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Indijos Janata partijai, kuri 
buvo sudaryta tik Indirai Gan- 
dhi iš valdžios pašalinti, parla
mente netekus daugumos, da
liai jos narių perėjus į opo
ziciją, ministeris pirmininkas 
Moraiji Desai turėjo atsistaty
dinti.

Nikaragvos prezidentas Anas- 
tasio Somosa paleido į atsargą 
apie 100 aukštesnių tautinės 
gvardijos narių, atsistatydino iš 
pareigų ir su paleistais kari
ninkais išvyko gyventi į JAV. 
Valdžią perėmė sandinista par
tizanų sudaryta 5 narių junta, 
kuri tautinės gvardijos vadu pa
skyrė pik. Fulgencio Largaes- 
pala. Tautinė gvardija pasidavė 
partizanam, nes daugumas jos 
narių išsisklaidė.

Savo kalboj į tautą prez. Car
ter pareiškė sumažinsiąs alie
jaus importą iki 8.5 mil. sta
tinių per dieną, paspartinsiąs 
sintetinio kuro gamybą ir sau
lės energijos panaudojimą, pa
raginsiąs energijos gamybos 
įmones pereiti iš aliejaus į ang
lies kurą ir sudarysiąs energi
jos mobilizacijos tarybą. Jis taip 
pat ragino visus gyventojus dau
giau pasitikėti Amerikos ateitim 
ir jos idealais.

Kitoj kalboj prez. Carter pa
reiškė paskirsiąs per 10 m. 140 
bil. dol. energijos šaltiniam už
tikrinti. Šie pinigai ateisią iš 
aliejaus korporacijom uždėtų 
mokesčių nuo jų gaunamo papil
domo pelno.

Portugalijos prezidentas An- 
tonio Eanes paleido parlamentą 
ir paskyrė naujus rinkimus. Lai
kinosios vyriausybės ministere 
pirmininke jis paskyrė nuosaikią 
kairiąją Maria de Lurdes Pin
tas s ilgo.

Irako prezidentas Ahmed 
Hassan al-Bakr atsistatydino dėl 
sveikatos. Savo pareigas jis per
davė savo padėjėjui Saddam 
Hussein.

Europos parlamento prezi
dente buvo išrinkta Prancūzijos 
atstovė Simone Veil.

Vietname vyko prieš vyriausy
bę kovojusių partizanų teismo 
byla. Du grupės nariai 
nuteisti mirti, o kiti 17 
nuo 2 iki 20 m. kalėjimo.

Nikaragvą valdančią
sudaro: Sergio Ramirez Merca- 
do, Violeta de Chamoro, Alfon
so Robelo Cellejas, Moises Has
san Morales ir Daniel Ortega 
Saavedra.

Indijos prezidentas N. San- 
jiva Reddy pavedė opozicinės 
grupės vadui Y.B. Chavan su
daryti naują vyriausybę.

Irano ministeris pirmininkas
Mehdi Bazargan susitarė su 
Khomeini dėl bendradarbia
vimo su slapta revoliucine ta
ryba: nuo šiol ministeriai ga
lės dalyvauti tarybos posėdžiuo
se, o tarybos nariai bus pa
skirti ministerių padėjėjais.

Libijos diktatorius pik. Mu- 
ammar el-Qaddafi pareiškė, kad, 
iškilus naujam karui tarp Kini
jos ir Vietnamo, Libijos kariai 
kovos už Vietnamą. Be to, jis 
pažadėjo už kiekvieną kovoj pra
rastą Sirijos lėktuvą jai nupirkti 
naują lėktuvą.

Afganistano armija dėl su
kilėlių veiksmų pradėjo irti. Vy
riausybė valdo tik didesnius 
miestus, o kraštą kontroliuoja 
sukilėliai. Kovose yra žuvę apie 
20 sovietų karinių patarėjų.

1943 m. JAV kariuomenės iš 
Japonijos išlaisvintos Gilberto 
salos (į rytus nuo Indonezijos) 
pasidarė nepriklausomos ir pa
sivadino Kiributi respublika. Jos 
turi 56,000 gyventojų ir 263 kv. 
mylias sausumos. Vienintelis 
pajamų šaltinis yra čia iškasamas 
fosfatas.
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VARŽO BAŽNYČIOS VEIKLĄ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 37
(tąsa iš praeito nr.)

Religinei bendruomenei lei
džiama rinkti aukas tik maldos 
namuose (45 str.). Šis straipsnis 
yra tiesiogiai nukreiptas prieš 
mažas religines bendruomenes. 
Kadangi kolūkiečiai sekmadie
niais dažnai prievarta yra varo
mi į darbus, o kiti tikintieji dėl 
senatvės, tolimo kelio ar kitų 
priežasčių negali atvykti į baž
nyčią, tai jie visi negali prisi
dėti prie bažnyčios išlaikymui 
daromų rinkliavų. Tokiu būdu 
religinei bendruomenei kliudo
ma turėti pakankamai lėšų re
montam, algoms, o svarbiausia 
—sumokėti už bažnyčias dide
lius mokesčius.

-o-
Religinė bendruomenė neturi 

teisės steigti savišalpos kasas 
(45 str. “d”).

Šis draudimas prieštarauja 
Kristaus įsakymui daryti žmo
nėms gera ir tuo būdu draudžia 
tikintiesiems gyventi pagal 
krikščioniškos meilės reikalavi
mus. Religinei bendruomenei 
yra net draudžiama savo nariams 
teikti materialinę bet net irparamą (45

Paminint didžiuosius birželio trėmimus prie lietuviško kryžiaus Flushing Meadovvs, 
Corona Park, Queens, N.Y. Iš k. Peter VVytenus — pirmininkas, Lietuvos gen. konsu
las A. Simutis, už jo matosi tik galvos dalis — B. Radzivanienė, sėdi Uldis Grava — lat
vis, senator Martin Knorr, dr. Ivan Docheff, bulgaras, Tėv. Paulius Baltakis, OFM. 
Už jų Lietuvos, Latvijos, Estijos vėliavos. Nuotr. C. Binkins

OKUPANTAI RUSINA LIETUVĄ
Iš Alma Mater nr. 3

Kaip praeitame Darbininko 
numeryje pranešėme, redakciją 
pasiekė okupuotos Lietuvos po
grindžio laikraščio — Alma Ma
ter 3 numeris. Jame yra eilė
raščių, novelė, straipsnių, žinių, 
komentarų. Plačiai aprašoma po
piežiaus Jono Pauliaus II kelio
nės atgarsiai Lietuvoje jo vizi
to metu Lenkijoje. Aprašoma, 
kaip atvyko iš Prancūzijos prof. 
Algirdas J. Greimas ir kaip jo 
paskaitas okupantai sugebėjo 
suvaržyti, kad nebūtų daug klau
sytojų. Plati kronika, spaudos 
apžvalga ir kt.

Čia perspausdiname atsišau
kimą, kuris buvo išplatintas 
Vilniaus Universitete 1979 
landžio 18. Atsišaukimas 
šauksmas prieš rusinimą.

ba-
yra

VIENYBĖ - MŪSŲ JĖGA 
LAISVĖ - MŪSŲ ATEITIS

Kurgi, sakau, pasaulyje yra 
tauta, tokia prasta ir niekinga, 
kad neturėtų šių trijų savų ir 
tarsi įgimtų dalykų: tėvų žemės, 
papročių ir kalbos . . . (M. 
Daukša, Prakalba i malonųjį 
skaitytojų) 

str.). Valstybė tiesiogiai dirban
čių bažnytinį darbą (kunigų, var
gonininkų, zakristijonų) nepri
ima į profsąjungas ir senatvėje 
neduoda pensijos. Jiems nega
lioja LTSR Konstitucijos 32 
ir 41 straipsniai. Pavyzdžiui, 
Lietuvos kunigai kasmet moka 
didžiulius mokesčius, o teisės į 
materialinį aprūpinimą senat
vėje neturi. Draudimas religinei 
bendruomenei teikti materia
linę paramą savo nariams yra ne
žmoniškas ir tolygus įsakymui, 
kad bažnyčios tarnai senatvėje 
turėtų teisę tik į skurdą ir ba
dą. Tikintieji šį Nuostatų 
straipsnį supranta kaip ateisti
nes valdžios pastangą atgrasyti 
tikinčiuosius tarnauti bažnyčiai.

-o-
Kunigams draudžiamas para- 

piečių lankymas — kalėdojimas 
(45 str.).

Bažnytinė teisė uždeda kuni
gams pareigą kiekvienais metais 
aplankyti visus savo parapiečius. 
Nuostatai drausdami kunigui 
lankytis pas parapiečius, nori 
jį izoliuoti nuo visuomenės. Tai
gi, kunigui draudžiama dirbti ne 
tik kitose parapijose,

Pirmieji tarybinės okupacijos 
metai, Stalino teroras kainavo 
lietuvių tautai apie trečdalį mi
lijono gyvybių. “Lietuva be 
lietuvių” — toks buvo Suslovo 
nurodymas. Stalino mirtis nu
traukė fizinį lietuvių naikinimą, 
bet dvasinis teroras pasiliko, 
įgaudamas vis rafinuotesnes for
mas: toliau klastojama ir dar
koma Lietuvos istorija, šmei
žiami jos politiniai ir idėjiniai 
vadai, persekiojami tikintieji. 
Okupacinė valdžia supranta, 
kad nutautinimą sulaiko tik na
cionalinis sąmoningumas, kurį 
ugdo nacionalinė spauda ir kal
ba. Todėl lietuvių kalbos ir 
spaudos varžymas yra okupan
tų plačiausiai naudojama prie
monė: gimtoji kalba išstumta iš 
įstaigų, mažinamas knygų tira
žas ir t.t.

Ryškus nacionalinių teisių 
varžymo pavyzdys yra TSRS 
aukštojo mokslo ministro 1978 
m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 
1116. Jame reikalaujama oku
puotų respublikų aukštosiose ir 
vidurinėse mokyklose įvesti 
specialių disciplinų dėstymą, 
kursinių ir diplominių darbų 
rašymą, konferencijų ir semina
rų vedimą rusų kalba. 

savo parapijoje negalima atlikti 
tiesioginių savo pareigų.

-o-
Kiekvienas bažnyčiai paauko

tas daiktas, pvz., kilimas, taurė 
ir kt. turi būti įtrauktas į in
ventorizacijos sąrašą (46 str.) ir 
tampa valstybės nuosavybe. Ti
kintieji, ką nors skirdami bažny
čiai, visiškai neturi intencijos tą 
daiktą atiduoti valstybei. Šis 
straipsnis aiškiai diskriminuoja 
ir tarnauja tikinčiųjų atbaidymui 
savo aukomis remti ir puošti baž
nyčias.

-o-
Kunigui leidžiama sunkiai 

sergantį ligonį aplankyti ligoni
nėje (49 str.), tačiau šis leidi
mas yra nuolatos varžomas, nes 
rajonų vykdomųjų komitetų įsa
kymu gydytojai labai dažnai ne
leidžia kunigui aplankyti ligonį, 
motyvuodami, kad jis dar ne
mirštąs arba nesą atskiros patal
pos, kur galėtų kunigas teikti re
liginius patarnavimus. 49 str. 
neleistinai siaurina LTSR garan
tuojamą teisę į “Kulto laisvę”.

(nukelta į 6 psl.)

Šis įstatymas yra akivaizdus 
šovinistinės rusinimo politikos, 
carinės Rusijos pradėtas dar 
1864 m., tęsinys. Tik okupan
tai gali reikalauti atsisakyti pa-

(nukelta į 2 psl.)

Dr. Kęstutis Valiūnas liepos 22, ką tik grįžęs iš ligoninės, 
su žmona Li savo namų terasoje Nevv Rochelle, N.Y. Nuotr. L.

— Vilniaus styginis kvartetas, 
kuriame groja A. Vainiūnaitė, P. 
Kunca, A. Vasiliauskas ir D. Kat
kus, liepos pradžioje išvyko kon
certuoti į Vakarų Vokietiją. Nu
matyti koncertai Muenchene, 
Tuebingene, Nuernberge ir ke
liose kitose vietose. Programoje:
F.J. Haydnas, W. A. Mozartas, 
R. Schumannas, J. Brahmsas, 
A. Barodinas ir D. Šostąkovi- 
čius. Tai jau antra kvarteto išvy
ka į V. Vokietiją.

— Latvijos akademinis dra
mos teatras Rygoje pastatė ir 
kelis kartus vaidino Justino Mar
cinkevičiaus dramą “Mindau
gas”. Į latvių kalbą veikalą iš
vertė poetė Daina Avuotinia. 
Režisavo Arnoldas Lininš. Pa- 
gridinį vaidmenį vaidino įvaras 
Kalninš.

— Norvegijoje neseniai išleis
ta Justino Marcinkevičiaus poe
zijos reinktinė norvegų klubą— 
“Meilės poema”. Knygoje yra 50 
eilėraščių ir dvi trumpos poe
mos (“Pradžios poema” ir “Mei
lės poema”). Iš lietuvių kalbos 
išvertė ir įvadą parašė Haraldas 
Bjorvondas ir Alona Dale.

— Kauno muzikinis teatras 
neseniai gastroliavo Klaipėdoje, 
Palangoje, Kretingoje, Plungėje 
ir keliuose Žemaitijos kolcho
zuose. Programoje buvo opere
tės “Meile nežaidžiama”. “Bo
bų maištas” ir “Pagramančio 
šnekučiai”.

— Neseniai Trakuose įvyku
siame kaimo kapelų konkurse 
pirmąją premiją laimėjo J. Gai
žausko vadovaujama Trakų rajo
no kultūros namų kapela “Gal
vė”.

— Lietuvos komunistų partija 
ir Ministrų taryba nutarė Ka
zimiero Būgos 100 metų gimimo 
sukakties proga Dusetose pasta
tyti paminklą-biustą.

— Jurbarke veikiantis mėgėjų 
miesto teatras liepos pradžioje 
paminėjo 20-ties metų veiklos 
sukaktį. Per 20 metų teatras pa
statė 36 veikalus, juos vaidino 
579 spektakliuose. Sukakčiai pa
statė estų dramaturgo J. Šmulio 
dramą “Lea”.

— Susirūpinta Nerijos vasar
viečių Nidos ir Juodkrantės et
nografinių bruožų išsaugojimu. 
Didieji profsąjungų ir visuome-

Dr. K. Valiūną apiplėšė ir primušė
New Yorke jau porą savaičių 

iš lūpų į lūpas sklido žinia, 
kad plėšikai užpuolė dr. Kęstutį 
Valiūną, buvusį ilgametį Vliko 
pirmininką, apiplėšė ir smarkiai 
primušė. Gandai prieštaravo 
vieni kitiems, tad buvo reika
las tiesą patirti iš pirmųjų šal
tinių.

Dr. Kęstutis Valiūnas plėšikų 
buvo sumuštas, suspardytas, kad 
gulėjo ligoninėje nuo liepos 7 
iki 22. Gulėjo New Rochelle 
Medical Center ligoninėje. Jam 
ten buvo padaryta žandikaulio 
operacija. Pradėjus sveikti, buvo 
susisiekta su dr. K. Valiūnu. 
Jis iš ligoninės išėjo liepos 22,

niniai pastatai, neplaningai, sta
tomi, užgožia senuosius etno
grafinius žvejų rajonus. Dėl to 
Miestų statybos projektavimo 
instituto Klaipėdos skyrius pa
ruošė detalų Juodkrantės etno
grafinės zonos plano projektą.
Nidai panašų projektą paruošė 
Paminklų konservavimo institu
to Klaipėdos skyrius.

— Sovietų alpinistai rengiasi 
1982 metais lipti į Himalajų kal
nų viršūnę Everestą. Į ekspe
dicinę rinktinę jau dabar esą 
parinkti 34 žmonės. Jie specia
liai treniruojami, ilgesnį laiką 
turės gyventi Nepalo valstybėje, 
Himalajų papėdėje. Į rinktinę 
numatytas ir lietuvis sportinin

kas klaipėdietis Romas Misiuke- 
vičius. Parinktas ir antrasis kan
didatas — vilnietis Zigmas Bla- 
žaitis.

— Prancūzų televizijos fil- 
muotojai iš Sovietų Sąjungos at
vyko ir į Lietuvą. Jie filma
vo Vilniuje, Kaune, Trakuose, 
Druskininkuose senąją ir naują
ją architektūrą, dirbančius ir 
pramogaujančius žmones.

— Paskutinėmis gegužės die
nomis Vilniuje viešėjo du žy
mūs Amerikos muzikai: smuiki
ninkė Joanne Zagst ir violonče
listas Leonardas Feldman. Me
no darbuotojų rūmuose jie atli
ko koncertą, kurio programoje 
buvo ir J. Juzeliūno sonata smui
kui ir violončelei, V. Juozapai- 
čio antrojo kvarteto lėtoji dalis. 
Svečiams talkino Vilniaus 
kvartetas.

— Klaipėdoje įvykusiame Sta
sio Šimkaus vardo chorų kon
kurse moterų chorų grupėje pir
mų vietų laimėjo Vilniaus pre
kybos technikumo moterų cho
ras, vadovaujamas D. Kondra- 
tienės, antrų vietų — Šiaulių 
pedagoginio instituto choras, 
vadovaujamas I. Eivienės, trečių 
vietų — Klaipėdos “Trinyčių” 
gamyklos moterų choras, vado
vaujamas R. Misiukevičiaus. 
Varžybose dalyvavo tik 5 vyrų 
chorai. Tepaskirta tik pirmoji 
vieta. Ją laimėjo Šiaulių televi
zorių gamyklos choras, vado-

(nukelta į 6 psl.)

sekmadienį, prieš pietus, o jau 3 
vai. popiet priėmė Darbininko 
redakcijos atstovą ir fotografą.

Jo veidas jau nebėra sutinęs, 
nebėra nei mėlynų vietų — 
mušimo ar smaugimo žymių. 
Bet dešine akim dar nemato. 
Ji buvo labai užgriuvusi, užtinu
si. Ji ir dabar pilna kraujo. 
Jei žmogus stovi prieš langą, 
tai mato jo siluetą ir judesį, o 
jei stovi į sieną, kur nėra dides
nių šviesos kontrastų, ten sun
kiai mato, sunkiai ką nors 
atskiria. Dabar akis truputį gerė
ja.

Dr. K. Valiūnas nupasakojo, 
kaip tai atsitiko, žingsnis po 
žingsnio perėjo kambarius, tą 
kelią, kur jis buvo muštas, vilk
tas, dar kartą muštas ir spardytas.

Liepos 6 vakaras
Tą vakarą jie turėjo svečių. 

Buvo atvykę du žmonės, vyras 
ir moteris. Su jais vakarieniavo 
sodelio altanoje. Valiūnai taip 
sėdėjo, kad lengvai matė darbo 
kambarį, kur degė šviesa. Ten 
nieko nebuvo. Svečiai išvyko 
prieš vienuoliktą valandą. Ponia 
Valiūnienė nutarė tuoj eiti gulti. 
Rytoj jie turėjo išvažiuoti. Rei
kės anksčiau keltis. Dabar reikia 
šį tą susitvarkyti. Antrame aukš
te yra bent keli miegamieji. Da
bar jie tušti, nes vaikai išėjo 
iš namų. Ji nenuėjo į savo mie
gamąjį, bet pasirinko sūnaus 
miegamąjį, kiek nuošaliau nuo 
kitų. Tuoj užmigo ir nieko ne
girdėjo, kas dėjosi namuose.

Sumano vakaroti
Dr. Valiūnas sumano dar pa

vakaroti, pažiūrėti televizijos, 
juokdarių programos, kuri prasi- 

(nukelta į 4 psl.)
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Savaitės 
įvykiai

Valstybės departamentas pa
tarė parduoti Saudi Arabijai ka
rinės medžiagos ir ginklų už 
1.2 bil. dol. jos tautinei gvar
dijai sumoderninti.

Rodezijos ministeris pirmi
ninkas Abel T. Muzorewa ne
gavo iš Britanijos nei jo vy
riausybės pripažinimo, nei Ro- 
dezijai taikomų sankcijų panai
kinimo.

JAV vyriausybė nupirko iš pri
vataus asmens 4 akrų žemės 
plotą rytiniam Marylando pa
krašty už 400,000 dol. ir iš
nuomojo jį nemokamai 85 me
tam Sov. S-gai, o Sov. S-ga 
išnuomojo JAV ambasadai 
Maskvoj 2.7 akrų plotą 5 me
tam ir 2.4 akrus 20 metų.

