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JT saugumo taryba patvirti
no vakarų valstybių planą da
bar P. Afrikos valdomai Nami
bijai nepriklausomybei suteikti 
ir paskyrė suomį Martti Oiva 
Athisaari savo įgaliotiniu perei
namajam laikotarpiui, tačiau P. 
Afrika nesutinka, kad jos at
skirai valdytas Walvis Bay uos
tas atitektų Namibijai.

Portugalijos vyriausybės ko
alicinė centro demokratų parti
ja atšaukė 3 savo ministerius 
iš vyriausybės už tai, kad že
mės ūkio ministeris vilkino už
grobtų žemių grąžinimą jų tik
riesiem savininkam ir sukėlė 
vyriausybės krizę. Min. pirm. 
Mario Soares buvo priverstas 
atsistatydinti. Prez. Antonio 
Ramalho Eanes numato pats pa
skirti naują min. kabinetą.

Angolos prez. Agostino Neto 
ir Zaires prez. Mobutu Sese 
Seko sutarė neleisti naudoti 
savo teritorijų puolimam prieš 
susitariančias šalis ir nugink
luoti jų valstybėse veikusias 
ginkluotas grupes.

JAV senatas sutiko panaikinti 
ginklų pardavimo draudimą 
Turkijai, jei Turkija parodys ge
ros valios sprendžiant Kipro 
problemą. Taip pat sutiko pa
naikinti Rodezijai ūkines sank
cijas, kai ten krašto valdymas 
bus perleistas juodųjų daugu
mai.

Bolivijos teismui panaikinus 
ten vykusius prezidento rinki
mus, kariuomenė perėmė kraš
to valdymą į savo rankas, pri
vertė dabartinį prez. Hugo Ben- 
zer Suarez atsistatydinti ir nau
ju prezidentu paskyrė per rin
kimus daugiausia balsų gavu
sį vyriausybės kandidatą gen. 
Juan Pereda Asbun.

Izraelio opozicinė partija 
smarkiai puolė min. pirmininko 
vedamą politiką, kaltindama, 
kad jis visai nėra tikęs valsty
bei vadovauti.

Britanija ir JAV atšaukė savo 
karo lakūnų dalyvavimą Sov. 
S-gos rengtose malūnsparnių 
rungtynėse, bet privatūs lakūnai 
jose dalyvaus.

Izraelis atmetė Egipto siūly
mą geros valios ženklan grą
žinti Egiptui Sinajuj esantį EI 
Arish miestą. Egiptas, nesulauk
damas jokių Izraelio nuolaidų, 
įsakė išvykti iš Egipto ten dar 
tebeveikusiai Izraelio karinei 
misijai.

Indijos vyriausybė formaliai 
apkaltino buv. min. pirm. In- 
dira Gandhi už piniginius nusi
žengimus rinkiminės akcijos 
metu.

JAV nenumato užmegzti dip
lomatinių santykių su Angola 
tol, kol ten bus laikomi Kubos 
kariai.

Nežiūrint tarp JAV ir Sov. 
S-gos iškilusių nesutarimų dėl 
disidentų teismų, žydų emigra
cija iš Sov. S-gos nėra suma
žėjusi.

Čilės karinė junta pašalino 
savo narį karo aviacijos virši
ninką gen. Gustavo Leigh, ku
ris buvo pareikalavęs krašto val
dymą perleisti civiliam.

Japonijos jungtinio kariuome
nės štabo viršininkas gen. Hi- 
roomi Kurisu buvo priverstas 
atsistatydinti už tai, kad buvo 
pareiškęs, jog Japonijos gink
luotos pajėgos netikėto užpuo
limo metu galinčios veikti sa
varankiškai. Ir Japonijoj kaip ir 
JAV paskutinį žodį turi civili
niai kariuomenės v-kai.

Vietnamas pašaukė į kariuo
menę 350.000 vyrų ir moterų 
savo sienom nuo agresorių ginti.

Pietų Kinijos jūroj, apvirtus 
laivui, nuskendo juo plaukę 200 
Vietnamo pabėgėlių.
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ATGARSIAI DĖL V. PETKAUS IR 
KITŲ DISIDENTŲ NUTEISIMO
Disidentų Viktoro Petkaus, 

Anatolijaus Ščaranskio, Alek
sandro Ginzburgo, Vladimiro 
Slepako ir kitų disidentų teis
mai susilaukė tarptautinio atgar
sio. Dalis atgarsių minima šios 
dienos Darbininko vedamaja
me. Čia paliesime mus pasieku
sius atgarsius.

Pasisakė Šv. Tėvas
Popiežius Paulius VI liepos 

16 susitikime su tikinčiaisiais 
Castelgandolfe išreiškė skausmą 
dėl sovietinių teismų paskelbtų 
nuosprendžių žmogaus teisių 
gynėjam.

Šv. Tėvas pabrėžė, kad po
litinių pažiūrų išreiškimas arba 
reikalavimas apsaugoti kiekvie
nam žmogui priklausančias tei
ses negali būti laikomas nusi
kaltimu ir baudžiamas. Rūpes
tis žmogaus teisių apsaugojimu 
negali būti laikomas kišimusi 
į valstybės vidaus reikalus.

Žinios iš Vokietijos
Dienraštis “Die Welt” vaka

rų Berlyne liepos 19 paskel
bė Dietrich Mummendey 
straipsnį apie V. Petkaus teis
mą.

Korespondentas rašo, kad apie 
penkiasdešimt žmonių būrelis, 
pusė jų jaunimas, du kartus per 
dieną kalbėjo rožančių prie teis
mo salės Vilniuje. Paklausti, už 
ką jie meldžiasi, atsakė, kad už 
tą, kuris bus nekaltai nuteis
tas.

V. Petkus nėjo savanoriškai 
į teismo salę. Jis buvo įtrauk
tas užlaužtomis rankomis. Pet

Prezidentas J. Carter su mūsų jaunimo atstovais Baltuose Rūmuose JAV LB Krašto 
valdybos išrūpintos audiencijos metu. Iš k. Jolanta Raslavičiūtė, prez. J. Carter ir 
PLJS-gos vicepirm. Viktoras Nakas.

Naujoji PLB valdyba su svečiais. Iš k. pirmoj eilėj PLB pirm. V. Kamantas, Ar
gentinos Lietuvių Centro pirm. J. Mičiūdas, D. Kojelytė, buvęs PLB pirm. Br. Nainys, 
antroj eilėj — V. Kleiza, R. Sakadolskis, A. Juodvalkis, kun. A. Saulaitis, M. Vil
kaitis, A. Paulius ir S. Kuprys. Nuotr. J. Kuprio

kui buvo sufabrikuotas kaltini
mas, kad jis yra homoseksua
las. Surastas vienas jaunuolis, 
kuris liudijo, kad Petkus jį su
vedžiojo. Kitiem kaltinimam įro
dymų nesurado. Teismo metu 
V. Petkus visą laiką tylėjo.

