikė voką su auka. 
Sveikino kun. Stasys Yla, buvęs 
naujojo klebono profesorius, 
taip pat ir kun. L. Budreckas, 
pakvietęs visus sugiedoti Il
giausių metų. Sveikino Tėv. 
Paulius Baltakis, OFM, visų 
pranciškonų vardu, vargoninin
kas Viktoras Ralys ir kun. V. 
Pikturna — Kunigų Vienybės 
vardu.

Po visų vaišių dar giminių 
ir artimųjų draugų būrelis aplan
kė kleboniją, kur turėjo progos 
apžiūrėti visus kambarius. Ten 
svečiai irgi buvo gražiai pavai
šinti.

Visi atsisveikindami naujam 
klebonui linkėjo kuo gražiausiai 
ir kuo sėkmingiausiai valdyti šią 
parapiją, kad ji visada būtų lie
tuviška ir tvirta, (p.j.)

Dalis Dariaus Girėno minėjimo dalyvių liepos 15 prie lakūnų paminklo Brooklyne

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ
Katedroje ir Central parke

Pavergtų Tautų savaitė prasi
dėjo liepos 16, sekmadienį. Iš
kilmingos pamaldos buvo Šv. 
Patriko katedroje. Mišias aukojo 
ir įspūdingą pamokslą pasakė 
prof. kun. V. Jaškevičius, SJ. 
Po pamaldų buvo paradas į 
Central parką. Lietuvių dalyva
vo nedaug. Nedaug buvo ir kitų 
tautų. Viso parade dalyvavo apie 
500. Latviai buvo paruošę plaka
tus — Gelbėkite Petkų — Save 
Petkus!

Parko muzikinėje vyko spe
ciali programa, kuriai vadovavo 
Mrs. Dushnick. Paskaitytos 
Amerikos prezidento Carterio ir 
Nevv Yorko valstybės gubernato
riaus proklamacijos, pareiškimą 
atsiuntė Mario Como. Kalbėjo ir 
kongresmanas Biaggi apie nu
teistuosius Ščaranskį ir Gins- 
burgą, bet visai neprisiminė 
Viktoro Petkaus. Tą kongresma- 
no klaidą atitaisė Peter Wytenus. 
Tautinius šokius šoko kroatai ir

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Liet. Kat. Tarnybos direktorius, 
buvo išvykęs į Neringos stovyk
lą, kur ėjo kapeliono pareigas. 
Liepos 15 iš ten išvyko į Kana
dą. Į Nevv Yorką grįžta rugpiū
čio 7. Paskui vėl išvažiuoja į vy
čių seimą ir Dainavos stovyk
lą, iš kurios grįš tik rugsėjo pra
džioje.

IŠKILMĖS PRIE
DARIAUS GIRĖNO PAMINKLO

Liepos 15, šeštadienį, 3 v. po
piet prie Dariaus Girėno pa
minklo Union Avė. buvo gražios 
iškilmės, kurias rengė to pa
minklo statymo komitetas. Iškil
mėm vadovavo Jonas Valaitis. 
Invokaciją sukalbėjo kun. J. Če- 
kavičius. Kalbą pasakė Vytautas 
Radzivanas. Jis prisiminė pa
minklo 20 metų sukaktį, ką jis 
mum sako. Jis primena lakūnų 
skridimą, primena žmonių pa
stangas statant šį paminklą. 1983 
sueis 50 metų nuo jų skridimo. 
Jau dabar komitetas ir LB pir
moji apylinkė bendru laišku 
kreipėsi į miesto valdybą, kad ši 
sukaktis būtų plačiau paminėta.

Ispaniškai apie lakūnus, jų žy- 

kiniečiai. Pabaigoje rezoliucijas 
paskaitė Peter Wytenus.

Vakare televizijoje buvo rodo
mas paradas ir pats susirinkimas, 
buvo rodoma 7 ir 2 kanale. Sep
tintame kanale matėsi ir plaka
tai, kur kalbama apie Petkaus iš
laisvinimą.

Delegacija pas N.Y. 
miesto burmistrą

Pavergtų Tautų savaitės proga 
liepos 17, pirmadienį, delega
cija lankėsi pas New ’ Yorko 
miesto burmistrą Koch, kuris iš
leido proklamaciją apie paverg
tas tautas. Delegacijai vado
vavo dr. Bronius Nemickas, Jis 
pasakė kalbą ir prisiminė visus 
tris nuteistuosius — Petkų, Šča
ranskį ir Ginzburgą. Padėkojo 
miesto burmistrui už proklama
ciją.

Prie Laisvės statulos
Šį sekmadienį, liepos 23, prie 

Laisvės Statulos vyksta speciali 
programa. Ten bus paskaitytos 
proklamacijos, kalbės naujausi 
imigrantai iš Sovietų Sąjungos, 
kalbės taip pat Pavergtų Tautų 
vadai. Bus padėtas vainikas prie 
Laisvės Statulos, pagerbiant vi
sus kovotojus dėl laisvės. Taip 
pat bus atskirų tautų pasirody
mai su dainomis ir šokiais. Šias 
iškilmes organizuoja Americans 
To Free Captive Nations, Ine. 
Iškilmių pradžia 1:30 v. popiet.

gį ir paminklą kalbėjo Jolita Gu
daitytė. Angliškai kalbėjo adv. S. 
Briedis, L. Šateikienė kalbėjo 
lietuviškai ir angliškai, prisimin
dama susitikimą su lakūnais, St. 
Čepas papasakojo, kaip sužino
jo, kad lakūnai žuvo, V. Zavec- 
kas, buvęs seniau piliečių klubo, 
pirmininkas, kalbėjo kaip buvo 
pradėtas paminklas. Trumpą žo
delį dar tarė Leonardas Žit
kevičius, Jonas Klasčius ir Albi
nas Virbyla. Gale visiem padė
kojo Ona Spūdienė, paminklo 
komiteto pirmininkė. Vėliau pas 
ją bute buvo vaišės, į kurias bu
vo pakviesti programos dalyviai.

Prie paminklo žmonių buvo 
apie 60.
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