Sov. S-gos prezidentas Brež
nevas ir Irano Khomeini pasi
keitė draugiškumą pareiškian- 
čiais laiškais, bet jų turinys ne
skelbiamas.

Jungtinių Tautų iš Portugali
jos, Bolivijos ir Zambijos atsto
vų sudaryta komisija žydų ko
lonijų ir Izraelio veiklai oku
puotose arabų žemėse tirti nu
sprendė, kad Izraelis dažnai 
prievartauja arabus. Komisija 
tvirtina, kad Izraelis yra įsteig- 
gęs tiek žydų kolonijų: apie 
Jeruzalę — 17, vakariniame 
Jordano krašte — 62, Golan 
aukštumose — 29 ir Gazos ruo
že ir Sinajaus pusiasaly — 25. 
Izraelis su šia komisija nebend
radarbiavo ir jos neįsileido į 
arabų žemes.

Čekoslovakijos vyriausybė

pa
iki

UŽ

Irano organai įvykdė mirties 
bausmę 5 arabam Khurram- 
shar mieste, kur per paskuti
nes savaites buvo du kartus 
išsprogdinti aliejaus tiekimo 
vamzdžiai. Arabų religinis vadas 
Mohammad Taher al-Shobel 
Khaghani ir jo šeimos nariai 
buvo sulaikyti.

Liberijoj vyksta Afrikos vie
nybės organizacijos valstybių 
konferencija, kurios pirmininku 
buvo išrinktas Liberijos prez. 
VVilliam R. Tolbert.

JAV jungtinio karinių pajėgų 
štabo viršininkas gen. David 
C. Jonės paprašė prez. Carter 
atidėti tolimesnį Amerikos pajė
gų atitraukimą iš P. Korėjos.

Kanados vyriausybė padidino 
čia įkurdinsimų Indokinijos 
bėgėlių skaičių nuo 1,000 
3,000 kas mėn.

V. Berlynas iškeitė čia
šnipinėjimą R. Vokietijai nuteis
tą rytų berlynietį Heinrich Bur- 
ger į keturis R. Berlyno kalė
jime laikytus vakarų berlynie
čius.

JAV ambasada Maskvoj vėl 
pradėta bombarduoti mikroban
gom.

Ispanijoj, Saragossa miesto 
viešbuty kilusiam gaisre, žuvo 
72 ir sužeista 47 žmonės. Žu
vusių tarpe buvo ir 2 ameri
kiečiai.

4 palestiniečiai teroristai nu
šovė du turkų sargybinius, už
ėmė Egipto ambasadą Ankaroj 
ir paėmė 20 įkaitų su pačiu 
ambasadorium. Palestinos iš
laisvinimo organizacijai tarpi
ninkaujant, įkaitai buvo paleisti, 
o teroristai sulaikyti turkų po
licijos. Turkija pažadėjo už su
teiktą pagalbą leisti įsteigti Tur
kijoj Palestinos išlaisvinimo or-

OKUPANTAI RUSINA LIETUVĄ
Iš Alma Mater nr. 3

(atkelta iš 1 psl.)

grindinės kiekvienos tautos tei
sės vartoti savo gimtąją kalbą, 
nes nei viena tauta savanoriš
kai tos teisės neatsisakys.

Okupacinė valdžia dar kartą 
parodė, kad jos konstitucija tar
nauja tik lengvatikių mulkini
mui. Okupantų atžvilgiu ji ne
turi jokios juridinės galios. 
Priešingu atveju, toks įsakymas 
būtų traktuojamas kaip TSRS 
Konstitucijos 36 str. pažeidimas, 
kuriame teigiama, kad lygių tei
sių įgyvendinimą užtikrina gali
mybė vartoti gimtąją kalbą ir 
kad “bet koks tiesioginis ar ne
tiesioginis piliečių teisių apri
bojimas, tiesioginių ir netiesio
ginių pirmumų pagal rasinius 
ir nacionalinius požymius nu
statymas, kaip ir visokia rasinio 
ir nacionalinio išimtinumo pro
paganda, baudžiama pagal įsta
tymą”. O rusų kalbos prievarti
nis piršimas ir “didžiosios rusų 
tautos” termino vartojimas ar 
nėra rusų išimtinumo atvejis? 
Okupantų ir jų pakalikų nebau
džiamumas rodo, kad jiems ga
lioja tik specialūs okupaciniai 
įstatymai!

Kiekvienas lietuvis turi su
prasti — didžiausia kliūtis prie
vartinei asimiliacijai yra nacio
nalinė kalba ir spauda.

Visomis išgalėmis priešinki
mės nutautinimui, protestuoki
me prieš lietuvių kalbos ir spau
dos užgniaužimą!

Žinokime, kad, pradėję lietu
viu kalbos vartojimo siaurini- 
mą. okupantai ateityje stengsis 
visai ją išstumti.

Nuolaidžiavimas okupantams 
suteiks jiems galimybę griebtis 
ir kitų nutautinimo priemonių: 
išsiųsti baigusį mokslus jauni
mą už Lietuvos ribų, apsunkin
ti jam grįžimą atgal ir 1.1.

Vienybė — mūsų jėga!
Laisvė — mūsų ateitis!

— Congressional Record lie
pos 12 prisiminė Ščaranskio ir 
Petkaus teismus, sako, kad tai 
yra Helsinkio nutarimo pažeidi
mas, jei jie yra įkalinti. Kalinius 
prisiminė todėl, kad suėjo metai 
nuo jų teismų. Jie turi būti 
išgelbėti iš sovietinių kalėjimų.

— VVashingtone leidžiamas 
Catholic Standard įsidėjo iš L.K. 
Bažnyčios Kronikos žinutę, kad 
lietuviai dėkoja Amerikos vys
kupam už jų maldas. Tai pa
drąsina jų žmones kovoti dėl 
savo religinių teisių. Tas pats 
laikraštis ryšium su Pavergtų 
Tautų savaite vėl prisiminė 
Lietuvą. Ragina nepamiršti pa
vergtų Europos tautų.

— Prie Rygos, Latvijoje, So
vietų Sąjunga stato didžiulį karo 
uostą ir povandeninių laivų 
bazę. Tai bus pati didžiausia 
sovietinė karinė tvirtovė Balti
jos jūroje.

DOVANA — IRENOS VELONSKIENES SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Siuntinių bei kitais 
reikalais kreiptis tel. 268-1594, adresas: 69-40 Fleet St., Forest Hills, 
NY 11375.

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 SJ., Richmond Hill, H.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

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.

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.

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 Nevv York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgevvood, N.Y. 11227,821-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

planuoja prieš Madrido konfe
renciją susitvarkyti su Chartos 
77 sąjūdžio vadovaujančiais na
riais. Už kėsinimąsi prieš res
publiką yra kaltinami dramatur
gas Vaclav Havel, Jin Dienst- 
bier ir Peter Uhl, tačiau šis 
sąjūdis yra tiek sustiprėjęs, kad 
areštuotųjų vietas tuoj pat už
ima nauji žmonės.

Alžiro ir Libijos remiami 
Polisario partizanai, siekią iš Is
panijos anksčiau valdytos ir da
bar tarp Mauritanijos ir Ma
roko pasidalintos Vakarų Sa- 
haros sukurti nepriklausomą 
valstybę, nutraukė metus truku
sias paliaubas. Mauritanija su
tinka leisti gyventojam pasisa
kyti dėl jų ateities, tačiau par
tizanai tuo nepatenkinti, nes 
Libija ir toliau ragina juos ko
voti ir remia juos ginklais ir 
pinigais.

Vietnamas, siekdamas panai
kinti paskutines kapitalizmo lie
kanas, pradėjo iš pasiturinčių 
kinų ir kitų gyventojų atimi
nėti jų turimas brangenybes 
ir pinigus. Vyriausybei čia tal
kina iš gyventojų sudaryti kai
mynystės komitetai ir specia
lūs agentai.

Etiopijos kariuomenė pradė
jo didelio masto veiksmus prieš 
Eritrėjos partizanus.

Pabėgęs Tibeto Dalai Lama 
pareiškė netikįs greitu grįžimu, 
bet manąs, kad gali būti su
rastas koks nors kompromisas 
tarp marksizmo ir iš tradicijos 
religinės Tibeto kultūros.

ganizacijos įstaigą.
Ruošdamasis naujiem prezi

dento rinkimam, prez. Carter 
pertvarkė savo Baltųjų Rūmų 
štabą ir vyriausybę: Baltųjų Rū
mų štabo viršininku paskirtas 
prez. Carter artimiausias patarė
jas Hamilton Jordan, vietoj pa
sitraukusio sveikatos, švietimo 
ir gerovės sekr. Joseph Cali- 
fano nauja sekretore paskirta 
ligšiolinė miestų ir namų pla
navimo sekretorė Patricia Ro- 
berts Harris, vietoj pasitrauku
sio iždo sekr. W. Michael Blu- 
menthal nauju sekretorium pa
skirtas buvęs Federal Reserve 
pirmininkas G. William Miller, 
vietoj pasitraukusio teisingumo 
sekr. Griffin B. Bell nauju sek
retorium paskirtas jo padėjėjas 
Benjamin R. Civiletti, vietoj at
sistatydinusio energijos sekr. 
James Schlesinger nauju sek
retorium paskirtas buvęs gyny
bos sekr. padėjėjas Charles 
Duncan. Be to, gali būti ir 
daugiau pakeitimų.

Pietų Vietname įvairiais pro
testo veiksmais prieš buv. pre
zidentus Ngo Dinh Diem ir 
Nguyen Van Thieu pasižymė
jęs budistų vienuolis Thich Tri 
Quang komunistinių kalėjimų 
buvo paverstas į vežimėliu va
žinėjantį invalidą, nes jis 16 
mėn. buvo išlaikytas karsto pa
vidalo uoloj, ir jo kojos visai 
atrofavosi. Savo laiku ameriki
nėj spaudoj išgarsintos tigrų dė
žės, palyginus su komunistų 
kalėjimais, esą tik vaikų žaidi-

SIMAS KUDIRKA BRAZILIJOS
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.

TELEVIZIJOJE
Liepos 21, šeštadienį, 9 v.v. 

Brazilijos televizijos 13 kanalas 
perdavė apie pusantros valan
dos trukusią programą apie Simą 
Kudirką — “Fuga de Simas 
Kudirka”. Tai replika JAV-bėse 
pagaminto filmo. Programa 
buvo visa savaite anksčiau pa-

mo gardeliai. Vyriausybei 1977 
m. išvaikius Saigone vykusias 
3,000 žmonių demonstracijas, 
budistų vienuoliai pasklido 
krašte, ieškodami šalininkų, su
darė budistų, katalikų, protes
tantų, Hoa Hao ir Cao Dai 
sektų sąjūdį prieš komunistus 
ir siekia 1981 m. sukilti. Visa 
tai papasakojo į Indoneziją at
bėgęs Thich Tri Quang padė
jėjas. Ginklų sukilėliai nusiper
ka iš Vietnamo karių, nes už 
auksą viską galima pirkti. Griež
tos komunistų priemonės prieš 
bet kokią religiją, nuosavybių 
nusavinimai ir prievartinis gy
ventojų perkėlimas iš miestų į 
džiungles suvienijo visus žmo
nes. Komunistam valdant, buvo 
daug budistų vienuolių suside
ginimų, o į garsią An Quang 
šventovę žmonės įleidžiami tik 
dukart per mėnesį. Valdant pre
zidentui Thieu, budistai protes
tavę tik prieš įsigalėjusią korup
ciją, o dabar protestuoja dėl 
to, kad visai negali egzistuoti. 
Tai esanti kova dėl gyvybė 
ar mirties.

Simas Kudirka Rosario, Argentina TV stotyje. Su juo kalbasi Hugo Mario Mėlio. 
Vertėjas Julius Mičiudas (kairėje). Nuotr. R. Kasparo

skelbta vietos laikraščiuose ir 
pačios televizijos skelbimuose. 
Ypač lietuviai tuo domėjosi; 
vieni kitiem skambino, skatin
dami nepraleisti šios programos.

Reikia dar pastebėti, kad Simo 
Kudirkos lankymosi Brazilijoj 
proga ne tik vietiniai Rio de 
Janeiro ir Sao Paulo, bet ir 
tolimesnių apylinkių laikraščiai 
bei radijo stotys, ypač tarpinin
kaujant Pro Libertate komiteto 
spaudos vedėjui dr. Rocha Fiu- 
za, davė gan plačius reporta
žus. “O Povo” (Fortaleza, Bra
zilijos šiaurėj), “Cambė Noti- 
cias” (Cambė, Parana), “Noti- 
cias” (Porto Alegre, Brazilijos 
pietuose), — taigi nuo vieno 
milžiniškos valstybės krašto iki 
kito, neskaitant centro, per Simo 
Kudirkos pasisakymus buvo ke
liamas Lietuvos laisvės šauks
mas.

“Neprašom ginklų, neprašom 
pinigų”, neseniai Sao Paule iš
ėjęs “Catolicismo” pabrėžia Si
mo žodžius (ir deda jo nuotrau
ką). “Ko mum reikia, tai mo
ralinė parama. Lietuva griež
tai nusistačiusi prieš marksizmą. 
Lietuva nori būti laisva, lais
vai praktikuoti savo tikėjimą, 
kalbėti savo kalba, kurti savo 
kultūrą . . . Komunistinis reži
mas nesiskaito su žmogum, ne
siskaito su liaudim — ir varžo 
visus šiuos dalykus”.

Kasetės apie Lietuvą
Pro Libertate komiteto spau

dos skyriaus iniciatyva buvo pa
ruošta kasetė su trumpa infor
macija apie Lietuvą ir ypač 
Lietuvoj persekiojamą Bažny
čią. Informacijai medžiaga pa
imta iš neseniai išleisto portu
gališkai LKB Kronikos nume
rio ir ten išspausdintos apy
braižos. Kasetė buvo pasiųsta 
keliom radijo stotim.

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

FLORIDA 
REAL n

Rezidencinės ir Komercinės Nuosavybės 
Apartmentai • Kondominiumai • Nuomavimas

Angelė E. Karnienė
REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY

T7 O** |1 Ą r|f Tp’ 5701 Guif Boulevard, R. Peter$burq Beach,PI. >5706 
ILD A A A ALi Telefoną* (81» >60-2448 . Vakare (8»>) 545 -27 >8

NAUJAUSIUS 1979 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.

NEVV YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. VVEVD 1330 AM ir 
7-8 v.v. 97.9 FM. Music of Lithuania, plrmad. 7:30-8:30 vai. vak. VVSOU-FM 
89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 
07092. Tel. (201) 232-5565.

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

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

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALĖ

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEVV YORK, 
NEW JERSEY IR CONN ECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

PATIKSLINAME
Darbininko nr. 26, birželio 29, 

buvo paskelbta kun. K. Garucko 
laidotuvių pamokslų santraukos. 
Ten nebuvo tiksliai paminėta, 
kas tuos pamokslus sakė. Dabar 
patikslinsime.

Pirmąjį pamokslą sakė ne Al
gis Baniulis, bet Algis Keina, 
Vilniaus arkivyskupijos, Valki
ninkų parapijos klebonas.

Antrąjį pamokslą sakė ne kun. 
Bronius Laurinavičius, bet kun. 
Bronius Antanaitis, Panevėžio

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• įDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229
TEL.: (212) 769-3300 -------------

vyskupijos, Šeduvos parapijos 
klebonas.
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Padėkime Lietuvai

Į Vakarus pateko Lietuvos 
pogrindžio laikraščio Alma 
Mater nr. 3 — liepos, rugpiū
čio, rugsėjo numeris, kuris turi 
net 100 puslapių. Platus turi
nys — eilėraščiai, novelė, 
straipsniai, žinios, aktualijos ir 
t.t.

Ten yra atspausdintas atsišau
kimas, kuris buvo paskleistas 
Vilniaus universitete balandžio 
18. Atsišaukimą ištisai spausdi
name pirmame puslapyje. 
Prašom jį paskaityti.

Kas pirmiausia krinta į akis, 
tai drąsa atsišaukimą išplatinti. 
Jau užaugo nauja kovotojų kar
ta, kuri nebegali pakęsti to bai
saus smurto ir teroro, nuolati
nio lankstymosi ir melavimo. 
Ir dar daugiau — jie mato nau
jus pavojus, naujas užmačias, 
okupantų taikomas pavergtai 
tautai.

Kaip buvo galima laukti, 
taip ir pradėtas pavergtų kraštų 
rusinimas. Bolševikai labai ne
mėgsta, tiesiog nekenčia carų. 
Vadinami jie liaudies priešai, 
budeliai, žudikai. Vadinami tik 
naiviems kitų kraštų komunistė
liams akis apdumti, o patys 
Rusijos komunistai atsidėję mo
kosi iš caro valdininkų, kaip 
valdyti pavergtas tautas ir kaip 
jas surusinti. Ir daug pasinau
doja iš tų prakeiktų carų pasi
skolinę. Juk ir carų laikais bu
vo labai - varžoma Bažnyčia, ru
sų valdininkai kišosi ir į ku
nigų paskyrimus. Jų tradicija 
pasinaudodami, bolševikai da
bar tik dar labiau patobulino 
savo ateizmą.

Nuo 1864 metų carai pradėjo 
labai spausti Lietuvą ir rusinti. 
Dabar tą pačią politiką pratę- 
sią komunistiniai raudonieji ca
rai ir su savo žandarais per
sekioja ir smaugia žmones. Tą
syk rusų administracija uždrau
dė spaudą, uždraudė spausdin
ti lotyniškomis raidėmis lietu
viškus žodžius. Reikėjo lietuviš
kus žodžius spausdinti rusiško
mis raidėmis. Ir vyskupas Va
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lančius pirmas pasipriešino ir 
įžvelgė pavojų. Dabar bus pri
mesta raidė, paskui ir rusiškas 
žodis ir rusiškas tikėjimas. Tau
ta pasipriešino ir atmetė graž
dankas.

Dabar įvedama rusų kalba į 
aukštąsias mokyklas, Vilniaus 
Universitete moksliniai darbai, 
doktorato darbai turi būti rašo
mi rusiškai, rusų kalba įvedama 
į aukštesniąsias mokyklas, įve
dama net į vaikų darželį. Žings
nis po žingsnio, pamažu.

Atsišaukime tiksliai nurodo
ma, kad rusifikacijai priešinasi 
tik tautinės kalbos ir spauda. 
Ragina visokiais būdais išlaiky
ti tas brangias vertybes ir prie
šintis, priešintis okupantui.

Kai uždeda didis brolis savo 
triuškinančią leteną, argi mes 
taip ramiai tylėsime. Taip sau 
ramiai ir toliau lankysime pa
vergtą kraštą, būsime lojalūs 
ir mandagūs, nešauksime, ko
kias skriaudas daro okupantai 
pavergtiem žmonėm.

Ne kartą parodėme, kad gali
me daug nuveikti. Reikia šauk
ti, būgną mušti, kad štai Lie
tuvoje pavojus, nes ją prievarta 
rusina.

Painformuokime spaudą. 
Daug kas turi jau pažinčių su 
laikraščiais. Galima parašyti 
laiškelius ir iškelti patį faktą
— rusinimą.

Informuokime senatorius, 
kongreso narius. Tegu visi ži
no, kokia padėtis susidaro oku
puotame krašte. Surinkime fak
tus ir plačią medžiagą, kad būtų 
galima pateikti. Madrido konfe
rencijai.

Prašome Lietuvos vyčius įsi
jungti į šį darbą, Religinės 
Šalpos darbuotojus. Jie dažnai 
rašo įvairiais klausimais, žino 
techniką, kaip rašyti, kur rašy
ti. Išplėskime rašymą laiškų.

Dažnai esame nerangūs. Da
bar nepasiduokime. Sujudėkime
— padėkime Lietuvai, nes jai 
reikalinga mūsų pagalba.

1974 Vakarus pasiekė pirmas 
savilaidinis pranešimas apie
lietuvybės persekiojimą sovietų 
valdomoj Gudijoj. Šiemet gauta 
ir antroji šio pranešimo dalis, 
46-ių mašinėle rašytų puslapių, 
išleista Vilniuj 1978.