Kun. Karolis Garuckas, pats 
būdamas Lietuvos Helsinkio 
grupės narys, liudydamas teis
me V. Petkaus byloje, pareiškė 
pats esąs atsakingas, lygiai kaip 
ir Petkus, už paruoštus grupės 
dokumentus. Kai teisėjai pagra
sė, kad jis taip pat galėtų būti 
nubaustas, kun. Garuckas atsa
kė: “Aš būčiau laimingas, galė
damas priverčiamųjų darbų sto
vykloje mirti, kaip mirė prieš 
mane trys Lietuvos vyskupai”.

Atgarsiai Amerikoje
Amerikos pagrindinių religi

nių bendruomenių atstovai pa
siuntė laišką Sovietų Sąjungos 
ambasadoriui Washingtone 
Dobryninui. Reiškiamas susirū
pinimas disidentų nuteisimu 
sunkiomis kalėjimo bausmėmis.

Laišką pasirašė JAV katalikų 
vyskupų konferencijos generali
nis sekretorius vysk. Kelly, 
Amerikos Krikščioniškųjų Baž
nyčių Tarybos pirmininkas Wil- 
liam Thompson ir JAV žydų 
tarybos pirmininkas rabinas 
Saul Teplitz.

Religinių bendruomenių de
legacija siekė laišką Dobryninui 
įteikti asmeniškai, bet ambasa
dorius atsisakė delegaciją pri
imti. Sovietų ambasados valdi
ninkas pareiškė, jog disidentam 
iškelti procesai yra sovietų vi

daus reikalas.
Religinių bendruomenių laiš

ke pažymima, jog, pagal Hel
sinkio konferencijos susitari
mus, disidentam keliami teis
mo procesai ir apskritai žmo
gaus teisių slopinimas sudaro 
tarptautinę problemą, kuri ne
gali nerūpėti pasaulio viešajai 
nuomonei.

- o -
JAV Senatas liepos 11 ir At

stovų rūmai liepos 12 priėmė 
bendrą rezoliuciją, kurioje pa
brėžta, kad teisimas Viktoro Pet
kaus, A. Ščaranskio ir A. Ginz
burgo, kurie gynė Helsinkio 
susitarimus, kelia gilų JAV žmo
nių susirūpinimą; tai trukdo ug
dyti pasitikėjimą ir bendradar
biavimą tarp JAV ir SSSR.

Ryšium su Pavergtų Tautų 
savaite daugelis JAV senatorių 
ir kongresmanų, primindami 
Lietuvos pavergimą, iškėlė Vik
toro Petkaus persekiojimą. Ypač 
stipriai jį užtarė šen. J. Heinz 
(R.-Pa.), Ch. Percy (R.-Ill.), 
kongresmanai: Fr. Annunzio (D- 
111.), J. Addabo (D-N.Y.), W.R. 
Cotter (D-Conn.), J. Eilberg (D.- 
Pa.), M. Murphy (D.-I1L), A.J. 
Murphy (D.-Pa.), C. Pepper (D.- 
Fla.), R.A. Sarasin (R.-Conn.), 
E. Derwinski (R.-Ill.) ir kiti.

- o -
New York Times liepos 29 

išspausdino du laiškus redak
cijai V. Petkaus ir kitų disi
dentų reikalu.

Viename David Abalos, 
VVilliam Radtke, Mary Boutilier,

(nukelta į 2 psl.)

— Birželio mėnesį dešimt die
nų okupuotoje Lietuvoje viešėjo 
lietuvių “mokslo ir technikos” 
grupė iš Amerikos. Grupę glo
bojo “Tėviškės” draugija. Gru
pei vadovavo bostoniškis chemi
jos inžinierius Donatas Šatas. 
Jis davė spaudai ir platesnį pa
sikalbėjimą. Grupėje buvo bos
toniškis architektas R. Mano- 
maitis, muzikas S. Cibas, detroi- 
tiškiai V. ir K. Kebliai, chemi
jos profesorius iš Chicagos B. 
Jeselskis, stomatologė N. Remei
kienė. Liet. Mokslo akademijo
je ir tiksliųjų moksl! institutuo
se. svečiai skaitė 6 mokslines 
paskaitas. Tie paskaitininkai 
buvo: D. Šatas, B. Jaselskis, K. 
Keblys ir N. Remeikienė. Svečiai 
lankėsi Vilniuje, Verkiuose, Tra
kuose, Rumšiškėse, Kaune, Klai
pėdoje, Palangoje. Taip jau yra, 
kad už “Tėviškės” draugijos glo
bą svečiai turi atsilyginti giria
maisiais pareiškimais spaudoje. 
Šį kartą tokius pareiškimus pa
darė D. Šatas, B. Jaselskis, R. 
Manomaitis ir N. Remeikienė. 
“Gimtajam krašte” įdėtos ir gru
pinės svečių nuotraukos. Sovie
tinei propagandai panaudoja
mos ir mokslininkų viešnagės!

— Sovietinės terminologijos 
žodis PLENARAS (pagal Dabar
tinės lietuvių kalbos žodyną — 
susirinkimas) tenykštėje spaudo
je reiškia menininkų darbo sto
vyklą, kurioje kuriama pagal iš 
anksto duotą temą. Neseniai Vil
niuje pasibaigė tapytojų plena- 
ras, kurio tema buvo VILNIUS. 
Plenare dalyvavo tik keli lietu
viai dailininkai, o daugumas 
menininkų buvo atvykę iš “bro
liškų respublikų”. Nutapyta per 
150 paveikslų. Jie buvo parody
ti publikai Meno darbuotojų 
rūmuose. Dalis jų liks Vilniuje, 
kitus išsiveš dailininkai į savo 
kraštus. Kitas dailininkų plena- 
ras vyksta Klaipėdoje. Tema — 
“Jūra — 78”. Dalyvauja 9 ma
žiau pasireiškę Vilniaus daili
ninkai, vadovaujami V. Gurs
kio. Kūrybos motyvų daili
ninkai rinkosi iš žvejybos ir pre
kybos uostų, iš žvejų gyvenimo. 
Buvo taip pat Nidoje, Ventės 

rage, Drėvernoje. Dailininkai 
savo kūrinius viešai rodys “Žve
jų šventės” metu surengtoje pa
rodoje.

— Liepos 13 Lietuvos spaudo
je paminėta marksistinio rašy
tojo Kazio Kielos (1898-1963) 
aštuoniasdešimt metų gimimo 
sukaktis. Nepriklausomoje Lie
tuvoje K. Kiela yra išleidęs apsa
kymų rinkinius: “Tarp garuojan
čių nuodų” (1926), “Likimo gri
masos” (1929), “Ežeras išskrido” 
(1933), okupacijoje — “Slogi 
naktis” (1958), po mirties išleis
ta — “Karvės oda” (1970), Di
desnės vertės yra K. Kielos ver
timai: S. Žoromskio “Pavasarė
jant”, L Erenburgo “Trylika 
pypkių” (kartu su A. Rimydžiu).