Pasak naujojo pranešimo, per 
pastaruosius penkerius metus 
lietuvių padėtis Gudijoj “ne tik 
nepagerėjo, bet žymiai pablogė
jo”. Jų nusiskundimai ir reikala
vimai išdėstyti keturiuose pa
reiškimuose: 1976 kovo mėn. 
Brežnevui ir Podgornui, 1977 
balandžio mėn. Brežnevui ir 
1978 liepos mėn. Gudijos aukš
čiausios tarybos prezidiumui. 
Juose rašoma, kad tenykščiam 
lietuviam uždrausta steigti lietu
viškas mokyklas, apsirū
pinti lietuviškomis knygomis, 
žurnalais, laikraščiais, orga
nizuoti meninę savi
veiklą ir bendradarbiauti su 
lietuviais tėvynėj. Bažnyčios 
naikinamos ar laikomos uždary
tos, neįleidžiami kunigai, moką 
lietuvių kalbą. Nuo 1971 “kultū
rinis bendradarbiavimas tarp 
Lietuvos ir Gudijos lie
tuvių visiškai sustabdytas”. Lie
tuvos teritorijoj yra daug rusiš
kų mokyklų, kurios steigiamos 
ten, kur tik atsiranda keliolika 
ar net keletas rusų vaikų. Ta
čiau Gudijoj vaikai, kurių 
gimtoji kalba lietuvių, jau nuo 
pirmos klasės turi mokytis rusų 
kalba.

Laimis Ločeris — Dekoratyvinė siena Neringos viešbutyje 
Vilniuje. Medis Fragmentas. Šis dailininkas gyvena Vilniuje 
ir nori išvykti į Vakarus. Jo motina jau yra pasitraukusi 
iš Lietuvos ir atvykusi į Kanadą.

APIE LIETUVYBĖS NAIKINIMĄ GUDIJOJ
Pareiškime Brežnevui nu

rodomas Helsinkio baigiamasis 
aktas, kuris garantuoja tautinių 
mažumų žmogaus teises, reli
gijos laisvę ir teisę į mokslą 
gimtąja kalba. Gudijos lietuviai 
prašo tų teisių įgyvendinimo 
arba lietuviškųjų Gudijos terito
rijų “prijungimo prie Lietuvos”.

Pareiškimo autorių nuomone, 
pastaruoju laiku sustiprintas 
lietuvybės persekiojimas Gudi
joj rodo, kad “užsimota ją galu
tinai sunaikinti ir ten esančius 
lietuvius paversti rusais”. Į lie
tuvybės naikinimą “įjungtas vi
sas administracinis, partinis ir 
saugumo aparatas Gudijoj ir Lie
tuvoj”. Persekiojami visi, kurie 
turi ryšių su Gudijos lietuviais 
arba net tiktai domisi jais; jie 
apšaukiami “nacionalistais, anti- 
sovietiniais gaivalais”. Kai kurie 
buvo atleisti iš darbo, iš kitų 
buvo paimtas pasižadėjimas, jog 
daugiau kojos nekels į Gudiją. 
Atsakingi lietuvių pareigūnai 
“bijo turėti kokių nors reikalų 
su Gudijos lietuviais”.

Pareiškime priekaištaujama 
lietuviam tėvynėj ir išeivijoj už 
nepakankamą domėjimąsi Gudi
jos lietuvių reikalais. Kai 1972 
pasirodė pirmasis savilaidinis 
dokumentas apie lietuvių pa
dėtį Gudijoj, jis daugeliui lietu

vių tėvynėj sukėlė “sensaciją”. 
Bet nepadaryta beveik nieko 
konkretaus, nes “abejingumas 
Gudijos lietuvių likimu yra 
apėmęs nemažą lietuvių visuo
menės dalį”: kai kurie sako, kad 
“reikia laikytis čia, Lietuvoj, 
čia įsistiprinti”, o dėl Gudi
jos lietuvių nereikia eikvo
ti jėgų, nes tas reikalas 
esąs “žuvęs”. Pareiškimo auto
riai tvirtina, kad tokia pažiū
ra esanti klaidinga, nes “Gudi
jos lietuvių likimas neatjungia
mai surištas su visos lietuvių 
tautos likimu”, o Gudijoj “rašo
ma lietuvių tautos istorija”. Ru
siškasis nacionalizmas yra “pa
sišovęs suėsti ne tik Gudijos lie-

Sen. Jacob Javits apie

Liepos 13 suėjo vieneri metai 
nuo Viktoro Petkaus nuteisimo 
dešimčiai metų priverčiamų 
darbų ir penkeriem metam 
tremties. Baliui Gajauskui ba
landžio 14 suėjo panaši liūdna 
sukaktis.

New Yorko senatorius Jacob 
Javits, atsiliepdamas į kun. Kazi
miero Pugevičiaus laišką, ta 
proga rašo:

“Ačiū už Jūsų laišką Balio Ga
jausko bei Viktoro Petkaus rei
kalais. Suprantu ir įvertinu Jūsų 
gilų susirūpinimą.

“Jungtinių Valstybių bei viso 
pasaulio žmonės, kurie tik myli 
laisvę, negali užmiršti — nė aš 
negaliu užmiršti — likimo Pa
baltijo kraštų piliečių, kurių ap
sisprendimo, religinės laisvės 
bei pagrindinių žmogaus teisių 
įgyvendinimo siekimas yra So
vietų viršūnių paneigtas. Visą 
savo karjerą aš esu užtaręs ir 
solidarizavęs su Pabaltijo žmo
nių troškimais.

“Vėliausios savo kelionės So
vietų Sąjungoj proga aš susiti
kau su įvairiais vyriausybės va
dais ir iškėliau, kaip vieną svar
biausių neišspręstų klausimų 
tarp JAV ir SSSR, mažumų 
padėtį Sovietų Sąjungoj, jų troš
kimą emigruoti bei kitais bū
dais pasinaudoti pagrindinėmis 
žmogaus teisėmis.

“Į šį klausimą aš ir toliau esu 
nukreipęs dėmesį pavienių So
vietų valdžios asmenų, su ku
riais esu suėjęs į kontaktą ir lai
kas nuo laiko esu jiem įteikęs 
sąrašus asmenų, kurie ieško iš
laisvinimo iš kalėjimo bei leidi
mo emigruoti.

“Aš esu giliai susirūpinęs liki
mu Balio Gajausko bei Viktoro 
Petkaus, kurie aiškiai įeina į ma- 

tuvius, bet ir visą rytinę Lie
tuvą, o vėliau ir visą Lietuvą”. 
Todėl Gudijos lietuvių nutauti
nimas esąs “tik vienas tarpsnis 
visos Lietuvos surusinimui”.

Užsienio lietuviam primena
ma, kad penktojo pasaulio lietu
vių seimo Toronte metu apie 
Gudijos lietuvius neištarta “nė 
žodžio, tarsi mūsų visai nebūtų”. 
Klausiama, kodėl seimas nega
lėjo “užsiminti bent apie tai, 
kad mum reikia lietuviškų mo
kyklų”. Todėl užsienio lietuviai 
raginami lankytis Gudijos lietu
viškose srityse: “Aplankę mus, 
jūs negalėsit tylėti, o per jus tei
sybės žodis apie mus pasieks pa
saulį”. (Elta)

Gajauską ir Petkų

no sąrašą, ir jūs galit būti už
tikrinti, kad aš nuolat darbuo- 
juos, jog šie reikalai susilauktų 
teigiamo sprendimo.”

Arvydas Čechanavičius 

vėl psichiatrinėj ligoninėj

Briusely (Belgijoj) išeinąs 
prancūzų kalba leidinys Cahiers 
du Samizdat leidžia rusų kalba 
biuletenį Bulletin dTnformation 
— News Brief. Šio biuletenio 
š.m. 12-ame numery išspausdin
ta tokia žinia:

“ARVYDAS CECHANAVI- 
ČIUS, g. 1949, š.m. birželio 12 
vėl buvo prievarta uždarytas psi
chiatrinėj ligoninėj Kaune, Kuz
mos gatvėj. Jau anksčiau Čecha
navičius praleido beveik šeše
rius metus bendro ir kelėjimo 
tipo psichiatrinėse ligoninėse ir 
tiktai 1979 sausio 25 buvo pa
leistas, kaip pasveikęs. Po to ap
sigyveno Kaune, kur yra jo moti
na Pranė Vasiliauskienė (tel. 
61 706). Jis aktyviai įsijungė į 
žmogaus teisių veiklą, suėjęs į 
kontaktą su komisija, tiriančia 
psichiatrijos naudojimą politi
niam tikslam.” (Elta)

— Amnesty International savo 
žinių biuletenyje paskelbė, kad 
Sovietų Sąjunga kasmet nutei
sia mirti 25-30 žmonių. Paskuti
niu laiku nuteisė 4 Ukrainos žy
dus, kurie dirbo tekstilėje, ne
legaliu būdu išnešė medžiagas 
ir jas pardavinėjo. Amnesty In
ternational liepos 16 pasiuntė 
telegramą Sovietų Sąjungos 
prezidentui Brežnevui, kad jis 
sustabdytų mirties sprendimus.
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Švento Kryžiaus 
viršininkas

Reguliarūs šv. Augustino ka
nauninkai, tiksliai kalbant, ne
buvo vienuoliai. Prie vienuoli
nių maldų kalbėjimo ir bendro 
gyvenimo jie dar pridėjo rūpi
nimąsi sielų išganymu ir “Dievo 
paslapčių skleidimu”, kaip pasa
kyta jų reguloj. Tačiau jie retai 
teišeidavo už abatijos sienų. Re
gula jiems uždėjo didelius 
mokslus, ir jų vienuolynai buvo 
nelyginant maži universitetukai. 
Juk žinia, kad anais amžiais, 
kada žvangėjo ginklai, pagrindi
niai šviesos židiniai buvo vie
nuolynai.

Anuomet iš visų labiausiai 
klestėjo Švento Kryžiaus abatija, 
kuri buvo branduolys mokslų 
miesto, vėliau virtusio senąja 
sostine. Pirmutinysis Švento 
Kryžiaus viršininkas Teotonijus 
garsėjo šventumu. Kai Feman- 
dezas atkako į Koimbrą, vienas 
karšinčius vienuolis buvo bera

šąs ano švento viršininko gyve
nimą, pasiremdamas savo atsimi
nimais. Jis gyveno tuo pačiu 
laiku, kaip ir Teotonijus. Jisai 
buvo arti jo ir stebėjo ano veidą, 
kuriame spindėjo teisingumas ir 
sielos ramybė. Kartkartėmis 
senis vienuolis paskaitydavo iš 
savo rankraščio vienuoliams, su
sirinkusiems kapitulos salėje. 
Teotonijus, pasaulinis kunigas, 
atsisakė savo aukštų pareigų ir 
išvyko į Šventąją Žemę pagerb
ti vietų, kur kadaise vaikščiojo 
Viešpats. Kai plaukė laivu, jisai 
besimelsdamas numalšino labai 
įšėlusią jūrą. Tomis nerimo va
landomis jūreiviai išvydo di
džiulių vilnių nešamą baisų žvė
rį, kurio akys žėrėjo ugnimi. 
Paskui jie išsikėlė į krantą Ja- 
poje ir užlipo ant Taboro kalno, 
kur jiems apsireiškė Kristaus 
veidas, toks skaistus, kaip anuo
met per atsimainymą. Teotoni- 
jaus kelionė po šventas vietas 
buvo viena nesiliaujanti malda 
Viešpačiui, kurio pėdomis jisai 
žengė. Į Kalvarijos kalną jisai 

lipo su kryžiumi ant pečių ir, pa
siekęs viršūnę, ilgai ten pasiliko, 
paskendęs savotiškame dvasios 
pagavime, tarsi savo akimis jis 
regėtų šventąjį medį ir kruviną 
jo auką. Vienuolis, apsakydamas 
Teotonijaus lankytas vietas, ap
sipildavo laimės ašaromis. 
Teotonijaus draugai turėjo 
vargo, kol jį įtikino grįžti. Jis 
troško liktis Šventojoj Žemėj 
ir savo dienas šioj ašarų pakal
nėj praleisti apmąstymuose 
prie grabo, kuriame buvo palai
dotas jo Viešpats . . .

Ir kai senis vienuolis taip skai
tė, salės kertėje, prikandęs ža
dą, klausėsi jaunikaitis . . .

Grįžęs iš Rytų krašto, Teoto
nijus atsisakė visų savo lobių, 
kad galėtų neturto dvasioje sekti 
savo vargingą Mokytoją. Pirmie
ji Švento Kryžiaus vienuoliai jį 
užsidėjo savo viršininku, bėt 
jiems buvo vargo su jo nusi
žeminimu ir su jo noru grįžti į 
Šventąją Žemę. Jam vadovau
jant, vienuolynas išaugo ir pra
žydo. Viršininkas savo dieną 
praleisdavo maldoje ir moksle. 
Tačiau jis buvo labai paprastas. 
Nepainūs jo žodžiai ėjo iš šir
dies į širdį. Karaliai, kunigaikš
čiai, didžiūnai ir net tolimų ša
lių žmonės jį gerbė kaip šven
tąjį ir atvykdavo į jo kambarėlį 
pasitarti. Betgi, regėdamas 
skriaudas, Teotonijus gebėdavo 
užsidegti šventa rūstybe. Vieną 
dieną, nelyginant koks senovės 
pranašas, jis pačiam karaliui Al
fonsui paliepė, kad paleistų į 

laisvę krikščionis gyventojus, 
mozarabus, kurie neteisingai 
buvo pajungti vergais, užkaria
vus vieną saracėnų kraštą. Ir ka
ralius nusilenkė šiam teisingu
mo reikalavimui.

Ta didi asmenybė giliai įsirė
žė į Vernandezo dvasią. Kai ku
rie bruožai vėliau jame pasireiš
kę, primena Koimbros šventą
jį .. . Senelis vienuolis, Teotoni
jaus amžininkas, dar pasakojo, 
jog viršininkas keleriais metais 
prieš mirtį atsisakė iš savo aukš
tos vietos, kad galėtų atsiduoti 
vien tik kontempliacijai. Vienas 
regėjimas jam apreiškė artimą 
mirtį. Jisai išvydo save patį 
ant vienuolyno bokšto, kuris la
bai aukštai kilo į padanges. 
Tik štai prieš jį atsirado šventas 
Petras ir pasakė, kurią dieną 
jis mirsiąs, sykiu jam parody
damas kopėčias, kuriomis dorieji 
vienuoliai kopė į dangų.

Intelektualinis troškulys 
ir meilė

Didelė ramybė viešpatavo 
abatijoje. Už tų mūrų, kurie jį 
supo, siela jautėsi apginta ir sau
gi. Aplinkui buvo nusidriekę šio 
pasaulio tyruliai, bet čionai 
buvo šaltinis, kurio vėsūs van
denys gaivino palmes. Šiame 
nedideliame Dievo mieste visa 
kas ėjo tvarkiai ir sklandžiai. 
Toksai švelnus giedrumas kėlė 
širdis. Kartą vienam vienuoliui 
pasirodė regėjimas, kad abatija 
buvusi tartum žalia ir žydinti 
sala vidury įdūkusių jūros 

bangų. Už mūrų ramus ir links
mas baltai vilkinčių vyrų būre
lis vaikščiojo po pievas ir so
dus, giedodami ir skindami gė
les.

Femandezui didžiai patiko 
tokio gyvenimo rimtis. Jo siela 
stiprėjo, kildama į amžinuosius 
dalykus per pažinimą, kuris tėra 
vienas iš meilės takų. Mokslų 
jisai griebėsi karštai, trokšdamas 
įsigilinti į Dievo paslaptis. Per 
aštuonerius metus, išgyventus 
Koimbroje, jisai virto mokslo vy
ru. Ir šisai bruožas kaip tik la
biausiai buvo kritęs į akis žmo
nėms, kurie gyveno arčiau jo lai
kų. Keturiolikto amžiaus pa
veiksluose visados jį regime su 
knyga rankoje. Penkiolik
tas amžius jau prideda lieps
nelę ir širdį, — tai užsidegimo 
ir meilės simboliai.

Švento Kryžiaus vienuolyne 
dėstė mokytojai, kurie buvo stu
dijavę Paryžiuje. Jie į abatiją 
parnešdavo žinių apie garsų 
mokslo miestą, kurį vienas am
žininkas sveikino ir gyrė šiais 
žodžiais: “Laimingas miestas, 
kur Šventosios Knygos atvožia
mos su didele meile, kur atsi
skleidžia neaiški ir paslaptinga 
prasmė, veikiant Dvasiai iš 
aukštybių. Tai miestas, kuriame 
tiek daug išmintingų daktarų, 
išprususių Švento Rašto pažini
me. Tikras mokslų miestas”. 
Anais amžiais žmonės mėgo 
knygas, dailius rankraščius, 
kruopščius nuorašus ir viso to 
karštai ieškojo net toli už marių. 

Prieš keletą metų buvo nusiųs
tas Avinjonan į švento Rufo vie
nuolyną, kuris garsėjo gražiu 
vienuolių gyvenimu ir savo di
dele biblioteka. Jis anoj vietoj 
išbuvo nuo švento Martyno ligi 
Velykų, tyrinėdamas nuostatus, 
kurių ten laikėsi bažnyčioje ir 
vienuolyne. Jis vėl ten grįžo 
ir dabar išbuvo visus metus, nu- 
rašinėdamas “nuostatų knygas” 
ir spalvotais piešiniais išgražin
tus rankraščius.

Į brangią skrynią uždaręs, jis 
parsivežė šv. Augustino komen
tarus apie šv. Jono evangeliją 
ir keletą raštų apie šv. Mato ir 
šv. Luko evangelijas, o taip pat 
šv. Ambraziejaus “Heksamero- 
ną” ir to paties vyskupo “Trak
tatą apie atgailą”. Galop ten 
buvo Bėdos “Komentarai” apie 
šv. Luko evangeliją ir kitų rank
raščių. Jie praturtino Koimbroje 
Šv. Kryžiaus knygyną, kurin pir
miausia puolėsi jaunasis naujo
kas, ištroškęs Dievo mokslo.

Kiek leido regula, Femande- 
zas naktį ir dieną buvo įsilin- 
dęs į knygas. Nepaprasta jo at
mintis surinko tikrą žinių ir reli
ginės erudicijos lobį. Jis gilinosi 
į Šventą Raštą, kuriame įžvelgė 
pačią pasaulio ir žmogaus istori
ją. Skaitydamas kai kuriuos grai
kų ir romėnų senovės raštus, jis 
taip pat mąstė apie praeinan
čius amžius. Tikėjimo nušviesta 
akis išviršiniame jų sąmyšyje su
seka tvarką, kuri jau buvo besi
artinanti prie žmonijos atgimi
mo.

(Bus daugiau)
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KAI 1 KRIAUKLĘ SUTELPA VANDENYNAS
Kelionė į Californiją (17)

Prel. Jonas Kučingis nuvežė 
į pajūrį, į gražų ir įspūdingą 
Lagūna Beach. Patekome į se
novišką ispaniško stiliaus resto
raną. Iš gatvės įėjus, korido
riuje buvo tamsoka. Sienos nu
kabintos paveikslais — jūros 
vaizdais. Koridoriaus gale buvo 
aikštelė ir dvejos durys, vie
nos į barą, kitos į valgyklą. 
Ten ir pasukome, tikėdami, kad 
galėsime pavalgyti. Bet tuoj pa
aiškėjo, kad pietus duoda tik 
iki trijų, o dabar jau po trijų. 
Galima gauti tik kavos.

Pacifiko platybės
Per valgyklos salę išėjome 

į terasą. Ūmai priešais atsivė
rė didžiulis vaizdas — Ramio
jo vandenyno platybės. Šviečia 
popiečio saulė. Nuo jos spindu
lių viskas žvilga, virpa. Ir jūra 
virpa, balta, putota.

Terasa iškelta aukštai. Kai pa
žiūri žemyn, matai patį paplū
dimį. Ten ramiai šiušena ban
gos. Jau ir maudosi vienas, o 
kitas atsigulęs ant smėlio. Esa
ma drąsuolių, nes dar truputį 
vėsoka. Nuo vandenų pučia vė
jas ir nėra jau toks šiltas.