— Poetei Janinai Degutytei, 
švenčiančiai 50 metų amžiaus 
sukaktį, “už nuopelnus lietu
vių tarybinei literatūrai” suteik
tas Lietuvos nusipelniusios vei
kėjos vardas. J. Degutytės kūry
bos turtai yra išleisti 17 knygų: 
8 rinkiniai suaugusiems ir 9 rin
kiniai vaikams. Tai lietuviškos 
žemės, oro, vandens ir ugnies 
poetė, mokanti prabilti subtiliu 
nuoširdžiu žodžiu, betarpiškai 
veikiančia simbolika. Yra laimė
jusi dvi premijas (respublikinę 
ir komjaunimo). Žadama netru
kus išleisti jos poezijos rinkti
nę “Tylos valanda” ir rinktinę 
vaikams “Saulės pėdom”.

— Išniekinta Kazio Borutos 
gimtinė. Dvi reporterės “Litera
tūros ir meno” (nr. 27) Septy
nių dienų skiltyje paskelbė savo 
įspūdžius iš kelionės po Sūdu
vą. Po atsilankymo Alytaus eks
perimentiniam namų statybos 
kombinate ekskursantai pasuko 
į rašytojų tėviškes, esančias Ma
rijampolės (Kapsuko), Vilka
viškio ir Šakių rajonuose, K. Bo
rutos gimtajame Kūlokų kaime 
ekskursantai nerado jokios ro
dyklės, prie dar išlikusios rašy
tojo gimtojo namo nebuvo jo
kios lentelės, o visai šalia senos 
trobos buvo baigiamas statyti 
kolchozo kiaulių tvartas. Repor
terės rašo: “Iš tikrųjų nei šis, nei 

tas dabar būtų rodyklė į tokią 
Borutos sodybą . . .” Ne ką ge
resnį vaizdą lankytojai rado ir 
“Amerika pirtyje” autoriaus A. 
Vilkutaičio Gulbininiškiuose: 
augo tik keli didžiuliai ąžuolai 
ir senos liepos, už jų suversta 
didelė akmenų krūva . . . Nei at
minimo lentelės , nei rodyklės 
prie kelio. Sunku buvo rasti ir 
J. Basanavičiaus Ožkabalius. 
Tik melioratoriai nuvedė, kur 
reikia. Tokia pat bėda buvo ir su 
A. Krikščiukaičio-Aišbės Būb- 
nais: rodyklė yra, bet nėra ke
liuko. Ekskursantai pasigedo ir 
komunistų veikėjų Z. Angarie- 
čio ir P. Eidukevičiaus tėviš
kių, bet už tai atsigavo Bū
dviečiuose — gražiai sutvarkyto
je išgamos V. Mickevičiaus-Kap
suko tėviškėje. Šiam dievaičiui 
smilkalų negailima! Lankytojai 
sutvarkytas rado ir V. Kudirkos, 
P. Rimšos, J. Jablonskio tėviš
kes.

— Okupuotoje Lietuvoje kai
mas yra daugiausia nuskriaustas; 
iš ūkininko atimta žemė, su
griautos sodybos, išnaikinti so
dai, žmonės paversti beteisiais 
darbo vergais ir suvaryti į naujo 
tipo kumetynus, kuriuose nėra 
erdvės ir laisvės. Dėl sun
kių darbo ir gyvenimo sąlygų, 
ypač menkų uždarbių labai sun
kiai jaunimas prigyja kaime. Kas 
tik gali, veržiasi į miestus, 
kur daugiau pramogų, kur geres
nis atlyginimas. Tik neseniai 
partija ir valdžia sukruto gerin
ti ir kaimo kultūrinį gyvenimą. 
Štai kompozitorių sąjunga įsipa
reigojo kaime rengti koncertus. 
Rašytojai siunčiami į kolūkius 
skaityti savo kūrinių. Spaudoje 
rašoma, kad praėjusiais metais 
žemės ūkyje surengta 115 kon
certų, kad kasmet pastatoma po 
20 kaimo kultūros namų. Daug 
rašytojų esą nukreipę savo akis 
į kaimą: J. Baltušis, Alf. Bie
liauskas, V. Bubnys, V. Dautar
tas, M. Martinaitis, E. Matuze- 
vičius, V. Reimeris, K. Saja, 
Alb. Žukauskas ir kt. Spaudoje 
rašoma, kad kumunistų partijos 
centro komitetas ypač susirū
pinęs kaimo kultūrinimu ir gy
venimo sąlygų pakilimu. Kaimas 
jau kyląs į kalną (?).

— Ir vėl ta “sesė” Gudija 
(oficialiai — Baltarusija)! Nors 
Il-asis pasaulinis karas baigėsi 
daugiau kaip prieš 30 metų, 
bet sovietiniai propagandininkai 
vis dar ką nors iš anų laikų iš- 
knisa ir pagražina, lyg su krapy- 
lu pašventina, kad žmonės tu
rėtų ką veikti, ką kalbėti. Štai 
liepos pradžioje Gudijos sostinė 
Minskas paskelbtas miestu did
vyriu, daug nuopelnų turinčiu 
iš “tėvynės karo” laikų. Miestui 
buvo įteiktas Lenino ordinas, 
“Aukso žvaigždės” medalis. Į 
iškilmes atvyko net pats L. Brež
nevas. Ta proga ir lietuviškoj 
spaudoj pasipylė straipsnių, Gu
diją vadinančių artimiausia Lie
tuvos sese. Primenamas 1919 
metų abiejų šalių komunistų 
partijos bendradarbiavimas (V. 
Kapsukas tada mėgino sukurti 
jungtinę Gudijos-Lietuvos so
cialistinę respubliką). Straips
niai kviečia į dar artimesnį kul
tūrinį bendradarbiavimą. Ta
čiau draugystėje su tokia “sese” 
lietuviui patriotui neleidžia ne
matyti tos “sesės” daromų Lie
tuvai skriaudų. Maskvos malone 
gavusi nemaža lietuviškų sri
čių, Gudija su lietuviais elgiasi 
kaip žiauriausia pasakų pamotė- 
ragana: neleidžia lietuviškų mo
kyklų, neleidžia užsisakyti lietu
viškos spaudos, net persekioja 
lietuviškai kalbančius ūkininkus 
ir darbininkus. Tai tau ir “se
sė”! Reikia stebėtis lietuviais 
komunistais, tvarkančiais neva 
laisvą Lietuvos gyvenimą, bet 
nerodančiais jokių viešų pastan
gų atgauti lietuviškas sritis ar 
bent tose srityse lietuvių kalbai 
iškovoti šiokas tokias teises.

— Rytų Vokietijos Akademijos 
leidykla šių metų data išleido 
stambų lietuviškų pasakų rinki
nį LITAUISCHE VOLKS- 
MAERCHEN. Rinkinyje yra 
142 lietuviškos pasakos: gyvuli
nės, stebuklinės, buitinės, le- 

(nukelta į 2 psl.)
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JAV viceprezidentas Walter Mondale sveikinasi su PLB-nės pirmininku Broniu Nainiu 
Baltuose Rūmuose. Už jo JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Alg. Gečys, dešinėje — vice- 
pirm. Rimas Česonis. Audienciją Baltuose Rūmuose išrūpino JAV LB Krašto valdyba.