Terasoje sustatyti staliukai. 
Čia sėdi žmonės, geria kavą. 
Kiti dar valgo. Jie pradėjo prieš 
trečią valandą, kada dar servi
ravo pietus. Kiti skaito laikraš
čius, tokie aptingę, be jokio rū
pesčio, be skubos. Džiaugiasi 
pajūrio maloniu oru.

Žvalgomės banginių
Prelatas atkreipė dėmesį į to

lumoje matomą tamsesnį brūkš
nį. Tai esanti sala. Į ją kur
suoja laivai. Pačioje jūroje daž
nai pasirodo net banginiai. Rei
kia gerai įsižiūrėti, gal pama
tysime, kaip į viršų švirkščia 
vandenį.

Į tolumą sunku žiūrėti, nes 
nuo saulės viskas ten susilieja 
į šviesų ruožą. Jei turėtume 
žiūronus, gal ir pamatytume tą 
didžiausią jūrų gyventoją, prieš 
kurį dabar pasikėlė žmogus 
ir nori jį pribaigti.

New Yorke dažnai girdžiu 
per radiją atsišaukimus — sau
gokime gamtą, gelbėkime ban
ginius, kad neišnyktų. Kaip ne
išnyks, kad žmogus pasitelkė 
technikos priemones juos gau
dyti. Sovietų laivai juos su di
deliu uolumu medžioja, panau
doja net radarą, lėktuvus, kad 
tiksliai nustatytų, kur tie bangi
niai pliukšenasi. Kai priplau
kia arčiau, į banginį šauna iš 
patrankėlių. Patrankėlės svie
dinyje yra didelis kablys, pri
rištas prie virvės. Pataiko ban
giniui į šoną, įvaro į vidų tą 
didelį kablį, ir banginis jau 
nebeištruks. Jis pagautas. Be
lieka jį tik nualsinti ir prie 
kranto pritraukti.

Laukiame banginių, gėrimės 
vaizdu. Išgeriame kavos.

Krautuvėlėse
Išeiname į gatvę. Visi pajū

rio miestai panašūs, tokie ramūs, 
tiesiog aptingę. Oras truputį 
drėgnas. Jauti jūros vandens 
kvapą. Vėjas atneša tą vandenų 
drėgmę su druska, todėl mies
telių visos spalvos yra pridu- 
sintos, druskos nuėstos, vėjų 
nuzulintos.

Malonūs ir jaukūs tie kur
ortiniai miesteliai.

Krautuvės. Suvenyrai. Meksi
kos prisiminimai, paveiksliukai 
iš senosios Californijos, visokie 
smulkūs daiktai, siuviniai. Ir 
kaip keista. Krautuvėlės tylios, 
tuščios. Dar neužplūdo vasaro
tojų būriai, besimaudančių galy
bės.

Jūros kriauklė
Vienoje krautuvėje pamatome 

visokias jūros žvaigždes, kora
lus, kriaukles. Prelatas tikriau
siai žinojo, kas čia parduodama. 
Čia radome visokiausių jūros 
kriauklių. Įdomiausios didelės, 
kaip žmogaus galva. Labai gra
žios jų formos. Išsiraitę, susi
raukę, šviesiai rudos spalvos.

Kai kriauklę pridedi prie au
sies, girdi tolimą jūros ošimą. 
Kaip įspūdinga. Tai jūra atida
vė savo bangų šniokštimą 
kriauklei. Tas ošimas ir suvilio
ja pirkėjus, suvilioja ir kriauk

lės graži savotiška forma, jos 
spalvų žėrėjimas.

Prelatas ėmė ir nupirko tokią 
didelę kriauklę ir padovanojo 
man. Vaje, vaje, juk pervešiu 
per visą kontinentą ir ten prie 
Atlanto, pridėjęs ausį prie 
kriauklės, girdėsiu Pacifiko oši
mą. Ir tada prisiminsiu šį pa
jūrį, kelionę ir tas saulėtas die
nas.

Ačiū labai, mielas prelate, kad 
štai tokiu būdu mane apdova
nojai.

Los Angeles statytojai
Palikome miestelį, pajūrį ir 

grįžome į šv. Kazimiero para
piją. Važiuodami kalbėjomės 
apie Telšius, apie praeitas die
nas. Klebonas prisiminė, kaip 
jis baigė seminariją, kur buvo 
vikaru, ką dirbo Telšiuose. Su
stojome ties prelatu Julium Ma- 
ciejausku, Švėkšnos galybe.

Jis pats buvo aukštaitis, dar 
praeito amžiaus pačiam gale 
buvo paskirtas Švėkšnos kle
bonu ir Švėkšną jis pastatė ir 
išgarsino. Jis pastatė mūrinę 
bažnyčią, mokyklą, gimnazijos 
rūmus, prieglaudos namus, įkū
rė visokius kooperatyvus, 
draugijas. Tai buvo nepaprastos 
veiklos žmogus. Kanauninkas 
Mykolas Vaitkus savo vaizdin
guose prisiminimuose mini, 
kaip prieš pirmąjį karą pas jį 
atvykdavo pietauti Kauno gu
bernatorius.

Užsukdavo ir kita ponija, nes 
prel. Maciejauskas buvo nemaža 
figūra.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais už tą nepaprastą veiklą 
jis buvo apdovanotas ordinais.

Dr. K. Valiūną api 
smarkiai primušė
(atkelta iš 1 psl.)

deda 11 vai. Televizija yra dar
bo kambary. Kambarys didelis, 
su knygų lentynom. Rašomasis 
stalas pastatytas įkypai viename 
kampe į lauko sieną. Tuoj šalia 
stalo yra durys į lauko terasą, į 
sodą. Durys dvigubos. Iš vidaus 
stiklinės, o iš lauko aluminijaus 
su tinklu. Vakaras buvo malo
nus, tai buvo uždarytos tik tink
linės durys, o stiklinės durys pa
liktos atidaro s.

Kitame to kambario gale yra 
didžiulė sofa su masyviais fote
liais. Daktaras mėgsta tokiam fo
tely sėdėti, skaityti ar televiziją 
žiūrėti. Kad nereikėtų keltis, te
levizija valdoma elektroniniu 
prietaisu.

Dar iki vienuoliktos buvo ko
kia 10 minučių. Jis nuėjo į vir
tuvę paimti vaistų. Uždarė dar 
langus, surūkė cigaretę.

Išpiauna tinklines duris
Tuo metu, kai jis buvo virtu

vėje, du vyrai, abu juodukai, iš- 
piovė trikampį tinklinėse dury
se, įkišo ranką ir duris atidarė. 
Lengvai pateko į darbo kambarį, 
tyliai perėjo per saloną į po
nios darbo kambarį. Kambarius 
jie tikriausiai buvo išžvalgę ir 
buvo susidarę planą, kaip veikti.

Jei iš lauko prieisi prie fron
to durų, tai kairėje yra stiklinė 
siena, lyg būtų koks “porčius” 
— priebutis. Ten yra ponios dar
bo kambarys su knygų spintom, 
darbo stalu, kėdėm. Kambarys 
prieina visai prie frontinių durų.

Į šį kambarį plėšikai ir įsmuko.

Prie durų paskambina
Iš virtuvės dr. Valiūnas grįžo 

į savo darbo kambarį ir atsisė
do į mėgstamą fotelį. Įžiebė te
leviziją ir ėmė žiūrėti savo juok
darių programą.

Buvo kokia 7 ar 10 minučių 
po vienuoliktos. Prie durų kaž
kas paskambino. Daktaras nu
stebo, nes taip vėlai retai kas 
pasirodo. Kartais, jei būna blo
gas oras, žmonės paklysta ir už
eina kelio pasiklausti. Galvojo, 
eiti_ar neiti atidaryti durų. Ap
sisprendė eiti. Prie durų galima 
saugiai pažiūrėti, kas lauke. 
Lauke iki pirmos dega šviesa, 
pro durų užuolaidas galima sau
giai matyti, kas ten stovi.

Jo rūpesčiu buvo pravestas net 
plentas į Klaipėdos kraštą.

Bet vieną kartą jis atsidūrė 
finansiniuose sunkumuose. 
Bestatydamas savo Švėkšną, 
jis subankrutavo. Jo turto liku
čiai buvo net iš varžytynių par
duoti. Vyskupas J. Staugaitis 
jį 1937 atleido iš klebono pa
reigų. Prelatas 1938 išvyko į 
Ameriką, į kurią buvo bent ke
lis kartus atvažiavęs, rinkdamas 
aukas gimnazijai ir kitiems 
reikalams.

Jis ir ėmė organizuoti Los 
Angeles lietuvių parapiją. 
Buvo pirmasis tos šv. Kazimie
ro parapijos klebonas. Čia jis 
rūpinosi Vokietijoje esančiais 
pabėgėliais ir stengėsi jiems 
padėti. Tuoj po karo jis ir at
sikvietė švėkšniškį kun. Joną 
Kučingį. Prel. Maciejauskas mi
rė 1947. Tada klebonu buvo pa
skirtas dabartinis prel. Jonas 
Kučingis.

Prisižiūrėję, kaip prel. Macie
jauskas statęs Švėkšnoje, taip 
ir jis čia ėmęs organizuoti nau
jas statybas. Tai, kas dabar yra 
šv. Kazimiero parapijoje, viskas 
jo suorganizuota ir pastatyta. Pa
statė bažnyčią, nupirko namą 
ir įrengė kleboniją, pastatė mo
kyklą, įrengė salę. Visi parapi
jos pastatai sutvarkyti, prižiū
rėti. Mokėdamas su visais su
gyventi, jis subūrė žmones ap
link parapiją ir parapijos lygį 
bei vardą aukštai iškėlė. Čia pui
kus parapijos choras, pati baž
nyčia švari, tvarkinga. Gražiai 
sutvarkomos visos pamaldos.

Atsidūrę parapijos kieme, dar 
apsidairome, kas čia pastatyta, 
padaryta. Paskui užeiname į kle-

ė ir

Išėjęs iš darbo kambario, per
ėjo prieškambarį, kur degė ne
didelė šviesa. Ji apšvietė ir val
gomąjį, ir saloną, ir frontines 
duris iš vidaus. Tos durys atida
romos iš dešinės. Jis ir artėjo į 
tą pusę.

Pirmas smūgis
Jis pastebėjo, kad durys į žmo

nos kambarį pravertos. Jos pa
prastai būna uždaros. Staiga jis 
pamato, kad iš tų pravertų durų 
tarpo kažkas krinta jam tiesiai į 
galvą. Instinktyviai pasisuko į tą 
pusę, pakėlė galvą. Tuo momen
tu jam ir kirto visa jėga. Mano, 
kad tai buvo švino vamzdis, 
apmautas guma. Jeigu smūgis 
būtų kirtęs tiesiai į galvos vir
šų, gal būtų sutriuškinęs galvos 
kiaušą. Dabar smūgis ėjo per 
dešinę akį, nosį, kaktos frontą. 
Nuo smūgio daktaras apsisuko ir 
nugriuvo. Tuoj pasipylė kraujas.

Kai jis nukrito, jį pametė kokį 
žingsnį toliau, kad jiem būtų vie
tos veikti. Jo galva buvo padė
ta ant laiptuko. Vienas plėšikų 
liepė jo marškinius užversti ant 
galvos. Jis buvo apsivilkęs sto
roku buriavimo megztuku. Už
traukė jį ant galvos. Tada nie
ko nematai, ką jie daro, kas jie. 
Kada jis gulėjo numestas, vienas 
prišokęs smarkiai kirto į kairią
ją veido pusę. Gal tai buvo 
pistoleto rankena, nes smūgis 
buvo didelis ir skaudus. Kiek su
švelnino užtrauktas megztukas.

Ant rankos turėjo brangų laik
rodėlį, pirktą Šveicarijoje. Tuoj jį 
ir nutraukė ir paklausė:

— Kur pinigai? Where is the 
cash?

Primuštas dr. Valiūnas vos vos 
prašnekėjo. Nėra jėgų, nėra jo
kios galimybės šaukti pagalbos. 
Ir kas girdės šiokiu laiku, nes 
kaimynai tolokai ir dar šiuo me
tu žiūri televiziją.

Reikalauja pinigų, brangeny
bių, kur “cash”. '! Jis atsako, kad 
turi šiek tiek aukštai. Tie liepia 
eiti į viršų. Jis šiaip taip velkasi 
ir pasiekia laiptus ir ten sukrin
ta.

Tada gavo antrą smūgį per 
galvą. Kirto iš kitos pusės, kliu
dė ausį. Labai skaudėjo.

Tata jį pagriebė už pažastų 
ir užtempė į viršų. Atnešė į 
didįjį miegamąjį ir numetė ant 
grindų. Vienas sako, kad eikime 
pasirūpinti jo žmona. Daktaras 

boniją, į valgomąjį. Čia kaip kle
bonijoje Lietuvoje. Vaišinga. 
Jauku. Vakarieniaujame tik ke
turiese. Dar buvo ir kun. Juo
zas Venckus, SJ. Kalbėjo, kad 
vasarai vyks į Brooklyną, Ap
reiškime pavaduos kunigus. 
Tiesa, išvyko ten, bet neilgam, 
nes Brooklyne jį pagavo šir
dies priepuolis. Buvo ir kun. 
Algirdas Olšauskas. Visi bu
vome žemaičiai.

Pavalgius teko skubėti, nes 
dar laukė kita vakarinė progra
ma. Pavėžino kun. A. Olšaus
kas pas Polikaičius. Dalilė Po- 
likaitienė jau laukė. Tuoj už 
mašinos rakto ir pro duris. 
Iškeliavome, (p.j.)

(Bus daugiau)

pagalvojo, kad jie gali surasti jo 
žmoną, čia atvesti, vsokiais bū
dais kankinti.

Numestas ant grindų, jis labai 
kraujavo. Kraujas tekėjo per 
akis. Tada beveik nieko nematai.

— Kur seifas? — suriko antras.
Jie žino, kad tokiuose namuo

se tikrai yra seifas. Jų seifas ne
didelis, pastatytas spintoje, prie 
miegamojo durų. Nedegamas. 
Čia laikoma dokumentai, verty
bių dalis.

— Palaukite, Įeikit truputį at
sigauti. Mano širdis yra truputį 
netvarkoje, — šiaip taip paaiški
na dr. Valiūnas.

Plėšikai liepia atidaryti seifą. 
Jis mėgina pasikelti, bet visas 
dreba. Dreba ir rankos. Dr. Va
liūnas sako, kad negali.

— Pasakyk kombinaciją, — 
įsako plėšikas.

Pasako tą kombinaciją, bet 
plėšikas skuba, taip seifas ne
atsidaro. Vienas plėšikas siūlo jį 
tuoj nužudyti. Jis apgaudinėjąs 
juos. Daktaras paaiškina, kad 
reikia sukti pamažu.

Plėšikas sumaurojo, kad jis yra 
atidaręs nemažai seifų, ir jo ne
pamokysi. Suko kombinaciją 
antrą kartą, ir seifas atsidarė. 
Plėšikai griebė ir tuoj pylė ant 
lovos. Pasiėmė grynais pinigais, 
pasiėmė žmonos dvi dėžės bran
genybių. Buvo ten dar akcijų, 
bet jų neėmė, nes jos galėtų 
sudaryti sunkumų.

Dabar vienas plėšikas vėl 
pasiūlė jį užmušti, bet antras 
liepė palaukti. Gal jis pasakys, 
kur daugiau yra pinigų ir bran
genybių.

Krausto stalčius
Tame miegamajame yra trys 

komodos ir nedidelis rašomasis 
stalas. Plėšikai ėmė kraustyti 
stalčius. Išima stalčių ir išverčia 
ant grindų. Kartais žmonės pa
kiša pinigus stalčiuose po įklotu 
popieriumi. Kai stalčių išverčia, 
iškrinta ir pinigai. Jo nosinaičių 
stalčiuje dar rado 115 dol. ’tai 
padidino jų aistrą ieškoti, versti.

Ėmė tik tai, kas buvo jiem pa
togu panešti. Ant komodos buvo 
jo brangenybių dėžutė. Ji pati 
yra brangi, bet jos neėmė, nes 
nepatogi nešti, greit pastebės

DEPART RETURN GROUP 30 G.I.T. CITIES AND NIGHTS
June 26 July 10 $1249.00(Super apex fare) Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3
July 04 July 19 $1199.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3, 
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Hartfordo Švyturio mokyklos baigiamojo skyriaus mokiniai 
SU mokytoja L. Simonaitiene. Nuotr. A. Simonaičio

gatvėje ir sulaikys patruliuo
janti policija.

Išvertę perėjo į kitą kambarį 
ir tą greitai iš griozde. Tada nu
ėjo į sūnaus Andriaus kambarį. 
Ten yra rašomasis stalas su stal
čiais. Andrius pametė raktus, ir 
kokių trijų stalčių nebegalima 
atidaryti.

Plėšikus tie stalčiai ir sulaikė. 
Vieną stalčių išlupo, draskė kitą.

Dr. K. Valiūnas buvo nu
mestas prie lovos ant grindų. 
Jis šiek tiek atsigavo ir tyliai 
prišliaužė prie telefono, kuris 
buvo ant staliuko ties lova. At
sisėdo ant žemės, pasiėmė rage
lį, nes ragelyje yra sukamieji nu
meriai. Pradėjo sukti 911.

Vienas pastebėjo, atlėkė ir 
pasiutusia jėga griebė telefono 
laidą ir jį ištraukė. Telefonas bu
vo nešiojamas, jis ištraukė tik ša
kutę iš lizdelio. Manė, kad nu
traukia telefono laidą. Pribėgęs 
prie daktaro, vėl trenkė į žandi
kaulį, ėmė smaugti. Kai daktaras 
griuvo ir ritosi, norėjo sulaužyti 
šonkaulius, tai visa jėga spyrė. 
Pataikė į nugarą. Šonkaulių ne
sulaužė.

Plėšikas nulėkė pas draugą. 
Jam turbūt pasakė, kad daktaras 
jau telefonu kalbėjo.

Jie tada nuėjo žemyn ir ten 
rausėsi. Pasidarė vėl momentas, 
kada galima mėginti paskambin
ti. Jei nieko nedarysi, tai jie su
grįš, suras žmoną, dar gal iš
prievartaus, baisiausiai nužudys. 
Taip daro plėšikai.

Telefono aparatas liko svei
kas, nesugadintas. Reikia tik 
drąsos nušliaužti į kitą kambarį. 
Ir jis nušliaužė. Jei eitų stačias, 
gali iš apačios pamatyti. And
riaus kambaryje jis užlindo už 
televizijos aparato, kad jo nema
tytų, ir į sieną įjungė aparatą. 
Pasuko 911. Atsiliepė. Moteris 
dar klausinėjo, ar daug tų plė
šikų, ką jie veikia. Jis tik pasa
kė, kad nori juos nužudyti, ir pri
dėjo savo adresą. Padėjo ragelį. 
Čia pat yra durys į tualetą. Du
rys užrakinamos. Jis tuoj sumojo, 
jei jie vėl grįš, jis gali tualete 
užsirakinti, per langą šaukti, 
triukšmą kelti.

Apačioje viskas nutilo. Spėja
ma, kad lauke paliktas sargybi

BALTIC HOLIDAYS
C O M E TO LITHUANIA IN 1979

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TOUR MANAGER

COST

nis, tas, kuris prie durų skam
bino, pamatė policijos mašinas 
ir davė ženklą bėgti. Jiedu pra
dingo.

Tada jau dr. Valiūnas nusvy
ravo visas kruvinas, pakėlė žmo
ną. Koks jai buvo išgąstis ir siau
bas. Jis nusivilko marškinius. 
Kraujas dar vis bėgo. Namai vi
si buvo kruvini. Kur tik jis ėjo, 
vis kraujas varvėjo ant kilimų.

Policija atvažiavo. Jis pats ati
darė duris. Policija buvo dar la
biau nustebinta, kad jis taip su
muštas. Detektyvai pasiliko vi
duje, o jį tuoj išgabeno į ligo
ninę.

Vagys gerai pažino vertybes. 
Kas buvo kiek įtartina, to neėmė, 
nelietė koralų, gintarų. Griebė 
tik aukselį, papuošalus su dei
mantais, brilijantais. Iš viso iš
nešė pinigais ir vertybėmis už 
25,000 dol.

Policija apklausinėjo, rado 
pirštų nuospaudas. Ar ką pada
rys, ar suras? Dr. Valiūnas iš
sigelbėjo, išgelbėjo jo drąsa nu
eiti iki kito telefono lizdo ir 
paskambinti su atsineštu apa
ratu. Galėjo ir jį užmušti, galė
jo sunkiai sužeisti, kad liktų in
validas. Dabar visas žaizdas ap
gydė, žandikaulį sutvarkė. Lie
ka laukti, kol pasitaisys akis, nes 
joje dar daug kraujo.

Linkime dr. Valiūnui sveika
tos ir visai šeimai, tiek rūpesčių 
patyrusiai, gražių, ramių vasaros 
dienų, kad nusiramintų nervinė 
įtampa, (p.j.)

— Profesoriai Vytautas Kle
mas ir Arvydas Kliorė dalyvavo 
Tarptautinės Erdvių Tyrinėjimo 
komisijos (COSPAR) suvažiavi
me Bangalore, Indijoj, su prane
šimais apie “Satelitų pritaikymą 
hidrologiniam tyrinėjimam” ir 
“Veneros atmosferos tyriniji- 
mus”. Suvažiavimas vyko birže
lio 1-10. Jį atidarė Indijos mi
nisteris pirmininkas Moraiji De- 
sai.

Jonas Adomėnas, organizuo
jąs keliones į Lietuvą per Trans 
International Tours Ltd., prane
ša, kad rugpiūčio 8 dieną iš
vykstančiai ekskursijai vadovaus 
prof. Vitalis Žukauskas.
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LIETUVOS GEN. KONSULATO TORONTE 
PAREIŠKIMAS

Ryšium su Sovietų Sąjungos 
liepos 1 pilietybės įstatymu ir 
pasirodžiusiu mūsų spaudoj 
(žiūr. VII.5 T.Ž.) siūlymu užsie
nio lietuviam kreiptis į sovie
tines įstaigas išsiaiškinti, ar jie 
laikomi Sovietų piliečiais, ir tei
giamu atveju prašyti aukščiausią 
Sovietų prezidiumą atpalaiduoti 
juos nuo sovietinės pilietybės, 
sumokant 500 rublių, tenka pa
reikšti štai ką:

Tiem lietuviam, kurie, įgyda
mi Kanados pilietybę bei pri
siekdami, atsisakė nuo iki tol 
turėtos pilietybės, ir čia gimu
siam jaunimui nedera, kaip tei
siškai esantiem vien Kanados pi
liečiais, kreiptis į sovietines į- 
staigas teirautis, ar jie laikomi ir 
Sovietų piliečiais.

Negalintiem iš Lietuvos atsikviesti artimųjų

JAV kongreso komisija Euro
pos saugumo ir bendradarbiavi
mo reikalam ruošia sąrašą asme
nų, kurių Amerikoj gyvenantie
ji negali atsikviesti apsilankyti 
ar nuolat čia apsigyventi iš Var
šuvos pakto valstybių. Toks są
rašas jau buvo sudarytas 1977 
spalio mėnesį. Dabar jį norima 
patikrinti ir papildyti pagal da
bartinę padėtį. Tuo reikalu ko
misijos pirmininkas kongresma
nas Dante B. Fascell kreipėsi 
įAmerikos Lietuvių Tarybą, pra
šydamas tikslių informacijų 
apie lietuvius.

Visi lietuviai, kurie turi sun
kumų atsikviesti savo artimuo
sius iš Lietuvos, prašomi tuojau 
atsiųsti šias informacijas:

1. Prašytojo vardas, pavardė ir 
adresas.

2. Kada buvo pirmą kartą pa
siųstas kvietimas, kiek kartų iš 
viso buvo siųsti kvietimai ir ka
da paskutinį kartą buvo at
mestas prašymas išvažiuoti.

3. Pažymėti, kuriuo tikslu 
kviečiama: apsilankymui, šei
mos suvienijimui, vedybom ar 
šiaip emigracijai.

Jei kviečiamas šeimos narys 
apsilankymui ar nuolatiniam ap
sigyvenimui, reikia pažymėti 
kviečiančių giminių vardus, pa
vardes, adresus ir giminystę.

Jei kviečiama vedybom, reikia 
duoti kviečiančio sužadėtinio 
vardą, pavardę ir adresą.

Jei siekiama emigracijos dėl 
kitų priežasčių, reikia tas prie
žastis nurodyti (politinės, tauti
nės, religinės ir pan.) ir pažy
mėti kraštą, į kurį kviečiamasis 
nori emigruoti.

Jei yra kokių kitų faktų ry
šium su kvietimu, reikia taip pat 
pažymėti. Pvz., jei kviečiamasis 
susilaukia kokių nors sunkumų, 
jei yra priežasčių, dėl kurių iš
važiavimas turi įvykti be atidė
liojimo ir pan.

Visas šias informacijas siųsti 
tuojau šiuo adresu: Lithuanian 
American CounciI, 2606 W. 63rd 
Street, Chicago, Illinois 60629.

LAWRENCE, MASS.

Metinis piknikas
Šv. Pranciškaus parapijos me

tinis piknikas numatomas rug
pjūčio 12 savoj Palangos vasar
vietėj, prie ežero. Piknikui va
dovaus parapijos darbuotojas Jo
nas Stakeliūnas, virtuvei — Jo
ana Lisauskienė.

Bažnyčios viduj kai kur sienų 
tinkas buvo nubyrėjęs, dabar pa
taisytas, užlygintas. Šv. Vardo 
draugija tam tikslui paaukojo 
1000 dol.

Religinės pamokos vaikam ir 
jaunimui vasaros metu vyksta 
parapijos salėj 3 kartus per sa
vaitę po 2 valandas. Dėsto mo
kytojas Jonas Lukas.

-o-
Jonas Stundza Sr., visuome

nės veikėjas, kuris turi teisę pa
dėti kunigam bažnyčioje dalyti 
komuniją, nešti ją ligoniam į 
namus, ligonines ir prieglaudas, 
birželio pabaigoj turėjo širdies 
ataką, gydėsi ligoninėj ir dabar 
baigia gydytis namie.

J. Sk.

Užuot pareiškus principinį 
protestą prieš šį priverstinį “į- 
pilietinimą”, toks kreipimasis 
arba pinigine duokle paremtas 
ir žinių apie besiteiraujantį su
teikiantis prašymas atpalaiduoti 
yra ne vietoj ypač dėl to, kad 
Kanada (taip pat Amerika) nepri
pažįsta dvigubos pilietybės (tai
gi ir Sovietų primetamos kana
diečiam “pilietybės”) ir kad 
Kanados, JAV-bių ir kitų šalių 
vyriausybės dar nėra viešai pa- 
reiškusios savo galutinio nusi
statymo dėl šio įstatymo.

Be to, reikia turėti galvoj ir 
tai, jog šis totalitarinės valdžios 
išleistas įstatymas, pažeidžiantis 
Vakarų pasaulio laisvojo žmo
gaus teises ir tarptautinės mora
lės principus, yra pagrįstas

Jei yra kokių neaiškumų, galima 
pasiteirauti telefonu (312) 778- 
6900 tarp 9 ir 2 vai. p.p. Jei 
po pasiųsto Altai pranešimo 
įvyktų kokių pasikeitimų su 
kvietimais, reikia tuojau, ne vė
liau kaip rugpiūčio 15 , vėl 
pranešti Altai.

VVORCESTER, MASS
Labdaros Draugijos aukos

Birželio 9 Maironio Parke įvy
ko Liet. Labdaros Draugijos su
sirinkimas. Draugija nutarė 
kiekvienam lankančiam univer
sitetą studentui duoti 150 dol. 
stipendiją. Studentai turi užpil
dyti tam tikslui paruoštus blan
kus. Stipendijų įteikimas bus 
rugpiūčio 15 Maironio Parke. 
Bus kuklios vaišės. Draugija 
kviečia atsilankyti studentus ir 
jų tėvus. Jaunimas susipažins su 
Draugija, kuri duoda stipendijas, 
ir drauge pamatys, kaip atrodo 
Maironio Parkas.

Lituanistinei mokyklai Drau
gija paskyrė 150 dol. Skautams— 
75 dol. Tie pinigai buvo skirti 
skautų sporto šventės trofėjams. 
Toji sporto šventė buvo birže
lio 23-24 Maironio Parke. Tai 
buvo dvidešimt antroji Atlanto 
rajono sporto šventė.

Vėžių vakarienė
Liepos 3 Liet. Labdaros Drau

gija Maironio Parke surengė 
vėžių vakarienę. Kas nenorėjo 
vėžių, tuos Parko šeimininkė E. 
Kauševičienė pavaišino dešrom 
su kopūstais. Vakarienės metu 
vieną valandą alų gerti davė ne
mokamai, moterim buvo vaisių 
sunka. Į vakarienę prisirinko la
bai daug žmonių.

Šaulių kultūrinis savaitgalis
Naujosios Anglijos šaulių 

rinktinės pirmininkas A. Zenkus 
painformuoja visus šaulius, kad 
šiais metais Darbo dienos savait
galį bus Naujosios Anglijos šau

lių rinktinės suvažiavimas lietu
vių pranciškonų sodyboje. 
Kennebunkporte, Maine. Kam
barius jau galima dabar užsisa
kyti. Rašyti Franciscan Guest 
House, Kennebunkport, Maine 
04046. Tel. 207 967-2011.

Serga
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 

kuopos garbės narys A. Venc- 
lauskas yra susirgęs ir guli 
Hahnemann ligoninėje. Linkim 
greit pasveikti.

Koncertas
Birželio 2 šaulių kuopa Mairo

nio Parke surengė koncertą. 
Programą atliko Montrealio Auš
ros Vartų parapijos vyrų oktetas, 
vadovaujamas Madame Made

leine D. Roch. Koncerto 
džioje svečius pasveikino 
pos pirm. V. Gedmintas.

Oktetas padainavo: 
žengiam — J gaidelio,
jau prie lūšnos — S. Sodei
kos, Jau žirgelis pabalnotas — 
Dambrausko, Kalniškės mūš.s, 

partizanų daina — A. Mikuls
kio, Suaidės vėl laisvės dainos 
— B. Jonušo, Kur tas šaltinėlis 

pra- 
kuo-

Mes
Atė-

Maskvos politinės hegemonijos 
siekiais: prisirišti paveldimybės 
saitais milijonus žmonių, jos ne
apkenčiančių ir su ja kovojančių 
šiapus uždangos.

Norintiem vykti į Sovietų Są
jungą patartina pasiskaityti Ka
nados užsienio reikalų ministe
rijos pasų skyriaus dalinamą 
įspėjimą, išspausdintą 1979 
metų laidos knygutėj Bon voya- 
ge, mais...

Savaime aišku, nepriklauso
mos Lietuvos piliečiam dera vi
siškai ignoruoti šį okupanto įsta
tymą, siekiantį užnerti nelais
vės kilpą ir laisvame užsieny 
gyvenantiem.
Torontas, 1979 liepos 6

Dr. Jonas Žmuidzinas
Lietuvos generalinis 

konsulas Kanadai

Surinktos informacijos bus 
perduotos minėtai komisijai 
Washingtone ir bus JAV-bių pa
naudotos ryšium su artėjančia 
Madrido konferencija, siekiant, 
kad būtų duotas leidimas kvie
čiamiesiems išvykti.

Amerikos Lietuvių Taryba

— J. Karoso. Pianu palydėjo ok
teto vadovė Madeleine D. Roch.

Toliau solistas Antanas 
Keblys atliko šias dainas: Eik, 
jaunuoli, namo — H. Perkins, Oi 
girežle, griežlele mano — A. 
Bražinsko, Augau pas tėvelį —
L. Abariaus, Stok ant akmenė
lio — J. Jurgučio. Bisui padaina
vo dar vieną dainą. Akomponavo 
pati okteto vadovė.

Antroje dalyje oktetą papildė 
du choro jaunuoliai — V. Spū
dis ir P. Mališka. Kartu su so
listu A. Kebliu padainavo: Bal
tos gėlės — J. Švedo; be solis
to — Šiltas, gražus rudenėlis
— J. Gruodžio, Ala Claire Fon- 
taine, prancūzų liaudies daina
— A. Filiatraut, Stovi žirgeliai
— J. Karoso, Uždek žvaigždes
— V. Juozapaičio, Naktis graži
— A. Jasenausko, Ant Nemuno
— V. Juozapaičio.

Pabaigoje kuopos sekretorė E. 
Gorodeckienė ir kultūrinių rei
kalų vedėja A. Maskeliūnienė 
vyrams prisegė po chrizantemą, 
kuopos pirmininkas muzikei 
Madame Madeleine D. Roch į- 
teikė rožių. Publikai labai plo-

PHILADELPHIA, PA

Joninių vakaras

Pietinės New Jersey Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė, esanti 
netoli nuo Philadelphijos, pagal 
senoką tradiciją birželio 23 gra
žioj Bronės ir Kazimiero Gaspa- 
rėnų sodyboj, Delran, N.J., su
ruošė Jonines. Atsilankė nema
žas būrys svečių. Šiais rengi
niais LB apylinkė nori išlaikyti 
gražiuosius šv. Jono šventės iš
vakarių papročius, daugely Lie
tuvos vietovių iki pat nepriklau
somybės netekimo mūsų jauni
mo su pakilia nuotaika puoselė
tus.

Vakaronę pradėjo dr. Albinas 
Šmulkštys, apylinkės pirminin
kas. Pasveikinęs Jonus, Janinas, 
Antanus bei Antaninas, nusi
skundė, kad negalėjo atvykti 
kai kurie programos atlikėjai. 
Daktaraa, turįs stiprių polėkių 
į literatūrą, poeziją ir kitus me
nus, susirinkusius linksmino hu
moristiniais eilėraščiais bei dai
nomis.

Dr. Albinas Šmulkštys ener
gingai jungiasi į visuomeninę 
veiklą. Jis plačiai žinomas savo 
paslaugiu medicinišku patar
navimu bei finansine parama 
įvairiuose pagalbos reikalinguo
se užmojuose.

Sol. Ona Šalčiūniene gražiai 
padainavo mūsų liaudies dainų.

Dvi iškilios lietuvaitės Lietuvos atsiminimų radijo dienoje 
birželio 17 Lakewood, N.J. Kairėje 1979 metų “Miss Lithua
nia — Linda Jadelytė iš Clinton, N.J. Jai gėles įteikia 1978 
metų “Miss Lithuania” — Alė Kvedaraitė. Nuotr. Ed. Šulaičio

jant, bisui jie dar padainavo: 
Aras ir Gaudžia trimitai.

Madame Madeleine D. Roch 
yra prancūzė, Aušros Vartų pa
rapijos vargonininkė, su didele 
meile ir pasišventimu vadovauja 
parapijos chorui ir šiam oktetui. 
Nors lietuviškai nemoka, bet lie
tuvių dainas supranta ir jas pui
kiai interpretuoja.

Po koncerto šaulės visus pa
vaišino vakariene.

Kitą dieną oktetas giedojo Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Okteto 
pusryčiai buvo Liet. Piliečių 
klube, kuriam pirmininkauja E. 
Tamulevičius.

Baigė mokslo metus
Aušros Vartų lituanistinė mo

kykla birželio 2 baigė mokslo 
metus. Šiais metais mokykla 
veikė Šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos patalpose. Dirbo šios 
mokytojos: J. Dabrilienė ir N. 
Pranckevičienė.

Seimas
Liet. Kat. Moterų Sąjungos 38- 

tas seimas šiemet bus Chicagoje 
rugpiūčio 8-11. Kiekviena kuopa 
turi pasiųsti savo atstoves.

J.M.

Solistę gėlėmis apdovanojo sū
nus ir programos vadovas.

Pirmininkas pareiškė padėką 
Bronei Karaškienei, Jadvygai 
Šmulkštienei ir kitom šeiminin
kėm už vaišių suruošimą.

Pradėjus temti, ant aukšto 
ežero kranto suliepsnojo laužas. 
Muzikai grojant, matėsi ir šokan
čių. Svečiai buvo vaišinami ska
niais užkandžiais. Visas vaišių 
išlaidas padengė dr. Šmulkš
tys. Prie įėjimo rinktos aukos 
buvo paskirtos jaunimo kongre
sui.

Piet. New Jersey LB apylin
kės pagrindą sudaro Delran lie
tuviai. Maždaug prieš 25 metus 
ši vietovė buvo nežinoma. Kur 
šiandien yra apie 20 gražių, 
medžiais apaugusių lietuvių so
dybų, dunksojo miškas. Adolfui 
Vestonui pirmajam nusipirkus 
sklypą, pajudėjo ir Philadelphi
jos lietuviai. Iškirtus nereikalin
gus medžius ir krūmus, pristaty
ta gražių namų.

Veik prie visų lietuvių namų 
įrengimo daugiau ar mažiau pri
sidėjo Petras Balčius, vilnietis, 
iš profesijos mokytojas, greit 
išmokęs statybos, elektros bei 
vandens įvedimo darbus.

Prie Piet. New Jersey apylin
kės dar priklauso Trentono ir 
apie Delran gyveną lietuviai. 
Ši apylinkė yra davusi du JAV

ST. PETERSBURG, 
FLA.

Birželio skaudžiųjų įvykių mi
nėjimas pradėtas pamaldomis 
Holy Name bažnyčioj birželio 
10. Mišias užprašė St. Peters- 
burgo LB apylinkė. Taip pat LB 
iniciatyva klubo salėj po kelių 
dienų išdalinta 100 paruoštų 
laiškų prez. Carteriui ir Valsty
bės sekretoriui Vance dėl Pet
kaus ir Gajausko išlaisvinimo. 
Birželio 14 minėjimas vyko klu
bo salėj. Abi šaulių kuopos daly
vavo su vėliavom. Po JAV ir Lie
tuvos himnų atidarymo žodį tarė 
klubo pirm. Kl. Jurgėla. Pro
gramai vadovavo A. Kamiene. 
Po kun. T. Degučio, OFM, invo- 
kacijos pagrindinę kalbą pasakė 
dr. J. Kriaučiūnas iš Putnam, 
Conn. Klubo choras, vadovauja
mas muz. P. Armono, padainavo 
eilę dainų. Paskutinėj J. Strolios 
giesmėj “Parveski, Viešpatie” 
solo partiją atliko Rimas Kama- 
vičius.

Lietuvos vyčių St. Petersbur- 
go kuopa birželio 21 lietuvių 
klube svarstė artėjančio Lietu
vos vyčių seimo, savos vėliavos 
įsigijimo, popiežiaus bei vysku
po pasveikinimo ir kitus rei
kalus. — L.Ž.K.

LB krašto valdybos pirminin
kus—Vytautą Volertą ir Juozą 
Gailą.—ir kelis krašto v-bos na
rius. Apylinkė žinoma ir savo so
listėmis — Ona Šalčiūniene ir 
Gene Ugianskiene.

Šiuo metu apylinkės reikalais 
nuoširdžiai rūpinasi dr. Albinas 
Šmulkštys, Bronė Karaškienė, 
Jadvyga Šmulkštienė, Antanas 
Jankauskas ir Birutė Šidlaus
kienė.

-o-

Balfo Philadelphijos skyriaus 
metiniame susirinkime išrinkta 
valdyba pareigomis pasiskirstė 
taip: Feliksas Andriūnas — 
pirm., kun. Kajetonas Sakalaus
kas — vicepirm., Antanas Gai- 
liušis — ižd., Vytautas Šuopys 
— sekr., Alfonsas Kazickas — 
narys. Revizijos komisija: Juozas 
Lukas, dr. Albinas Šmulkštys ir 
Mykolas Čepulis. Naujoji valdy
ba planuoja rudenį paminėti 
Balfo 35 metų veiklos sukaktį.

JAV LB IX-osios tarybos rin
kimai Philadelphijoj praėjo 
sklandžiai. Balsavime dalyvavo 
34 nuošimčiais daugiau, negu 
paskutiniuose rinkimuose. Buvo 
pravesta propaganda per radiją, 
spaudą ir laiškais. Gausaus bal
suotojų skaičiaus dėka LB Pieti
nė apygarda vietoj anksčiau tu
rėtų trijų tarybos narių pravedė 
keturis. Rinkimais nuoširdžiai 
rūpinosi pirm. Feliksas Andriū
nas ir kiti komisijos nariai.

B.V.

Alfas Brinką, dramos aktorius, 
staiga mirė liepos 17 Chicagoje. 
Palaidotas liepos 21.