Atmesta 
Orlovo 
apeliacija

Rusijos socialistinės respubli
kos aukščiausiasis teismas atme
tė ruso disidento Yuri Orlovo 
apeliaciją, patvirtindamas jam 
paskirtą bausmę: septynerius 
metus kalėti ir penkeriem me
tam ištrėmimo. Yuri Orlovas 
yra taip pat Maskvoje veikian
čios Helsinkio grupės narys. 
Užsienio spauda šia proga pa
žymi, kad nuo Helsinkio kon
ferencijos pabaigos sovietų 
valdžia suėmė jau dvidešimt 
Sovietų Sąjungoje ir jos valdo
muose kraštuose veikiančių 
Helsinkio nutarimų vykdymui 
remti visuomeninių grupių na
rių. Kai kurie jų yra jau nu
teisti, kiti dar laukia teismo. 
Orlovo apeliacinė byla, pažy
mi užsienio laikraščiai, buvo 
svarstoma apie dvi valandas, ne
dalyvaujant nei kaltinamajam, 
nei jo advokatui gynėjui. Yuri

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas Is 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 

. trečiad. Ir penktad. nuo 12 Iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tel. 268-1594. 80-14 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421.

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

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

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

ATGARSIAI DĖL PETKAUS IR 
KITŲ DISIDENTŲ NUTEISIMO

(atkelta iš 1 psl.)

Alfred Celiano, Nicholas De 
Prospo, Albert Hakim, John O- 
esterreicher, John Radano, 
Frank Podgorsky, Peter Ahr (vi
si yra dekanai ir departamentų 
vadovai College of Arts and 
Sciences, Seton Hali universi
tete), pasmerkdami disidentų 
nuteisimą, reikalauja imtis 
konkrečių priemonių prieš So
vietų Sąjungą.

Mokslininkai pageidauja, kad 
JAV sustabdytų technologijos 
instrumentų ir mašinų siuntimą 
į Sovietų Sąjungą, kol ji nesi
laiko Helsinkio susitarimų. 
“Amerikiečiai, jausdami žmo
gišką vertybę, neturėtų statyti 
kojos ant sovietiškos žemės”. 
Laiške visi raginami pakelti bal
są kovoje už teisingumą ir 
laisvę.

Kitame laiške Eleanor Karve
lis, New Fairfield, Conn., gina 
Viktoro Petkaus ir Balio Gajaus
ko teises.

Australijos žodis
Australijos užsienio reikalų 

ministeris Adrew Peacock pa
reiškė, kad jo krašto vyriausybė 
apsvarstys septynių australų žy
dų rabinų iškeltą pasiūlymą, 
kad 1980 metais Maskvoj įvyk
siantys olimpiniai žaidimai būtų 
perkelti į kitą vietą arba žai
dimai Maskvoje būtų boikotuo
jami, susilaikant nuo dalyvavi
mo dėl sovietinės represinės 
politikos žmogaus teisių gynėjų 
atžvilgiu.

Šveicarijoje
Šveicarijos katalikų vyskupų 

konferencijos pirmininkas, Lo

zanos, Ženevos ir Friburgo vys
kupas Mamie, pasiuntė telegra
mą Sovietų Sąjungos ambasa
doriui Berne.

Vysk. Mamie telegramoje iš
reiškė Šveicarijos katalikų su
sirūpinimą dėl disidentam pa
skelbtų sunkių nuosprendžių, 
per ambasadorių ragina sovietų 
vyriausybę apsaugoti Sovietų 
Sąjungoje pagrindines žmogaus 
teises ir pilnai įgyvendinti kon
ferencijoje prisiimtus įsiparei
gojimus.

Italija protestuoja
Italijos komunistų partijos 

dienraštis “L’Unita” rašo, kad 
Italijos komunistai griežtai at
meta pažiūrą, pagal kurią su 
oficialiąja partijos linija nesutin
kančiųjų įsitikinimų išreiškimas 
yra laikomas nusikaltimu prieš 
socialistinę valstybę. Tokia pa
žiūra grubiai iškreipia socializ
mo skelbiamus dėsnius apie pi
liečio santykius su valstybe ir 
apskritai apie žmogaus laisvę.

Trys pagrindinės Italijos pro
fesinės sąjungos sutartinai nu
sprendė nutraukti ryšius su so
vietų darbininkų organizaci
jomis, apkaltinant jas rėmimu 
tokio režimo, kuris, nepaisyda
mas viso civilizuotojo pasaulio 
protestų, vykdo represinę poli
tiką.

Kanados nuomonė
Kanados ministeris pirminin

kas Trudeau Ottawoje paskelb
tame viešame pareiškime griež
tai pasmerkė sovietų teismų 
nuosprendžius V. Petkui, A. 
Ginzburgui ir A. Ščaranskiui. 
Ministeris pirmininkas pabrėžė, 
kad sovietinių teismų paskelbti 
nuosprendžiai žmogaus teisių

gynėjam Lietuvoje ir Sovietų 
Sąjungoje turės savo atgarsius 
ir rimtų pasekmių tarptautinės 
įtampos mažinimo procese.

Trudeau pažymėjo, kad ne
įmanoma kalbėti apie Helsinkio 
konferencijos principų įgyven
dinimą, kol asmenys, kovoją už 
šių nutarimų vykdymą yra ap
kaltinami išdavyste ir baudžiami 
sunkiomis kalėjimo bausmėmis.

Pasisako britai
Didžiosios Britanijos užsienio 

reikalų ministeris dr. Owen pra
nešė, kad dėl sovietų vykdomų 
represinių priemonių prieš disi
dentus britų vyriausybės na
riai, iki naujo potvarkio, susi
laikys nuo vizitų Sovietų Są
jungoje. Ministeris Owen pri
dūrė, kad ir Sovietų Sąjungos 
vyriausybės narių vizitai į Di
džiąją Britaniją šiuo metu nėra 
pageidaujami.

Didžiosios Britanijos kon
servatorių partijos lyderė Mar-

Orlovo apeliacijos atmetimą 
oficialiai pasmerkė Amerikos 
Valstybės departamento atsto
vas, pažymėdamas, jog ameri
kiečių vyriausybė dabar svars
to galimybę imtis Sovietų Są
jungos atžvilgiu atsakomųjų 
priemonių.

garet Thatcher britų televizijai 
BBC suteiktame pasikalbėjime 
pažymėjo, kad, jeigu konserva
toriai laimėtų ateinančius poli
tinius rinkimus, jų vyriausybė 
persvarstytų prekybinius ir 
technologinius santykius su So
vietų Sąjunga, siekiant tokiu 
būdu priversti sovietus liautis 
represinėmis priemonėmis per
sekioti disidentus.

Daugiau negu šimtas britų 
darbiečių partijos deputatų pa
siuntė laišką sovietų ambasado
riui Londone, protestuodami 
prieš disidentų nuteisimą ir rei
kalaudami, kad nuteistieji būtų 
išlaisvinti.

IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Savaitės 
įvykiai

Britanija, padidėjus ten tero
ristiniam veiksmam prieš ara
bus, įsakė išvykti 5 Irako am
basados tarnautojam ir 6 kitiem 
irakiečiam.

Gynybos sekr. Harold Brown 
patikino P. Korėją, kad JAV 
ir toliau lieka įsipareigojusios 
ją ginti ir kad JAV kariai iš 
ten bus atšaukti tik tada, kai 
jai negrės joks pavojus.

JAV sumažino savo ambasa
dos Libane personalo skaičių 
ir patarė amerikiečiam iš ten 
išvykti.

Vietname po II pasaul. karo 
pasilikę gyventi 20 japonų bu
vo priversti išvykti.

Prez. Carter atšaukė su Sov. 
S-ga numatytą aukštų pareigū
nų konferenciją namų statybos 
reikalais.

R. Vokietijos policija sulaikė 
britų pilietį Colin Semple už 
bandymą išgabenti į vakarus 
vieną vokietį.

Ispanijos teroristai Madride 
nušovė armijos gen. Juan San- 
chez Ramos ir jo padėjėją pik. 
Itn. Juan Perez Rodriguez.

Sovietų disidento Vladimir

Slepak žmona Marija buvo lyg
tinai nuteista 3 m. tremties už 
tai, kad su savo vyru buto lan
ge buvo iškabinę plakatą, rei
kalaujantį juos išleisti į Izra
elį.

Kinija pakvietė Japonijos fir
mas dalyvauti aliejaus gręžimo 
darbuose.

Apie 30 Lenkijos universite
tų profesorių įsteigė skrajojan
tį universitetą, kur yra skaito
mos paskaitos ir vedamos dis
kusijos apie Lenkijos istoriją, 
sociologiją ir ekonominius 
mokslus. Vyriausybė kol kas ne
draudžia jam veikti.

R. Vokietijos medicinos du 
studentai persirengė pasienio 
policijos uniformom ir perlipo 
sieną į V. Berlyną.

Jugoslavijos prez. Tito įspėjo 
čia vykstančios neutraliųjų vals
tybių konferencijos dalyvius, 
kad Afrikos valstybės dėl savo 
tarpusaviu ginčų neturėtų leisti 
jose įsigalėti didžiųjų valstybių 
varžybom.

Ukrainos mažame Gorodnia 
mieste, netoli Kievo, buvo nu
teistas ukrainiečių grupės Hel
sinkio susitarimų vykdymui sek
ti steigėjas advokatas Lev Lu- 
kianenko 10 m. kalėjimo ir 5 
m. tremties už priešsovietinę 
agitaciją. Iš 11 grupės narių 
tik 5 tebėra laisvi.

(atkelta iš 1 psl.)

gendinės. Tiražas net 230,000 
egzempliorių. Rinkinį rūpestin
gai parengė Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto mokslinė 
bendradarbė filologijos kandi
datė B. Kerbelytė. Į vokiečių 
kalbą pasakas išvertė lietuvių 
bičiulis prof. V. Falkenhanas. 
Pasakos parinktos iš S. Daukan
to, A. Šleicherio, K. Brugmano, 
J. Basanavičiaus, M. Slančiaus- 
ko, M. Davainio-Silvestravi
čiaus, Vaižganto ir kitų rinkinių. 
Rinkinyje yra ir platus pačios 
sudarytojos B. Kerbelytės moks
linis straipsnis apie lietuvių tau
tosaką.

— Politinio-propagandinio 
plakato konkurse Lietuvoje 
pirmą premiją laimėjo J. Gud- 
monas už plakatą “Spalio idėjos 
nenugalimos”. Tas pats autorius 
laimėjo ir trečiąjį premiją. Ant
roji premija paskirta J. Žiliui 
už spalio revoliucijos metinių 
minėjimo plakatą ir M. Znamie- 
rovskiui už plakatą “Šlovė Vil
niaus išvaduotojams”. Tam pa
čiam autoriui teko ir viena tre
čioji premija. Dar vieną trečią
ją vietą laimėjo V. Grušeckaitė 
už plakatą “Saugai gamtą — sau
gai žmogų”. Už propagandinius 
atvirukus pirmąją premiją laimė
jo V. Grušeckaitė, dvi antrą
sias premijas gavo G. Aleksand
ravičienė ir G. Gesevičius. Tre
čiąsias premijas gavo G. Aleksan
dravičienė, R. Stasiūnaitė, R. 
Bičiūnienė irJ. Laurinavičiūtė.

—Nusipelniusio Lietuvos me
no veikėjo vardas suteiktas Res
publikos dailės fondo direktoriui 
keramikui Algirdui Lauciui, at
šventusiam 50 metų amžiaus 
sukaktį. Ta proga Vilniaus dai
lės parodų rūmuose surengta jo 
kūrinių paroda, kurioje išstatyta 
per 90 keramikos darbų.

— Gana anksti vasaros koncer
tų sezonas Trakų pilies menėje 
užbaigtas P. Tamošaičio vado
vaujamo liaudies instrumentų 
ansamblio “Sutartinė” koncertu. 
Prieš tai šią vasarą Menėje kon
certavo Filharmonijos pučiamų

jų kvintetas, Lietuvos kvartetas, 
kamerinis orkestras ir senosios 
muzikos ansamblis.

— Anykščių apylinkėje šalia 
Jono Biliūno gimtinės, Elmi
ninkų kaimo ūkio bandymų sto
tyje šių metų birželio pradžioje 
įkurtas arklio muziejus. Iš tikrų
jų okupuotoje Lietuvoje iš ūkio 
arklys jau beveik visai išnyko. 
Teliko arklys tik sportinėse ir 
dykaduonių pramogose. O sena
sis darbo arklelis, toks brangus 
Lietuvos ūkininko darbininkas, 
liko tik muziejiniu eksponatu. 
Muziejui paskirtas erdvus bū
dingas aukštaičių kluonas. Ta
čiau gyvo arklio muziejuje nera
sime. Bet už tai, kiek daug dar
bo įrankių, prisigėrusių arklio 
prakaito, nuzulintų, nutrintų 
nuo ilgo vartojimo: senoviški ir 
naujoviški arklai, plūgai, žagrės, 
akėčios, pakinktai — vadelės, 
pavalkai, kamanos, botagai; vėl 
visoki vežimai — darbiniai ir 
išeiginiai, važiai, medinašiai ir 
geležinašiai. O kiek tų ūkio ma
šinų, kurias suko arklio jėga: 
kuliamosios, akselinės, lina- 
mynės, sėjamosios, pjaunamo
sios, kertamosios, bulviakasės! 
Arklys Lietuvos žemės ūkyje 
buvo pagrindinė jėga. Ir 
berneliai raitužėliai brangino ir 
gerbė savo žirgelius. Muziejuje 
ir tai senajai romantikai duota 
vietos. Tik kyla klausimas, ar 
arklio muziejui nebūtų geriau ti
kusi vieta Rumšiškių etnografi
niame muziejuje. Bet anykštė
nai pirmieji sukruto ir savo apy
linkėje įsisteigė Lietuvos arklio 
muziejų.