— Marijona Palukaitienė, 84 
metų, mirė liepos 16 Pilviškiuo
se, Lietuvoje. Palaidota liepos 
18. Liko du sūnūs Lietuvoje 
— Juozas ir Justinas, Ameriko
je — sūnus kun. Teofilis Palis- 
Palukaitis, kuris yra amerikiečių 
parapijos klebonu Pittsburg, Ca
lif.

— Apie Lietuvą parašė Mila
no dienraštis 11 Giomale liepos 
1 numeryje, prisiminė ryšium su 
naujai paskirtais kardinolais. Ra
šo, kad 15-tasis kardinolas esąs 
lietuvis, Vilniaus vyskupas Ju
lijonas Steponavičius. Mini ir tą 
faktą, kad dabartinis popiežius 
savo kardinolišką skrybėlę pa
siuntė į Vilnių. Šio italų laikraš
čio iškarpą Darbininko adminis
tratoriui Tėvui Petrui Baniūnui 
atsiuntė italė Luisą Bemasconi 
Volontieri, gyvenanti San Do- 
nato-Milano. Tėv. Petras Baniū- 
nas karo metu buvo Italijoje ir 
ten pasižymėjo plačia labdara 
tarp italų ir tarp lietuvių. Jo lab
daros talkininkė ir buvo minėta 
italė.

— Neringos 10-ojoj stovykloj. 
West Brattleboro, Vermont, sto
vyklauja 116 mergaičių, suvažia
vusių iš 20 valstijų, net iš Ca- 
lifornijos, Arizonos, Texas, Co- 
lorado, Georgia, Floridos, Illi
nois, Ohio ir iš dviejų Kanados 
provincijų. Liepos 22 stovyk
lautojos vyko į lietuvių metinę 
susiartinimo šventę Putname, 
Conn., atlikti programos. Šiai 
lietuviškai stovyklai nuo 1943 
vadovauja Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserys.

— Detroite Lietuviškųjų Me
lodijų — Lithuanian Melodies x 
radijo programa yra duodama i; 
per VVMZK-FM stotį. Stotis da- r 
bar persikėlė į naujas patalpas, 
tuo pačiu pasikeitė ir lietuviš
kos programos adresas. Dabar 
yra: Lithuanian Melodies, 2056 
CNB Bldg., Detroit, Mich., 
48226. Lietuviškai programai 
vadovauja Algis Zaparackas.

— Balfo direktorių suvažiavi
mas šiemet įvyks lapkričio 17 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėj, Los Angeles, Calif.

— Kario žurnalui paremti Cle- 
velande, Lietuvių Namuose, 
rugpiūčio 26 rengiamas vakaras.
Inicaityvos ėmėsi LKVS Ramo

vė Clevelando skyrius.
— Tautos šventė Clevelande 

rengiama rugsėjo 8-9. Šventę 
rengia LB apylinkė.

— Dr. A. Kušlys, Šveicarijos 
LB pirmininkas, siųsdamas 
$1394.55 rašo: “Tai yra mūsų 
Šveicarijos lietuvių auka Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongre
sui”. JK finansų komitetas reiš
kia nuoširdžią padėką Šveicari
jos lietuviam.

— San Francisco, Calif., bei jo. 
apylinkėse gyvena arti 500 lietu
viškų šeimų, kurias jungia LB 
apylinkė. Valdybai pirminin
kauja R. Pažemėnas. Suor
ganizuotas vaikų darželis ir li
tuanistinė mokykla. Jai vadovau
ja Živilė Rawson. Kadangi lietu
viai labai išsisklaidę, pasitenki
nama keliais metiniais rengi
niais — Vasario 16 minėjimu, 
pora išvykų į gamtą, metiniu ru
dens baliumi ir kalėdine eglute 
vaikam.

— Rimas Vainorius, lietuvis, 
įrašytas kaip antrojo vieneto re
žisierius Paramount Pictures fil
me “Players”. Apie tai mini Arė
jo Vitkausko World-Wide News 
Bureau pasaulinė skiltis “Ameri
can Scene”.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Januškevičienė, Milton, 
Mass., P. Ambraziejus, W. Rox- 
bury, Mass., V. Simons, Gard- 
ner, Mass. Užsakė kitiem: A. 
Moriarty, Quicy, Mass. — E. 
Dausa, Watertown, Mass. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 10 
dol. Atnaujinant visiem 13 dol. 
metam.
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Iš Lietuvos K.B. 
Kronikos Nr. 37
(atkelta iš 1 psl.)

Religinėms procesijoms ir 
apeigoms lauke reikalaujama 
specialaus rajono vykdomojo ko
miteto leidimo (50 str.).

Jeigu ateistai turi teisę organi
zuoti eisenas, ruošti festivalius 
ir įvairias civilines šventes vie
šose vietose, tai lygiai tokią pa
čią teisę privalo turėti ir tikin
tieji. Tačiau per visą pokario 
laikotarpį nė vienai Lietuvos 
religinei bendruomenei nebuvo 
duotas leidimas religinei eise
nai už šventoriaus ribų (išimtis 
daroma tik kunigų laidotuvių 
procesijai).

50-sis straipsnis draudžia ku
nigui atlikti religines apeigas 
tikinčiųjų butuose pvz., pakrikš
tyti sergantį kūdikį, pašventinti 
namą ir kt. Šį draudimą tikin
tieji laiko antikonstituciniu kiši
musi į privatų piliečio butą ir jo 
sąžinės reikalus. Šjs straipsnis 
draudžia be vykdomojoe komi
teto leidimo net 3-4 tikintie
siems bendrai melstis lauke, 
miške ir net privačiuose tikin
čiųjų butuose. Religines apei
gas leidžiama atlikti tik prašant 
sunkiai sergančiam arba mirš
tančiam ligoniui. Taigi vykdo
majam komitetui paliekama 
teisė spręsti, kada ligonis tikrai 
yra mirštantis arba sunkiai ser
gantis. Pavyzdžiui Moldavijos 
TSR teritorijoje reikalaujama, 
kad gydytojas raštiškai paliu
dytų, jog ligonis tikrai sunkiai 
serga, ir tik tada kunigui galima 
tikėtis gauti vykdomojo komite
to leidimą aplankyti ligonį.

Jeigu tarybinė vyriausybė 
vers kunigus ir tikinčiuosius 
laikytis šių antihumaniškų, anti
konstitucinių prieštaraujančių 
Visuotinei Žmogaus teisių dek
laracijai ir kitiems tarptauti
niams TSRS susitarimams Nuo
statų, tautoje bus sukeltas sąmy
šis, milijonai tikinčiųjų pasijus 
nuskriausti ir pažeminti. Todėl 
mes dėl aukščiau išdėstytų mo
tyvų prašome TSRS ir LTSR 
Aukščiausios Tarybos Prezidiu
mus šiuos Nuostatus kuo grei
čiau atšaukti.

Tikinčiųjų teisėms ginti 
Katalikų Komiteto nariai 

kunigai:
Jonas Kauneckas 

Alfonsas Svarinskas 
Sigitas Tamkevičius 

Vincas Velavičius 
Juozas Zdebskis 

-o-
Visose Lietuvos vyskupijose 

kunigai rašo sovietinei valdžiai 
pareiškimus, protestuodami 
prieš Religinių susivienijimų 
nuostatus ir pareikšdami nusi
statymą jų nevykdyti.

Religijų reikalų tarybos įgalio
tinis P. Anilionis, sužinojęs apie 
parašų rinkimą, solidarizuojantis 
su TTG Katalikų Komiteto do
kumentu Nr. 5, perspėjo vysku
pus ir valdytojus, kad šie už
draustų kunigams pasirašinėti 
po tokios rūšies pareiškimais. 
Panevėžio vyskupijos vysk. Ro
mualdas Krikščiūnas perdavė 
dekanams P. Anilionio įsakymą. 
Kunigai masiškai pasirašo po 
protesto pareiškimais. Pareiški
mus pateiksime kitame “LKB 
Kronikos” numeryje.

Europinio 
Sąjūdžio 
posėdžiai

Int. A. Venskus, Europinio Są
jūdžio lietuvių komiteto gen. 
sekretorius, gegužės 8 dalyvavo 
Hagoj (Olandijoj) šio sąjūdžio 
vyriausio komiteto posėdžiuose.

Po posėdžių E. S. vyriausio 
komiteto nariai, kaip garbės sve
čiai, buvo pakviesti dalyvauti V. 
Europos savivaldybių kongrese, 
kurį atidarė Olandijos karalienė 
Julijona.

) Birželio 8-9 A. Venskus daly
vavo Europinio Sąjūdžio tarybos 
ir vyriausio komiteto posėdžiuo
se Paryžiuj. Jie vyko Prancūzi
jos Seimo Rūmuose.

Visuose šiuose posėdžiuose 
svarstyti naujo Europos parla
mento klausimai ir Europos 
kraštų konkreti akcija šioj insti
tucijoj. (E s Lietuvių K-te to

Informacija)

Vaizdelis iš Baltimorės lietuvių festivalio. Nuotr. L. Surdok Baltimorės lietuvių festivalyje prie LB informacijos stalo 
pasitarti susitiko S. Čipkienė, S. Surdokienė, G. Radžiu- 
vienė ir M. Noreikienė.

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

vaujamas R. Andriuškevičiaus. 
Mišrių chorų pirmoji vieta teko 
Klaipėdos mokytojų namų cho
rui, vadovaujamam G. Purlio, 
antroji vieta — Marijampolės 
maisto pramonės automatų ga
myklos chorui, vadovaujamam 
P. Povilionio, trečioji vieta — 
Panevėžio kabelių ga - 
myklos chorui, vadovaujamam 
N. Afanastjevos. Šie visi chorai 
varžėsi netituluotų chorų grupė
je. Atskirą kategoriją sudarė ti
tuluotieji chorai (kuo nors atžy
mėti ankstesnėse varžybose). 
Čia pirma vieta teko Lengvosios 
pramonės ministesrijos chorui 
“Aidui”, vadovaujamam J. Vana
go, antra vieta — Panevėžio 
prekybos valdybos chorui “Vo
lungė”, vadovaujamam G. Vir- 
žonienės, trečia vieta — Kauno 
klinikinės ligoninės chorui 
“Kanklės”, vadovaujamam P. 
Jurkonio. Buvo dovanų ir už 
atskirus atliktus muzikos kūri
nius. Už St. Šimkaus dainą “At
sisveikinimas su giria” dovaną 
gavoMarijampolės maisto pra
monės automatų gamyklos cho
ras. Paskirta ir gana daug smul
kesnių dovanų.

— Panevėžys yra smarkiai 
augantis Lietuvos miestas. 
Spaudoje rašoma, kad 1970 m. 
Panevėžyje buvo tik 70,000 gy
ventojų, o 1979 m. jau yra 
102,000 miestas išsiplėtęs į 2610 
hektarų plotą. Naujus gyvento
jus traukia išaugusi Panevėžio 
pramonė. Mieste veikia 28 stam
besnės įmonės. Garsi yra “Ekra
no” gamykla savo gaminamais 
kineskopais, reikalingais spalvo
tai televizijai. Panevėžyje taip 
pat gaminami agregatai elektro
ninėms skaičiavimo mašinoms. 
Miestas galįs didžiuotis kom
presoriais, stiklo gaminiais, bal
dais, linų apdirbimu, cukraus 
fabriku. Kultūrinėje srityje Pa
nevėžys gali pasigirti savo dra
mos teatru. Pas režisierių Juozą 
Miltinį pasimokyti atvyksta teat
ralai iš “plačiosios tėvynės”. 
Jam ir partinė cenzūra kiek at
laidesnė. Mieste veikia 14 vidu
rinių mokyklų, 7 technikos mo
kyklos, Kauno politechnikos 
instituto vakarinis fakultetas, 
net 33 vaikų darželiai. Nauji 
miesto rajonai dygsta į šiaurę 
ir į šiaurės vakarus nuo se
nojo Panevėžio. Spaudoje rašo
ma, kad stengiamasi apsaugoti 
gražų Nevėžį nuo užteršimo, 
kad didieji keliai nukreipiami į 
užmiesčius.

— Prisimintas liaudies švie
tėjas ir rašytojas Antanas Tatarė 
(1805-1889). Šakių rajono lietu
vių kalbos sekcija šiais metais 
tradicinę lietuvių kalbos ir lite
ratūros dieną skyrė A. Tata
rės atminimui. Rašytojo gimta
jame Rygiškių kaime atidengta 
atminimo lenta. Minėjimas vyko 
Griškabūdžio kultūros namuose. 
Buvo perskaitytas A. Zalatoriaus 
referatas, analizuojąs A. Tatarės 
kūrybą. Apie rašytojo gyvenimą 
ir darbus kalbėjo iš Vilniaus at
vykęs aukštosios muzikos mo
kyklos dėstytojas J. Kazlauskas, 
B. Kazlauskienė, kalbininkas K. 
Ulvydas ir prof. J. Pikčilingis.

— Druskininkuose projektuo
jamas didelis visuomeninio mai
tinimo kompleksas “Asta”. Tuo 
vardu dabar veikianti valgykla 
yra Druskininkams per maža.

Projektą paruošė Vilniaus ir Ry
gos architektai. Jie ir buvo su
važiavę į Druskininkus. Geres
nis pasirodė vilniečių projek
tas, kurį paruošė arch. J. Anuš- 
kevičius ir arch. Č. Šliažas. “As
toje” būsiąs 120 vietų restoranas, 
trys pokylių salės aštuoniasde
šimčiai dalyvių, 200 žmonių val
gykla. Vertinimo komisija pri
ėmė vilniečių projektą.

— Neseniai Vilniuje išleista 
10,000 egz. tiražu vertinga bib
liografo Levo Vladimirovo kny
ga “Knygos istorija” (556 psl.). 
Autorius joje apžvelgia rašto ir 
spaudos kelią nuo seniausių lai
kų iki dabarties. Apžvelgiami 
senovės Rytai, Egiptas, Graikija, 
Roma, arabų įnašas, siekiama 
net Kinija, Indija, plačiau su
stojama prie rašytinio žodžio 
istorinėje praeities Lietuvoje. 
Knyga, suprantama, parašyta 
marksistiniu metodu, bet istori
niai faktai yra Jcruopščiai surink
ti ir pažinimui naudingi.

— Kėdainiuose vykstančios 
didelės statybos — devynių 
aukštų gyvenami namai — už 
daugiau kaip 15 milijonų rublių, 
suprojektuotas naujas mikrorajo
nas, kuriame sutilpsią 18 tūks
tančių žmonių. p M

Okupuotoj 
Lietuvoj

Domininkas Viščinis, kilęs iš 
Druskininkų, kovo 30 mirė Vil
niuj, baigdamas 76-uosius me
tus. Mokėsi Vilniaus lietuvių 
mokytojų seminarijoj, bet jos ne
baigė, nes 1927 ją uždarė Lenki
jos administracija. Po keleto 
metų pertraukos mokytojo diplo
mą jis įsigijo mokytojų semina
rijoj Lenkijos gilumoj. Grįžęs į 
Vilniaus kraštą, suorganizavo 
ir kurį laiką vedė mokyklą 
lietuvių kaime Jaskonyse, netoli 
Druskininkų. Bet tuoj buvo iš
tremtas į Lenkijos pajūrį, kur jį 
užtiko Vokietijos žygis į Lenkiją. 
Kai ši žlugo, velionis grįžo į Vil
nių, kur buvo mokyklos vedėju 
ligi antros bolševikų okupacijos. 
Pasibaigus karui, jis suorgani
zavo Druskininkuose pirmąją 
lietuvių gimnaziją ir jai vadova
vo eilę metų. Vėliau buvo per
keltas gimnazijos direktorium į 
Prienus, o dar vėliau — į Ute
ną. Sulaukęs pensijos, velionis 
grįžo į Vilnių. Jo laidotuvėse da
lyvavo senieji vilniečiai, daugy
bė jo mokinių, plačioji lietuvių 
visuomenė. Taip kovotojas dėl 
Vilniaus atgulė jo kalneliuose. 
Prie Bostono gyvena jo jaunes
nysis brolis Petras Viščinis, 
Laisvės Varpo radijo vedėjas.

-o-
Šarūnas Žukauskas, atlikęs še- 

šerių metų bausmę koncentraci
jos stovykloj, grįžo į Lietuvą. 
Buvo nuteistas 1973 už tariamą 
antisovietinę veiklą, kuri reiškė
si jo susidomėjimu Lietuvos 
istorija, įskaitant net tokius įvy
kius, kaip Molotovo-Ribben- 
tropo paktas, kuriuo sutartas 
Lietuvos laisvės užgniaužimas. 
Koncentracijos stovykloj Šarū
nas Žukauskas tiek sunyko, kad 
jį sunkiai atpažino net jo arti
mieji. Bet morališkai jis nėra 
palaužtas. Gimęs 1950, taigi 
dabar teturi 29 metus. Tai jau 
komunistinės santvarkos pro
duktas, išlikęs ištikimas lietuvių 
tautai ir jos interesam.

<0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Baltimorės lietuvių festivalyje informacijas teikia Linas 
Surdokas.

BALTIMORĖS 
ŽINIOS

Pavergtųjų tautų prisimini
mas įvyko Šv. Alfonso bažny
čioj per lietuviškas pamaldas 
sekmadienį, liepos 22. Mišias 
aukojo kun. A. Dranginis. Jis pa
sakė ir pamokslą dviem kalbom, 
ragindamas visus vienin
gai dirbti, kad būtų išlaisvinta 
Lietuva.

Vasaros oras vargina baltimo- 
riečius. Maldininkai, kurie daly
vauja pamaldose Šv. Alfonso 
bažnyčioj, dėkingi, kad bažnyčia 
turi vėsinimo sistemą. Savaitga
liais nemažas skaičius lietuvių 
iš miesto važiuoja į savo vasar
namius prie Chesapeake Bay.

Albertas Juškus, Lietubių Me
lodijų radijo valandėlės vedėjas, 
parsivežė iš Lietuvos įdomių 
juostelių, girdimų per jo radiją. 
Būdamas susipratusiu lietuviu, 
A. Juškus kartu su Kęstučiu 
Laskausku uoliai dirba radijo va

landėlėj trisdešimt su viršum 
metų.

Marytė Ona Karevičiūtė ir 
William Price Fovvler, Jr. susi
tuokė Šv. Alfonso bažnyčioj lie
pos 21 per 11 vai. ryto mišias. 
Jų moterystę palaimino kun. 
A. Dranginis. Po mišių jaunave
džiai su savo tėvais, giminėmis 
ir svečiais gražioj Maitins West 
salėj linksmoj puotoj maloniai 
praleido laiką.

Jonas Obelinis

NAUJAUSI LEIDINIAI

S. Maziliauskas, Merkelis 
Giedraitis, 7 dol., kietais vir
šeliais 10 dol.

Kun. dr. J. Gutauskas, Didžių
jų Bendrijos tėvų mintys, 7 dol.

Kl. Jūra, Monsinjoras Z. Ig
natavičius, 10 dol.

J. Gliaudą, Perlojos respubli
ka, premijuotas romanas, 7 dol.

J. Kralikauskas, Įkaitę Vil
niaus akmenys, prem. romanas, 
5 dol.

A. Baronas, Laivai ir uostai, 
romanas, 7 dol.

VII Spartakiados baigminės 
šachmatų varžybos vyko Mask
voj. Parodos paviljone, liepos 
11-23, o Vilniuj nuo liepos 21’ iki 
rugpjūčio 3 vyksta Spartakiados 
krepšinio baigminės.

Alytuj įvyko Lietuvos VJSM 
vaikų ir jaunių šachmatų pirme
nybės, kuriose rungėsi 130 
žaidėjų. Vaikų grupėj I v. lai
mėjo plungietė R. Bajoraitė ir 
vilnietis G. Seirukovas. Jaunių 
grupėj: 1. N. Rutkauskaitė (Jo
nava) ir D. Linauskas (Kėdai
niai).

USCF jubiliejinės 1939-79, 
US OPEN 1979 šachmatų pir
menybės įvyks Chicagoj, Pal- 
mer House patalpose, liepos 29- 
rugpjūčio 11. Prizų fonde — 
$13,500. Pirmų dešimties vietų 
laimėtojam paskirta $$3000, 
2000, 1000, 750, 500, 400, 350, 
300, 250 ir 200. Atskirai pa
skirta: ekspertam $500 ir 250; 
po tiek pat gaus A, B, C, D ir E 
klasių laimėtojai, o Unrated — 
$200 ir 100. Visais turnyro rei
kalais kreiptis į Richard Verber, 
724 W. Camelia, Chicago, IL 
60657.