— “Literatūros ir meno” sa
vaitraštis (nr. 26) iš išeivijos laik
raščių persispausdino kiek su
trumpintus ir perredaguotus dr. 
Audriaus Plioplio straipsnius 
apie M. K. Čiurlionio paveikslų 
parodas Paryžiuje ir Londone 
1910, 1912 metais. Straipsnių 
komentarus pridėjo Vytautas 
Landsbergis. Tai dar vienas ply
šelis geležinėje uždangoje. Se
niau buvo draudžiama net vardą 
minėti išeivijoje dirbančių kul
tūrininkų . . . Pr.N.

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

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

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

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

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

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

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.

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM ir 
7 v.v. 97.9 FM bangomis. Muslc of Llthuanla, pirmad. 7:30-8:30 v.v. 
WSOU-FM 89.5 anglų kalba, dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Moun- 
talnslde, N.J. 07092. Tel, 201 232-5565.

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

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.
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PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
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Pastangos už Viktorą Petkų
JAV-bėse jau tradicija virtusi 

Pavergtų Tautų savaitė šiemet 
buvo švenčiama jau dvidešimtą 
kartą. JAV prezidentas Jimmy 
Carter liepos 11 paskelbė savai
tę, prasidedančią 1978 m. liepos 
16, Pavergtųjų Tautų savaite.

Sovietam tokios savaitės ne
pakeliui. Ir šiais metais, tokios 
antisovietinės — antikomunisti
nės savaitės išvakarėse, liepos 
10 Sovietų Sąjungoje prasidėjo 
kelių sovietų ir lietuvių disi
dentų teismai: Anatoli Ščarans- 
ki — Maskvoje, Solženicyno 
Fondo kalinių šeimom šelpti 
tvarkytojo Aleksandro Ginzbur
go — Kalugoj ir lietuvių gru
pės Helsinkio susitarimų vykdy
mui sekti nario Viktoro Pet
kaus — Vilniuje. Ginzburgas 
buvo nuteistas 8 metam, Šča- 
ranskis — 13 metų, o Vikto
ras Petkus — 10 metų griežto 
režimo darbo stovyklos ir 5 me
tus ištrėmimo.

Nors JAV spaudos didžioji 
dalis minėjo tik Ščaranskio ir 
Ginzburgo teismus, liepos 13 
vakare New Yorke radijas ir 
televizija, o liepos 14 New York 
Times ir New York Post pra
nešė ir apie V. Petkaus nutei
simą.

Toliau vis buvo kartojama ir 
primenama Ginzburgo ir Šča
ranskio padėtis, ramiai palie
kant nuošaly Viktorą Petkų.

Džiugu, kad popiežius Pau
lius VI liepos 16 audiencijoj 
prisiminė sovietų nuteistuosius 
disidentus. Džiugu, kad Vikto
ras Petkus buvo prisimintas JAV 
prezidento Jimmy Carter spau
dos konferencijoj liepos 20.

Popiežių ir JAV prezidentą 
savo budrumu pralenkė Vaka
rų Vokietijos kancleris Schmidt. 
Chicago Tribūne jau liepos 15 
vedamajame džiaugiasi, kad 
Helmut Schmidt išskirtinai pa
sauliui priminė, kad reikia rū
pintis ne vien išgarsintų Ginz
burgo ir Ščaranskio likimu, bet 
taip pat ir Viktoru Petkum, ku
ris gavo didžiausią bausmę.

Prieš nežmonišką Sovietų 

teismo parodiją kyla balsai iš 
įvairiausių pasaulio kraštų. Ran
dame atgarsio Vakarų Berlyno 
dienrašty “Die Welt” liepos 19. 
Ten aprašomos kai kurios de
talės iš Viktoro Petkaus teismo. 
Pačiose JAV-bėse pastebime 
bendrą JAV katalikų vyskupų 
konferencijos, Amerikos Krikš
čioniškųjų Bažnyčių Tarybos ir 
Amerikos Žydų Tarybos raštą 
Sovietų Sąjungos ambasadoriui 
Washingtone Dobryninui. Ry
šium su disidentų nuteisimais, 
JAV vyriausybė, remdamasi pre
zidento J. Carterio duotu po
tvarkiu, sustabdė elektroninio 
kompiuterio “Sperry-Univac” 
pardavimą sovietam. Kompiute
ris buvo skirtas Tass’o žinių 
agentūrai. Be JAV vyriausybės 
žinios privačios firmos nebega
lės parduoti sovietam elektroni
nių mašinų.

JAV Senatas liepos 11 ir At
stovų rūmai liepos 12 priėmė 
rezoliuciją, pasmerkiančią disi
dentų teismus Sovietijoje. Pa
vergtų Tautų savaitė irgi davė 
progos apie tai prabilti.

Australijos užsienio reikalų 
ministeris Peacock išreiškė 
konkretų protestą boikotuojant 
1980 metais Maskvoj vyksian
čius olimpinius žaidimus.

Šveicarijos katalikų vyskupų 
konferencijos pirmininkas pa
siuntė protestą Sovietų Sąjun
gos ambasadoriui Berne. Itali
joj protestavo net komunistų - 
dienraštis “L’Unitą” ir profesi
nės sąjungos.

Didžiosios Britanijos užsienio 
reikalų ministeris Owen išlei
do aštrius potvarkius Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu. Sankcijomis 
pagrasino ir Kanados ministeris 
pirmininkas Trudeau.

Apie minėtus įvairių valsty
bininkų atsiliepimus plačiau 
pirmame puslapy.

Lietuviai — organizacijos ir 
pavieniai asmenys — JAV-bėse 
irgi stengėsi įtaigoti JAV vyriau
sybę, kad būtų prisimintas ir 
Viktoras Petkus, o taip pat bū-
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Šis pokalbis su Detroite gyve
nančiu rašytoju Vytautu Alantu, 
ryšium su jo 75 m. sukaktim, 
buvo suplanuotas žymiai anks
čiau, bet dėl rašytojo ligos ir 
technikinių kliūčių gerokai užsi- 
delsė. Mum rodos, čia nėra rei
kalo pristatinėti sukaktuvininką, 
— pagaliau jis pats apie save pa
pasakos, — gal tik tiek pastebė
tina, kad jis yra studijavęs Kau
no Vytauto Didžiojo universi
tete ir baigė universitetą Mont- 
pillier, pietų Prancūzijoj, 1929. 
Kaip žinoma, jis yra darbavęsis 
kaip rašytojas ir žurnalistas ir, 
tiesą sakant, tebesidarbuoja, tad 
mūsų pirmas klausimas ir buvo, 
kaip tat atsitiko kad jo darbuo
tė nuėjo dviem kryptim.

— Teisybę pasakius, gal tų 
dviejų krypčių ir nebuvo: rašy- 
tojavimas ir žurnalistika — ta.s 
pats plunksnos darbas. Savo lite
ratūrinę karjerą pradėjau eiliuo
damas, bet, lankydamas Šiaulių 
gimnaziją, parašiau Trimitui ir 
pirmąją korespondenciją apie 
Vasario 16 minėjimą 1918. Man 
rodos, kad rašytojas neturėtų 
vengti pasisakyti spaudoj visuo
menės ir net politiniais klausi
mais. Mano žurnalistinė darbuo
tė pasiekė viršūnę, kai buvau 
pakviestas užimti Lietuvos Aido 
vyr. redaktoriaus postą ir kai 
1939 išleidau publicistinių 
straipsnių knygą— Žygiuojanti 
tauta. Beredaguodamas Lie
tuvos Aidą (1934-1939), taip įsi
traukiau į spaudos darbą, kad 
maniau į literatūrą nebė- 
grįšiąs. r‘

— Atseit, Jūs pradėjot Tašyti 
dar besimokydamas gimnazijoj. 
Kur buvo išspausdinti pirmieji 
Jūsų kūriniai?

— Prieš atsakydamas į šį klau
simą, norėčiau pastebėti, kad 
tada Lietuvoj buvo labai nera
mūs laikai. Priešų mum netrū
ko. Tai buvo pirmieji Lietuvos 
nepriklausomybės metai. Man 
esant ketvirtoj klasėj, 1919 į 
Šiaulius įsibrovė bermontinin
kai, kurie pareikalavo išsikraus
tyti iš gimnazijos rūmų. Atsime2' 
nu, direktorius Klupšas sušaukė1 
mokinius į didžiąją salę, tarė žo- ’ 
dį, ir mes ryžomės gimnazijos 
neužleisti. Mum besitariant, į 
salę, šautuvus atkišę, įsibrovė 
kareiviai, kuriuos mes pasitikom 
su Lietuvos himnu. Prasidėjo 
kova kaip reikiant: jie varyt, 
mes neit! Kareiviai išstūmė mus 
iš antro aukšto į pirmąjį ir ėmė 
mėtyti pro koridoriaus langą. 
Nukertėjo nemažą moksleivių. 
Tai įvyko rudenį, 1919 rugpiū
čio 30. Bermontininkai gimna
ziją užėmė, ir mokslas nutrūko. 
Grįžau į savo tėviškę Kriauke- 
nus. Tą patį rudenį su dviem 
draugais radviliškiečiais pabė-

GYVENIMO IR KŪRYBOS 
SŪKURIUOSE
Rašytojas, rašęs dviejuose žemynuose. Novelis- 
tas, dramaturgas, romanistas. Kūryba glaudžiai 
susijusi su Lietuvos istorijos laikotarpiais.

gau iš bermontininkų užimtos 
Lietuvos dalies į Kauną ir į- 
stojau kariuomenėn savanoriu. 
Man tada buvo 17 metų . . . 
Dovanokit, kad kiek nukrypau 
nuo temos, bet man rūpėjo bent 
vienu mažu pavyzdžiu pavaiz
duoti, kokie sūkuriai blaškė 
anuomet mūsų kraštą ir kokioj 
atmosferoj teko mokytis ir bręs
ti to meto jaunimui.

— Jūs sakot, kad pradėjot ei
liuoti gimnazijos suole. Ar išlei- 
dot eilėraščių rinkinį?

— Studentaudamas rinkinį pa
ruošiau, pavadindamas jį — Am
žini laužai, bet neradau leidėjo, 
ir rankraštis dingo. Paskum pra
dėjau rašyti proza ir spausdin
ti periodikoj. Baigęs studijas 
Prancūzijoj, išleidau pirmąją no
velių knygą — Artisto širdis 
(1930). Kad nebereikėtų grįžti 
prie novelių klausimo, norėčiau 
pastebėti, kad Lietuvoj išleidau 
dar kitą rinkinį — Tarp penkių 
ir septynių (1934). Tremty, 

Rašytojas Vytautas Alantas. Nuotr. A. Noraus

vakarų Vokietijoj, išspausdinau 
rinkinėlį—Ant siūbuojančios že
mės (1946). Persikėlęs Ameri
kon, išleidau šias novelių kny
gas: Svetimos pagairės (1954, 
Londono Nidos leidinys), Ne
munas teka per Atlantą (1970, 
Nidos leidinys) ir novelių rink
tinę — Atspindžiai ūkanose 
(1976, Liet. Enciklopedijos lei
dinys).

Iš viso parašiau 6 nove
lių knygas. Tarp kitko pastebė
tina, kad keturios mano novelės 
laimėjo Dirvos novelės kon
kursą. Kai dabar pažvelgiu at
gal, visose tose novelėse atsi- 
aidi skirtingi išgyvenimai bei 
galvojimai laisvoj Lietuvoj, 
tremties stovyklose ir šiapus 
vandenyno. Lietuvoj išleistose 
novelių knygose dar daug siuže
tų imta iš Lietuvos kaimo gyve
nimo, o vėliau tos temos dingsta, 
ir jų vietą užima ištremto 
žmogaus tragiką, rūpesčiai dėl 
ateities ir tautinio išlikimo pro
blemos.

— Pakalbėkim apie Jūsų dra
mas. Kiek atsimenam, Jūs dar 
Lietuvoj sėkmingai įkėlėt koją į 
sceną. Kada parašėt pirmąją dra
mą, kur ji buvo suvaidinta, ir ku
rį savo dramos veikalą labiausiai 
vertinat?

— Pirmąjį mano scenos veika
lą, 4 veiksmų dramą Užtvanką, 
Kauno valstybinis teatras suvai
dino 1932. Premjera praėjo su 
dideliu pasisekimu. Kitą dieną 
visa didžioji Kauno spauda ją 
palankiai įvertino, ir aš, gali
ma sakyti, pabudau jau žinomas 
dramaturgas. Veikalas teatro re
pertuare išsilaikė porą metų, be 
to, buvo vaidinamas ir provin
cijos teatruose. Bet.. . . auto
riaus likimas labai nepastovus ir 
permainingas. 1933 parašiau 
kitą 4 v. pjesę — Gaisras Lie
tuvoje. Kiek pirmuoju veikalu 
šoktelėjau aukštyn, tiek antruoju 
puoliau žemyn: po antro spek
taklio veikalas buvo išimtas iš 
repertuaro. Kodėl? “Gaisras 
Lietuvoje” buvo gaisras ta 
prasme, kad mano didvyris, pra
džios mokyklos mokytojas Sado- 
nis, supleškina senas lūšnas, 
kaip Lietuvos atsilikimo ir stag
nacijos simbolius. Be to, jis kasa 
šulinį mokyklos kieme semti iš 
gilumos tyram vandeniui, t.y. 
auklėti jaunimui grynai lietuviš
koj dvasioj, be jokių svetimų į- 
takų. Lūšnos supleškėjo, sakau, 
kaip atgyvenų simbolis, bet kar
tu supleškėjo ir mano drama, 
nes, mat, vyresnioji valdančioji 
karta, pati kilusi iš romantinės, 
Maironio apdainuotos lūšnelės, 
negalėjo pakęsti jos sudeginimo. 
Tai ir yra, ką aš vadinu 
rašytojo gyvenimo ir kūrybos 
povandeninėmis uolomis ir sū
kuriais: up and down, aukštyn ir 
žemyn . . . Pagaliau aš čia neno
riu savo pjesės vertinti meniniu 
požiūriu: gal ji buvo silpna, nors 
per premjerą žiūrovai ją priėmė 
gan palankiai.