Spartakiados šachmatų varžy
bose rungėsi 17 rinktinių tri
juose pogrupiuose. Lietuvos 
rinktinė: G. Piešina (Vilnius), 
A. Butnorius (Kaunas), D. La- 
pienis (V.), V. Mikėnas (V.), 
G. Rastenis (V.), L. Ševelio- 
vas (Klaipėda), V. Majorovas 
(Plungė), R. Kartanaitė (V.), V. 
Kaušilaitė (K.). Atsarginis — P. 
Ragelis (K.). Vadovai — Lietu
vos šachmatų federacijos pirmi
ninkas L. Puskunigis ir respub
likinio šachmatų klubo direkto
rius L. Gerškovičius (V.). Tre
neriai — tm M. Podgajecas 
(Odesa) ir meistras A. Malevins- 
kis (Klngr.). Lietuvos rinktinė 
rungėsi I pogrupy. Po 4 rungty
nių pirmavo šiam pogrupy Uk
raina — 28.5 tš., Leningradas — 
23.5, Uzbekistanas ir Lietuva — 
po 15 tš.,'Kirgizija — 14, Turk
mėnija — 12 tš.

M. Kvietytė, Peteliškių sala, 
pasakos vaikams, 4 dol.

B. Vaivorytė, Viltrakių vaikai, 
prem. vaikams apysakaitės, 4 
dol.

Persiuntimui pridedama 50 c.
Šios bei kitos lietuviškos kny

gos ir lietuviškos muzikos plokš
telės gaunama Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

1979 M. KEUOHES I LIETUVA.

BALTIC
TOURS

9 DIENOS - LIETUVOJE & RUSIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje

RHŲ IR VAKARŲ EUROPA
Nuo devynių iki penkiolikos dienų

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE 
& ITALIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Romoje
Liepos 24 <L — Rugp. 7 d. *------- ---------- $1,249.00

VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:
• ISVykimas iŠ Bostono, New Yorko ir Chicagos 

via Lufthansa, Northvfest Orient ir SAS
• Vienos dienos ekskursija i Kauną, pusė dienos 

Trakuose
• Įžymybių apžiūrėjimo kelionės

• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patama- 
viniai

• Iš kitų miestų galima jungtis su papildomu mo
kesčiu

Rūgs. 20 — 28 d............. ............  $849.00
Rūgs. 27 - Spal. 5 d........... . ..............-..... $849.00

11 DIENŲ LIETUVOJE & LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje

Rūgs. 6 - 16 d.............. . .... . .... ........  $849.00
Spal. 11 — 21 d...... .... .............. — $779W

12 DIENŲ - LIETUVOJE & LENKIJOJE:
* naktys Vftnhye, 3 Varšuvoje

Rugp. ------ ;..................... .....  $959.00

Atstovai:

Worcester, Mass. — B. Sviklienė 
(617) - 798-2868

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreiptis į:

BALTIC TOURS 
8 White Oak Road 
Nevvton, Ma. 02168 

Tel. (617) — 969-1190
Sutvarkome dokumentus norintiems iš
sikviesti gimines iš Lietuvos arba no
rintiems ilgesnį laiką pabūti Lietuvoje.
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MINKŲ RADIJO 
PIKNIKAS

Seniausia lietuviška radijo 
programa Naujojoje Anglijoje 
rengia savo 45 metų sukaktuvinį 
pikniką rugpiūčio 12 gražiame 
lietuviškame Romuvos parke, 71 
Claremount Avė., Brocktone.

Kaip kas metai, taip ir šiemet 
bus naudingų laimėjimų ir įžan
gos dovanos: 100 dol. indėlis So. 
Bostono Savings Banke, 100 dol. 
pinigais — dovana Juozo Kairio, 
sav. Fitzmaurice Motor Sales iš 
Brocktono; kelionė į New 
Yorką ir atgal — kongresmano 
Joe Moakley dovana, gintarinis 
žiedas — Baltic Tours dovana ir 
kiti laimėjimai.

Programą 4 vai. popiet pradės 
Etnografinis ansamblis, kuriam 
vadovauja Ginta Kupčinskienė. 
Šoks Bostono tautinių šokių 
grupė, kuriai vadovauja Ona Vi- 
šakienė, bus renkama N’ Angli
jos iškilioji lietuvaitė. Šokiams 

ALBERTAS PETKEVIČIUS- 
PETKAVAGE Dr. Jonas Ulėnas

JONAS ULENAS GAVO 
DAKTARO LAIPSNĮ

staiga mirė gegužės 17 Elyria, Ohio. Jis buvo iškilmingai 
palaidotas gegužės 21 iš Marijos bažnyčios. Pamaldose 
dalyvavo 13 kunigų, parapijos mokyklos mokiniai, kunigų 
seminarijos klierikai, nes jo sūnus Leonardas lanko semi
nariją.

Jis buvo dvynis brolis vienuolio pranciškono Jurgio 
Petkevičiaus ir brolis kazimierietės seselės Margaritos 
Chicagoje, III.

Dėkojame visiems broliams ir kunigams pranciškonams, 
dėkojame seselėms kazimierietėms, visiems giminėms, 
draugams už užprašytas mišias, visas maldas, gėles.

Dėkojame visiem, kurie pareiškė užuojautas asmeniš
kai ir spaudoje.

Brolis Jurgis, sesuo Margarita ir 
Petkevičių šeima

Pranešame, kad š.m. liepos 17 V. Vokietijoje mirė 
vaistininkas

ZIGMAS BAGDONAS-BAGDONAVIČIUS,

sulaukęs 95 metų amžiaus. Nuliūdime paliko sūnūs: 
Jurgis Cape Code, Mass., ir Kostas Australijoje su 
šeimomis.

A.A.
PULK. RAIMUNDUI LIORMANUI

mirus, seseriai Irenai Kubiliūnienei ir kitiems giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

LB Cape Cod apylinkė

A.A.
VLADUI KOPPUI

staiga mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Liudvikai 
ir kartu liūdime

LDK Birutės Draugijos New Yorko Skyrius

A.A.
ADVOKATUI VLADUI KOPPUI

mirus, jo žmonai, poniai Liudvikai Koppienei gilią užuojautą 
reiškia

Ingelevičių šeima

gros Mickey Haberek orkestras. 
Bus dovanos šokių laimėtojams.

Geriausius šokėjus ir iškiliąją 
lietuvaitę išrinks ši komisija: 
Ona Ivaškienė, Laima Kontau- 
tienė, buvusi iškilioji lietuvai
tė 1951; Danielius Averka, 
Henrikas Čepas, Juozas Rente- 
lis.

Praeitų metų iškilioji mergina 
Jeanne Dowber iš Brocktono į- 
teiks šių metų lietuvaitei grožio 
kaspiną. Išrinktoji taip pat gaus 
statulą iš Bostono miesto bur
mistro Kevin H. White, gėlių 
puokštę iš Baltic Florists gėlių 
ir dovanų krautuvės, 18 colių 
paauksuotą grandinėlę, porą pa
auksuotų auskarų. — Ketvirčio 
brangenybių krautuvės dovana 
iš So. Bostono.

Pikniko šeimininkas bus Vy
tautas Jurgėla, valgius gamins 
Monika Plevokienė ir jos talki
ninkės.

Rengėjai kviečia visus į šį 
linksmą, lietuvišką metinį pikni
ką. Autobusas iš Bostono išeis 

1:30 v. popiet nuo Liet. Piliečių 
klubo. Kaina ten ir atgal — 4.50 
dol. Įžanga į pikniką — 2 dol.

Steponas ir Valentina Minkai

Inž. Juozas Stašaitis liepos 14 
šventė savo gimtadienį. Ta pro
ga jo pasveikinti susirinko per 
60 šaulių ir kitų jo bičiulių 
bei svečių. Prisiminta ir tai, kad 
rudenį jis išeina į pensiją. Pa
sakyta daug gražių kalbų, ver
tinant sukaktuvininko lietuviš
kus ir krikščioniškus darbus. Pa
linkėtajam geros sveikatos ir ge
ros nuotaikos. Kalbėjo N. Angli
jos šaulių rinktinės kapelionas 
pranciškonas kun. Rafaelis Šaka
lys, šaulių rinktinės pirmininkas 
Algirdas Zenkus, Brocktono šau
lių kuopos pirmininkas Petras

Birželio 8 Politechnikos Insti
tute New Yorke Jonas Ulėnas 
gavo daktaro laipsnį (Ph. D.); 
sritis — “Operation Research”. 
Ši mokslo sritis tiria metodus, 
kaip išspręsti uždavinius, kurie 
yra labai svarbūs, dideli, komp
likuoti ir nepajėgiami išspręsti 
kitų mokslų bei inžinerijos šakų.

Jq disertacijos darbas buvo— 
“Simulation of the Effects of 
Organizational Structure
Changes on Development 
Project Performance”.

Jonas Ulėnas studijavo elekt
ros inžineriją, 1956 baigė cum 
Įaudė Nevv Yorko miesto kolegi
ją bakalauro laipsniu. Studijų 
metu buvo išrinktas “Out- 
standing Electrical Engi- 
neering Sophomore”, buvo pri
imtas į elektros inžinerijos gar
bės draugiją — Eta Kappa Nu 
ir į inžinierių garbės draugiją — 
Tau Beta Pi. Ši pastaroji atitin
ka humanitarų Phi Beta Kappa.

Magistro laipsnį gavo 1961 
Brooklyno Politechnikos Institu

MIRĖ ŠIMTAMETIS 
DAIL. ADOMAS VARNAS

Liepos 19, ketvirtadienį, tru
putį prieš 9 v.r., staiga mirė 
šimtametis dail. Adomas Varnas, 
praeiteį rudenį iškilmingai at
šventęs 100 metų sukaktį. Tai 
buvo pats seniausias lietuvių 
dailininkas pasaulyje, gal ir iš 
viso pats seniausias dailininkas.

Adomas Varnas, žymus mūsų 
dailininkas grafikas, tapytojas, 
lietuviškų kryžių tyrinėtojas, 
mokytojas ir švietėjas, sutapo 
su lietuviškosios dailės istorija, 
nes jis buvo vienas iš pirmų
jų dailininkų, kurie buvo baigę 
aukštuosius mokslus ir kurie 
reiškėsi savo profesijoje, dirbo 
Lietuvai.

Buvo gimęs 1979 sausio 1 
Joniškyje, Šiaulių apskrityje. 
Mokėsi Joniškyje, Mintaujoje, 
Žemaičių kunigų seminarijoje 
Kaune, bet, jos nebaigęs, pasi
traukė ir išvyko studijuoti meno. 
Nuo 1900 studijavo Petrapilyje. 
Pagautas už lietuvišką veiklą, 
pabėgo iš kalėjimo ir nuo 1903 

Šaulys, Worchesterio šaulių 
kuopos pirmininkas Vladas 
Gedmintas, Lietuvių karių Bos
tono skyriaus pirmininkas inž. 
Bronius Galinis, LMK Federaci
jos Bostono klubo pirmininkė 
Elena Vasyliūnienė, svečiai: 
Elena Liutkonienė, Kazys Šimė
nas, Povilas Žičkus. Sukaktuvi
ninkui įteikta dovanų.

Sukaktuvininkas labai nuo
širdžiai visiem padėkojo. Sofija 
Stašaitienė visus svečius puikiai 
pavaišino.

Inž. Juozas Stašaitis mokslus 
baigė Lietuvoje, karo metu 
pasitraukė į Vokietiją, o vėliau į 
Prancūziją. Iš ten atvyko į Ame
riką, apsigyveno Brocktone. Čia 
įsitraukė į lietuvišką veiklą, 
globojo lituanistinę šeštadieninę 
mokyklą, kai ji negalėjo dirbti 
parapijos mokyklos patalpose. 
Aštuonerius metus mokykla vei
kė Stašaičių bute. Brocktone or
ganizavo skautus, leido savo du 
sūnus į pranciškonų gimnaziją 
Kennebunkporte. Ten irgi įstei- 

te. Doktorato egzaminus išlaikė 
1968. Laikė 12, tik 4 išlaikė be 
pataisos, iš jų jis tik vienas buvo 
“part time” studentas. Po to pra
dėjo rašyti disertaciją; rašymas 
tęsėsi dešimtį metų. Doktorato 
ruošimo metu buvo išrinktas į 
mokslininkų garbės draugiją 
Sigma Xi.

Jo profesinis darbas yra suriš
tas su skaičiavimo mašinomis — 
kompiuteriais. Jis yra juos 
konstruktavęs, juos programinęs 
kursuose, mokęs kitus inžinie
rius, kaip juos konstruktuoti.

Dabar jis yra sukūręs įmonę. 
Yra konsultantas kompiuterių 
srityje, savininkas ir preziden
tas Vėtra Systems Corporation.

Besimokydamas jis dar rado 
laiko ir lietuviškai veiklai. Yra 
baigęs Maironio lituanistinę 
mokyklą, uoliai veikė ir veikia 
skautuose, studentų organiza
cijoje.

Naująjį daktarą sveikiname 
ir linkime kuo geriausios sėk
mės mokslo ir naujo verslo srity
je. (p.j.) 

metų studijavo Krokuvos dailės 
akademijoje. (Krokuvą tada 
valdė Austrija). 1905 išvyko į 
Šveicariją, kur studijavo Žene
voje. Ten jis ir baigė dailės 
studijas. Kaip dailininkas dirbo 
Sicilijoje, Paryžiuje. Į Vilnių grį
žo 1909 su prancūzišku pasu, 
bet pasilikti negalėjo. Išvyko į 
Galiciją ir Zakopanę. Ten tar
navo meteorologijos stotyje ir 
tapė peizažus. Į Lietuvą grįžo 
tik 1913 metais ir įsijungė į 
visuomeninį, politinį gyvenimą.

Lietuvių dailininkų parodose 
pradėjo dalyvauti nuo 1908 me
tų, mokytojavo nuo 1917 metų. 
Ilgiausiai dėstė meno mokyklo
je. Iš Lietuvos pasitraukė 1944, 
į Ameriką atvyko 1949. Visą 
laiką gyveno Chicagoje, kur tu
rėjo savo namus ir studiją.

Dailininko Varno palikimas 
yra labai didelis — tapybos 
darbai, grafika, portretai, šaržai. 
Chicagoje sukūrė didelį pa
veikslą Karaliaus Mindaugo 
vainikavimas. Domėjosi lietu
viškais kryžiais, dar prieš I-jį 
pasaulinį karą buvo išfotografa
vęs per 2000 kryžių. 

gė skautus. Paskui persikėlė gy
venti į Bostoną. Čia aktyviai į- 
sijungė į šaulių veiklą. Jau eilė 
metų, kai jis yra Jono Vanagai
čio šaulių kuopos pirmininkas, 
Jo pastangomis įkurti šauliai ir 
kitur, jis suorganizavo ir N. Ang
lijos rinktinę.

Į pensiją išėjęs, persikels gy
venti į Brocktoną. Bostonui tai 
tikrai bus skriauda, nes neteks 
veiklaus žmogaus.

Juozas ir Sofija Stašaičiai turi 
du sūnus — Algimantą ir Kęs- 
turį, dukterį Gražiną. Visi baigė 
mokslus ir gyvena savu gyveni
mu. Turi ir dvi dukraites.

Elenos Vasyliūnienės tapybos 
darbų paroda atidaryta liepos 
16 Cambridge miesto bibliote
koje. Į atidarymą atsilankė ne
mažas būrys lietuvių ir ameri
kiečių. Išstatyta 20 paveikslų. 
Paroda tęsis iki liepos 27.

Elena Vasyliūnienė yra retos 
energijos ir veiklos žmogus. 
Mokslus ji baigė Lietuvoje. Pen
kerius metus lankė konservato
riją, baigė Vytauto Didžiojo Uni
versitetą ir gavo pedagogės dip
lomą. Vokietijoje gyveno Dillin- 
gene ir buvo gimnazijos moky
toja. Iš Vokietijos emigravo į 
Kolumbiją, iš ten 1954 persikė
lė Amerikon. Čia dirbo fabrike ir 
įstaigoje. Vėl studijavo Harvar

do universitete ir jį baigė. Iš
ėjusi pensijon, pradėjo lankyti 
tapybos kursus.

LB Cape Cod apylinkė rug
piūčio 4, šeštadienį, 2 vai. po
piet ruošia pikniką-gegužinę 
Mandeikio sodyboje, 30 Wedge- 
wood Drive, Centerville, Mass., 
netoli kur pernai buvo. Kartu 
bus dail. Jono Rūtenio paroda 
ir loterija.

iš Bostono/New Yorko

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

Rugsėjo 19 — $829.00 (vienos savaitės) 
Rugsėjo 26 — $829.00 (vienos savaitės) 
Spalio 10 — $829.00 (vienos savaitės) 
Gruodžio 19 — $1045.00 (dviejų savaičių)

‘Arpber Holidays”

VISOS GRUPES aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

MtMBER

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

Trans-Atlanfic Travel Service, Ine.
393 West Broadway, P. O. Box 116

South Boston, Ma. 02127, Tel. (617) 268-8764
Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų 
į LIETUVĄ ir j kitas pasaulio šalis.
įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIŪNAS.

Prlces are based on double oecupancy and are subject to 
changes and/or Government approval.

VITAS TRAVEL SERVICE 
94-10 JAMAICA AVENUE 
VVOODHAVEN, N.Y. 11421 

(212) 847-5522

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
VIENOS SAVAITES: B Bostono ar Nevv Yorko B CMcagos

Gegužės 14 ir 21 d. $850.00 $980.00
Birželio 11 d. — išparduota
Liepos 9, BIRŽELIO 18 3875.00 $1010.00
Rugp. 20, Rūgs. 3 Ir 10 $875.00 $1010.00
Rūgs. 17 $850.00 $980:00

1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje
DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

Birželio 25, Liepos 18.
Rugpiūčio 0 $1200.00 $1330.00

2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Rygoje,
3 naktys Leningrade, 2 naktys Helsinke

Liepos 2 $1375.00 $1500.00
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
5 naktys Romoje

Liepos 23 $1400.00 $1530.00
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
2 naktys Luceme, 2 naktys Muniche, 1 naktis Baden-Baden, 
1 naktis Zuriche

Rugpiūčio 14 $1375.00 $1500.00
1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje, 
6 naktys Paryžiuje

Visas grupes lyd& patyrę Vadovai Įskaitoma ekskursuos Į Kauną ir 
Trakus, ir vizų mokesčiai. Kainos asmeniui, dviese kambaryje (are subject 
to changes and/or govemmėnt approval). Vienam kambaryje 1 savaitei 
reikia primokėti $100.00; 2 savaitėms — $175.00.

Kainos apskaičiuotos 30-člai ar daugiau keleivių.

4' Bostono 
parengimų 

___  kalendorius f
Elenos Vasyliūnienės dailės 

darbų paroda nuo liepos 16 
iki 27 Cambridge miesto biblio
tekoje.

Minkų radijo valandos gegu
žinė Romuvos parke Brocktone 
įvyks rugpiūčio 12.

Tautos šventės minėjimas, 
rengiamas Martyno Jankaus šau
lių kuopos, Brocktone įvyks rug
sėjo 9.

Tautos šventės minėjimas 
Lietuvių Piliečių Dr-jos salėj 
So. Bostone įvyks rugsėjo 16.

Stepono Dariaus legionierių 
posto moterų pagelbininkių 
banketas įvyks rugsėjo 30.

Balfo Bostono skyriaus 35 
metų sukakties minėjimas įvyks 
spalio 28 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos salėj.

Laisvės Varpo rudens koncer
tas Lietuvių Piliečių Dr-jos salėj 
So. Bostone įvyks spalio 7.

Tautinių šokių sambūrio šo
kių vakaras Lietuvių Piliečių 
Klube So. Bostone įvyks spalio
13.

Dr. Vytenio Vasyliūno vargo
nų koncertas įvyks lapkričio 11.

Lietuvos kariuomenės sukak
ties minėjimas įvyks lapkričio 
18.

LAtSVĖS VARPAS Sekmadieniais 
11:30-12:00 vai. 1430 banga Iš WWEL 
12:10-1:00 vai. 1460 banga iš WBET 
Vedėjas Petras Viščinis 
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.



8 • DARBININKAS • 1979 liepos 27, Nr. 30

DARBININKAS
NEW

YORKE®
Pranciškonų vasarvietėje Ken

nebunkporte ateitininkų sen
draugių stovykla su įdomia pro
grama bus rugpiūčio 11-19 die
nomis. Dar yra laisvų vietų. 
Skambinti: 207 967-2011.

Antanas Masionis, rytų apy
gardos lietuviškų mokyklų in
spektorius, vadovavo mokytojų 
savaitėje Kennebunkporte. Ten 
jis buvo susirgęs, buvo ištiktas 
lengvo širdies priepuolio, ir 
buvo paguldytas į ligoninę.

Pavergtų Tautų savaitės proga 
New Yorko miesto burmistras 
Edward I. Koch. paskelbė 

Gaptive Nations Week. Prokla
macijoje pasisakoma prieš tota- 
listines valstybes ir už tautų 
laisvę, už demokratiją.

Suffolk County lietuvių pilie
čių klubas liepos 29 rengia savo 
metinį pikniką Church of the 
Resurrection parke, kampas 
Edgewater Avė. ir Mayflower 
Avė., Smithtown, L.I. Vienas 
blokas nuo geležinkelio stoties. 
Visi Long Islando lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Piknikas bus 
bet kokiam orui esant, nes parke 
yra didelė salė. Pikniko pradžia 
1 v. popiet. Klubo pirmininku 
dabar yra B. Čeponis.

Leonardas Emontas, Londo
no, Ont., lietuviškos mokyklos 
vedėjas, ir Vitalis Matulaitis iš 
Toronto, palydėti Antano Matu
laičio, lankėsi Darbininko ad
ministracijoje ir Kultūros Židi
nyje, susipažino su spaustuve, 
su A. Galdiko galerija. L. Eman- 
tas dalyvavo mokytojų savaitėje 
Kennebunkporte. Iš ten grįž
damas ir buvo sustojęs New 
Yorke.

Sportinė stovykla, pirmoji vi
soje Amerikoje, pradėjo veikti 
Marianapolyje, Thompson, 
Conn. Suvažiavo 30 vaikų, dau
giausia yra iš New Yorko. At
vyko ir iš kitų N. Anglijos vie
tų. Visą laiką stovyklautojai 
žais krepšinį, juos mokys pasam
dyti instruktoriai. Stovyklą su
rengė New Yorko Lietuvių Atle
tų Klubas.

A.a. V. Koppo mirties proga 
Darbininkui paaukojo po 10 dol. 
K. Bačauskas ir H. Januškevi
čius. Velionis ilgus metus 
dirbo Darbininko administraci
joje. Velionio našlei Liudvikai 
ir jos dukrai Natalijai reiškiame 
gilią užuojautą, o aukotojams — 
padėka Darbininko administra
cija.

Juozafina Galminienė, Ro
muvos knygyno savininkė, lie
pos 29 švenčia savo 80 metų 
sukaktį. Sveikiname!

Iš jaunimo kongreso sveiki
nimus Darbininko redakcijai at
siuntė Ramutė Kemežaitė, Da
rius Venclauskas, kongreso da
lyvė ir LJS Waterburio skyriaus 
atstovas. Atvirukas išsiųstas iš 
Anglijos.

Vaistininko Jono Makauskio 
10 metų mirties metinių proga 
mišios buvo aukojamos liepos 
25 pranciškonų vienuolyno kop
lyčioje. Mišias užprašė velionio 
našlė S. Makauskienė, gyvenan
ti Somerset, N.J.

Long Island Amerikos Lietuvių Piliečių Klubo Suffolk 
County, Ine.,

METINIS PIKNIKAS

įvyksta liepos 29, sekmadienį, 1 vai. popiet Church of the 
Resurrection parke, kampas Edgevvater Avė. ir Mayflower 
Avė., Smithtovvn, L.I., vienas blokas nuo geležinkelio stoties.

Long Island ir apylinkės lietuviai kviečiami dalyvauti.

Piknikas vyks bet kokiam orui esant. Yra didelė salė.
Klubo valdyba

Redakcija ....... (212) 827-1352
Administr.......... (212) 827-1351
Spaustuvė .....(212) 827-1350
Vienuolynas .. (212) 235-5962
K. Ž. salė ....  212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Henrikas ir Sofija Kačinskai 
liepos 29 išvyksta į Sunny Hills, 
Fla. Naujas jų adresas: 188 Sun
ny Hills Blvd., Sunnt Hills — 
Chipley, Fla. 32428

Vliko raštinė ir Eltos Infor
macijos Centras nuo rugpiūčio 
1 perkeliama į Washington, 
DC. Naujas adresas: Elta Infor
mation Service, 1611 Connec- 
tituc Avė., N.W. Suite 2, VVash- 
ington, D.C. 20009.

Tiv. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, atsidėjęs rašo studiją apie 
pranciškoną Jurgį Pabrėžą, gar
sų pamokslininką, gydytoją ir 
botaniką, gyvenusį praeito am
žiaus pradžioje.

Kultūros Židinio kieme pra
eitą savaitę pradėtas statyti ad
ministracijos namas. Jis stato
mas prie kairinio garažo ir namo. 
Jau išlieti pamatai ir mūrijamos 
sienos. Statoma iš tos pačios 
medžiagos, kaip ir K. Židinys. 
Siame name bus administracijos 
raštinė ir butas pačiam admi
nistratoriui.

Juozas Sodaitis padovanojo 
Kultūros Židinio A. Maceikos 
vardo bibliotekai nemažai kny
gų. Bibliotekos administracija 
jam už tai dėkoja. Pats Juozas 
Sodaitis, iki šiol gyvenęs Union
N.J., persikėlė gyventi į Floridą.

— Jaunimo stovyklai, kurią 
rengia Amerikos rytinio pakraš
čio ateitininkai, yra sutikę va
dovauti šie asmenys: Jūratė Kro- 
kytė-Stirbienė — komendante, 
Rytas Vilgalys — vyr. berniukų 
vadovas, Dalia Sakaitė — vyr. 
mergaičių vadovė, Danutė Nor- 
vilaitė — programos koordina
torė, Aušra Kananavičiūtė — li
teratūros programos vedėja, 
Kristina Mališaitė — sporto va
dovė, Tomas Girnius — ideolo
gijos programos vadovas. Pagal
bininkai: Vidmantas Rukšys, Ri- 
tonė Ivaškaitė. Jaunučių ir su
augusių programą tvarko ir 
jiems vadovauja A. Skrupske- 
lienė ir G. Janušienė.

— Jaunimo stovykla, rengia
ma rytinio pakraščio ateitininkų, 
įvyks rugpiūčio 12-25 Neringos 
stovyklavietėje. Priimama jau
nimas 7-19 metų amžiaus. 
Registracijos reikalais kreoptis 
į D. Norvilaitę, 19 Chestnut 
St., Brooklyn, N.Y. 11208. Tel. 
(212) 827-2629.

Parduodamas namas arti 
Grand Central Parkway Jamai- 
coje. Namas gerame stovyje, di
delis daržas. Skambinti vakarais 
523-3641, šeštadieniais ir 
sekmadieniais — visą dieną.

HOUSE FOR SALE 
VVoodhaven North

One family 10 room, 1 1/2 
modern bath, detached 
40 x 120, 1 car garage, private 
driveway, half brick half shingle, 
new gas heating system, $77,000. 
Ohlert-Ruggiere Tel. 847-2323.

Knygnešiai nešė knygas 
slapta į Lietuvą, buvo rusų val
džios persekiojami, tremiami į 
Sibirą. Mūsų dabar niekas ne
persekioja už lietuvišką raštą, 
tad parsinešklme daugiau kny
gų į savo namus. Pirkime nau
jus lietuviškus leidinius!

Prel. J. Balkunas 
Tautos Fondo susirinkime

Prel. Jonas Balkūnas dabarti
niu laiku gyvena Floridoj, 
tačiau nepamiršta ir plačiojo 
New Yorko lietuvių. Pereitą ru
denį jį matėme savo tarpe, o 
dabar buvo labai malonu visiem 
Tautos Fondo valdybos nariam 
turėti jį savo susirinkime.

Tautos Fondo valdyba jaučia 
prelato buvimą, jaučia jo pagal
bą savo darbuose. Fondo paskir
tis jam yra gerai suprantama: 
gautomis aukomis Fondas remia 
Vliko darbus ir veiklą. O juk 
Vlikas kalba pavergtos tautos 
vardu, palaikydamas artimus ry
šius su Lietuvos diplomatine 
tarnyba, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomene, Amerikos Lietu
vių Taryba ir kitomis lietuvių 
įstaigomis plačiame pasaulyje.

Nežiūrint New Yorko karštų 
vasaros dienų, savo patirtim vi
suomeninėj veikloj prel. Balkū
nas dalinosi su valdybos na
riais, kartais patardamas, kar
tais paabejodamas ar pritarda
mas. Žiūrėdami į jo vėsų vei
dą, jo sidabru pasipuošusius 
plaukus, valdybos nariai negalė
jo nė pagalvoti apie vasaros 
karščius ar atidėjimą veiklos 
rudeniui. “Reikia visiems 
drauge dirbti Lietuvai”, kartojo 
jis.

Dalyvė

100 METŲ 
SUKAKTIS

Spalio 21 sueina 100 metų, 
kaip Tomas Edisonas išrado pir
mąją elektros lemputę. Elektra 
jau buvo žinoma, jau buvo varto
jama telegrafe. Didysis Ameri
kos išradėjas Tomas Edisonas 
sugalvojo, kaip ją pritaikyti prak
tiškai. Jis ir padarė pirmą elekt
ros lemputę ir ją įžiebė.

Tai buvo vienas iš didžiausių 
šio šimtmečio išradimų. Elektra 
taip paplito, kad dabar turbūt 
nėra pasaulyje kampo, kur ne
būtų elektros šviesos.

Pirmą kartą gatvių apšvieti
mui buvo panaudota 1882, ap
šviesta New Yorko senamies
čio dalis.

Lietuvoje pirmiausia elektra 
pasirodė Kaune. Jau 1899 Kau
nas turėjo savo elektra.

APIPLĖŠĖ

Liepos pradžioje buvo smar
kiai apvokta ir apiplėšta Lat
vijos pasiuntinybė Washingtone, 
D.C. Išnešti brangūs kilimai, pa
veikslai ir kiti vertingi daiktai. 
Pasiuntinybės archyvo nelietė.

Juozą Kapočių, Liet. Enciklo
pedijos leidėją, apiplėšė vagys, 
įlindę į jo butą. Pavogė nema
žai vertingų ir brangių daiktų, 
taip pat pavogė ir pagamintą fil
mą apie enciklopedijos leidimą, 
jos redaktorius.

— Įkurta lietuvių numizmati
kų draugija. Nariai kviečiami iš 
visos Amerikos. Draugijos cent
ras yra Baltimorėje. Pirmininku 
yra Robert J. Douchis. Draugi
jos adresas — Lithuanian Nu- 
mismatic Association, P.O. Box 
612, Columbia, Maryland.

PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖ

KENNEBUNKPORTE

Pranciškonai visus lietuvius 
kviečia atostogauti savo vasar
vietėje, Kennebunkporte. Čia 
ideali vieta ir f iziniam, ir dvasi
niam poilsiui. Pavargusias nuo 
darbo jėgas stiprina didinga 
Maino gamta —jūra, miškai, ty
ras oras, o taip pat geras mais
tas, patogūs kambariai. Dvasiai 
atgaivos teikia meniška aplin
ka — monumentinės skulptū
ros lauke, nuostabaus grožio 
koplyčia, dailės parodos, kon
certai, literatūros vakarai, pa
skaitos. Pranciškonų vasar
vietė JAV ir Kanados lietuviam 
yra tapusi visokeriopo poilsio 
vieta karštais vasaros mė
nesiais.

Atostogavimo sezonas prasi
deda birželio 30 ir baigiasi rug
sėjo 3. Informacijų ir rezerva
cijų reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: Franciscan Guest 
House, Kennebunkport, ME 
04046. Tel. 207 967-2011.

Kačinskų išleistuvėse kalba dail. V.K. Jonynas. Prie stalo sėdi Henrikas ir Sofija Ka
činskai. Nuotr. V. Maželio

Kačinskų išleistuvės

Liepos 20, penktadienį, 8 v.v. 
Kultūros Židinio mažojon salėn 
susirinko apie 80 išleisti Sofi
jos ir Henriko Kačinskų, kurie 
išvyksta į Sunny Hills, Fla. 
Išleistuves rengė Laisvės Žibu
rio radijo klubas, jam talkino 
tie patys, kurie klubui padeda 
surengti ir kitus renginius.

Prie apskritų stalų susėdo 
kaip kam buvo patogiau. Vakaro 
programą pradėjo ir jai vado
vavo pats Romas Kezys, suras
damas taiklų žodį, įpindamas 
ir sąmojo, greitai susivokda
mas, ką paklausti ir ką atsaky
ti, kad dialogas būtų gyvesnis.

Apie Sofiją
Išryškinęs vakaronės priežas

tį, jis pakvietė Paulių Jurkų 
pakalbėti apie išvykstančius. 
Kalbėtojas trumpai prisiminė 
ponios Sofijos veiklą, kaip ji 
sumaniai mezgė, kūrė įvairius 
drabužius, kaip buvo surengusi 
net parodą, šiemet dalyvavo 
Balfo madų parodoje. Labai 
nuoširdžiai ir aktyviai reiškėsi 
Laisvės Žiburio radijo klube, 
talkino visiems renginiams.

Apie Henriką
Sustojęs ties Henriku Ka

činsku, P. Jurkus prisiminė, kad 
jis jau 1918 buvo mokytojas 
Žemaitijoje. Mokytojavo ketve
rius metus, o paskui išėjo į 
dramos studiją Kaune. Dirbo 
Vilkolakio teatre, paskui metus 
buvo muitinės tarnautoju Klai
pėdoje, grįžo į Kauno teatrą 
ir ten pradėjo pasižymėti kaip 
geras aktorius. Paskui išvyko į 
Klaipėdą, iš Klaipėdos grįžo į 
Kauną, persikėlė į Vilnių, iš 
kur 1944 pasitraukė iš Lietu
vos.

Vokietijoje dirbo su Augsbur
go, Detmoldo ir vėl su Augs
burgo grupėmis. Į Ameriką at
vyko 1949. Pirma sustojo Bos
tone, paskui persikėlė į New 
Yorką. Daugiausia laiko atidavė 
New Yorkui, labai dažnai pasi
rodydamas įvairiuose renginiuo
se, skaitydamas įvairius tekstus. 
Jis su dailiuoju skaitymu su
artino rašytoją su visuomene.

Dabar išvyksta poilsiauti į 
Sunny Hills. Ir kalbėtojas pa
linkėjo, kad ten jis parašytų 
savo prisiminimus, kurie būtų

Ekskursija į 
Kennebunkport, Maine
Tradicinė rudens ekskursija 

autobusu pas T. Pranciškonus 
įvyks rugsėjo 1, 2, 3.

Autobusas išeina nuo Kultū
ros Židinio, 341 Highland Blvd., 
Brooklyne, rugsėjo 1 d., 9 vai. 
ryto ir pakeliui sustos prie Ša- 
linskienės šermeninės 84-02 Ja
maica Avė., Woodhavene. Grįž
tama rugsėjo 3 vakare.

Kelionė, nakvynė ir 5 kartus 
valgis — asmeniui 75 dol. Ke
lionės reikalais skambinti T. 
Petrui (212) 827-1351, Marytei 
Šalinskienei 296-2244. Gautas 
patogus autobusas. Anksčiau už
siregistravę gali pasirinkti vie
tas.

Daug lietuviškų plokštelių 
turi Darbininko administracija. 
Skambink 827-1351 ir prašyk, 
kad plokšteles atsiųstų į na
mus.

lyg lietuviškojo teatro istorija.

Valgoma
Toliau buvo valgoma. Val

gius atsinešė kiekvienas pats 
nuo bendro stalo. Užkandus bu
vo trumpos atsisveikinimo bei 
linkėjimo kalbos. Pirmas kal
bėjo LB New Jersey apygardos 
pirmininkas Kazys Jankūnas, pa
brėždamas, kad Henrikas Ka
činskas, netekęs scenos, čia reiš
kėsi su mėgėjais, neatsisakė su 
jais dirbti, neatsisakė skaityti 
ar deklamuoti.

Atsisveikinimo kalbos
Kun. V. Pikturna kalbėjo An

gelų Karalienės parapijos var
du. Muzikas Vytautas Strolia — 
Bostono studijos mokinių vardu. 
Aktorius Vitalis Žukauskas pri
siminė bendro darbo metus, pa
linkėjo parašyti prisiminimus. 
Šiaip savo kalboje jis panau
dojo daug juokingų frazių, paly
ginimų, linkėjimų. Perkūno cho
ro vardu atsisveikino dirigen
tas Vytautas Daugirdas. Kęstu
tis Miklas prisiminė, kaip Vil
niuje lankė jo studiją. Dail. 
V.K. Jonynas prisiminė jo dar
bus. Balfo 100-jo skyriaus var
du atsisveikino Janina Gerdvi
lienė, padėkodama p. Sofijai 
už talką. Julius Veblaitis pri
siminė Vilniaus laikus, atsisvei
kino savo ir žmonos vardu. Ta
das Alinskas kalbėjo New Yorko 
studijos vardu.

Visi atsisveikino, o Vytautas 
Beleckas, vienas iš Sunny 
Hills organizatorių, pasveikino 
juos atvykstančius pas juos gy
venti. Laisvės Žiburio radijo 
klubo vardu atsisveikindamas 
klubo pirmininkas Antanas Dir
žys iškėlė jo aktorišką didybę 
Kauno teatre.

Dabar buvo pakelti šampano 
stiklai ir sugiedota ilgiausių 
metų.

Žodelį tarė Sofija Kačinskienė, 
kad atėjo laikas išvažiuoti į ge
resnį klimatą ir ten pailsėti. 
Padėkojo visiems už išleistuvių 
surengimą. Ir baigė, kad jie vi
sada čia prisistatys, kai bus 
reikalas.

APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

METINIS PIKNIKAS 
— LIETUVIŲ DIENA—

Rugpiūčio 5, sekmadienį, 1979 m.

— Plattdeutsche Park, 1132 Hempstead Turnpike,
Franklin Square, L.I.

— Parkas bus atidarytas 1 vai.
— Šokiams gros Joe Thomas orkestras nuo 5

iki 9 v.v.
— Įėjimas — 3 dol., studentams — 2 dol.

— Kviečiame visus atsilankyti
Parapijos kunigai

Pastaba: Mišių parke nebus

Henrikas ir Sofija Kačinskai.
Nuotr. V. Maželio

Henriko Kačinsko žodis
Pradžioje jis ryškino dialogą 

aktoriaus su publika. Prisiminė, 
kaip jis čia dirbo. Dabar tas 
dialogas baigiasi, turi išvykti. 
Kvietė branginti lietuvius rašy
tojus, nes jie yra lietuviškojo 
žodžio puoselėtojai, sargai.

Toliau jis paskaitė Donelai
čio “Metų” Pavasario linksmy
bių ištraukas. Paskaitė su įpras
ta jam jėga ir polėkiu. Pabai
gai buvo Henriko Radausko — 
Vakaras, kad bus gera be jokios 
minties sėdėti ir tylėti.

Tada visų susirinkusiųjų var
du buvo įteikta dovana — Ado
mo Galdiko monografija su vi
sais dalyvių parašais. Įteikė 
Lolita Kudirkaitė.

Kavai atnešė didžiulį pyra
gą, kur buvo įrašyti linkėjimai. 
Pyragą paaukojo Antanina Rei
vytienė. Išvykstantiems ir pa
vieniai asmenys įteikė dovanų.

Baigus kavą, prasidėjo šokiai, 
pokalbiai. Grojo Vytautas Dau
girdas akordeonu. Jį pakeisdavo 
tai Romas Kezys, tai Vytautas 
Strolia. Taip visi linksminosi, 
šnekučiavo, vėl valgė ir gėrė 
iki pirmos valandos nakties.

Išsiskirstė su linkėjimais iš
vykstančius čia dažnai matyti, 
bent didžiųjų švenčių metu.

(p-j-)
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