— Jūs būsit parašę ir daugiau 
dramų?

— Taip, bet daug vėliau. Po 
Gaisro Lietuvoje teatrui nebe
rašiau kone dešimt metų. Viena, 
tas “gaisras” mane gerokai nuo 
scenos atšaldė, o antra, pradėjęs 
redaguoti Lietuvos Aidą, ir laiko 
pritrūkau. Į sceną grįžau tik ta
pęs Vilniaus miesto teatro direk
toriumi (1940-1944). Tuo lai
kotarpiu parašiau 3 v. pjesę — 
Gyvenimas iš naujo ir 3 v. ko
mediją — Buhalterijos klaida. 
Abu veikalai buvo pastatyti Vil
niaus teatre. Itin Buhalterijos 
klaida turėjo pasisekimo: ji 
apėjo provincijos teatrus ir, ga
lima sakyti, buvo vaidinama vi
sose Amerikos lietuvių kolonijo
se. Kol dar buvo gyva ir Det
roite darbavosi aktorė ir reži-
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Pasakyti 
būtum galėjęs tik išmatavęs sto
gą iš lauko ir iš vidaus, bet 
kam galėjo ateiti į gaivą jį ma
tuoti. Viename kampe žemai 
prie pat stogo buvo padarytos 
mažos durelės, kad galėtų žmo
gus įlįsti; kai įlindęs vėl jas už- 
spaudi, jokios žymės nebelieka, 
kad čia durų esama.

Dėdė Jonas gal ir šiandien te
bebūtų gyvas, jeigu būtų buvęs 
troboj, kai milicija atėjo paimti, 
bet jį pasitiko kieme, grįžtantį iš 
tvartų. Kai pavasarį vežė žmo
nes, seneliai visą dieną sulindę 
išsėdėjo. Kad jau paėmė sūnų, 
manė, ims ir juos, bet tą kartą 
pralenkė. Jeigu ir nebūtų pra
lenkę, vis tiek nebūtų radę.

Ir Rivutę senelė norėjo tada 
čia paslėpti, bet susilaikė, kad 
buvo Saliamutė. Ji moteris gera, 
bet kieno liežuvis nekliba. Pra
sitars kam. nors ir pačiam pati
kimiausiam, netrukus visa pa
rapija žinos, kur seniai Didoniai 
savo turtus slepia. Kas nors ty
čia užrodys. Sakys: iš manęs 
atėmė, tai ko jie turi visko per
tekę būti.

Tokie jau žmonės, nieko ne
paveiksi. Vokiečiai tam ir yra vo
kiečiai. Atėję viską iššluos ir dar 
ko gera pasodins, kam trukdai 
karą laimėti.

O tam užkalime buvo visko: 
ir lašinių, ir kumpių, ir dešrų, 
ir baltučių kvietinių miltų, ir 
sviesto, ir medaus, ir pusmaišis 
riešutų. Dar po kelis maišus 
kviečių ir rugių. Parodė, tik tu
rėjom niekam nė per pusę lūpų 
neprasitarti, kad tokia vieta yra. 
Ne tik parodė, bet ir pamokė, 
kaip įeiti ir išeiti.

Rivelei iš pradžių nesisekė, 
bet, keletą sykių pamėginusi, iš
moko. Net ir patamsy išmoko. 
Kad atbėgusiai nebūtų šalta, se
nelė viename pakraštyje padėjo 
patalus ir kailinius susisukti.

Iš atsargumo ir dieną laikyda
vome duris užsklęstas, kad kas 
netikėtai neužeitų. Atidaryda
vau aš, o Rivelė bėgdavo nebe 
į kamarą, bet tiesiai ant aukšto. 
Vieną sykį net naktį teko bėgti. 
Pačiame įmigyje kažin kas pra
dėjo belstis. Rivelė, pasigrie
busi apklotą, nulėkė ant aukšto.

Norėjau bėgti ir aš, bet sene
lė sulaikė.

— Tu naminė, — pasakė, — 

tai ir gulėk, lyg nieko nebūtų 
buvę. Jeigu vokiečiai, kaip iš- 
aiškinsim, kur tu dingai?

Man užmetė kitą apklotą, o se
nelis nuėjo prie durų pažiū
rėti, kas beldžiasi. Buvo tik taip 
sau žmogus. Prašė parodyti kelią 
pas kažin kurį kaimyną. Senelis 
net laukan išėjo ir galiuką pave
dėjo, kad tas vėl nepaklystų. 
Kai grįžo, senelė ėmė bartis, 
kam nepažįstamam taip lengvai 
atidaro duris, bet tas tik pe
čiais truktelėjo ir užlipo ant 
aukšto atsivesti Rivelės. Kai se
nelė nenustojo priekaištauti, jis, 
jau ant lovos krašto atsisėdęs, 
pasakė:

— Tai ką, ar per tironų baimę 
jau nė savam žmogui kelio pa
rodyti nebegalima? Ir pakly
dusiam vokiečiui parodyčiau. 
Jie irgi ne visi žvėrys.

Gal natūralus noras gyventi, o 
gal ir labiau gyvenimas baimės 
šešėlyje Rivelę vis labiau artino 
prie manęs. Kai būdavome vie
nos, ji ėmė pasakoti apie save, 
apie tėvus, apie duobę pamiš
kėje, į kurią visus sukišo, apie 
vokiečių daužomą motiną. Ji 
tada daržinėje iš šiaudelių pynė 
pynę, kai išgirdo atvažiuojant 
mašinas ir vokiečių šūkavimus. 
Pažiūrėjusi pro plyšį ir pamačiu
si, kaip vokietis daužo motiną, 
norėjusi bėgti jos gelbėti, bet 
atsiminė motinos kaltus ir kaltus 
žodžius, kad, pamačiusi ją vo
kiečių rankose, nebesidairy
dama bėgtų pas žmones. Net ir 
kelutį parodė, kuriuo galėtų 
bėgti. Sakė, kad tenai žmonės 

geri ir pas juos bus gera gy
venti. Sakė: “Kai pasakysi, kad 
esi Giršos duktė, išskėstom ran
kom priims. O gal patys pažins. 
Jie visada mūsų krautuvėje pirk
davo ir tave ne sykį yra matę.”

Ji ir bėgo kelučiu tiesiai pas 
tuos gerus žmonės. Tik galą pa
bėgusi, ant kelio pamatė labai 
didelį šunį. Tokį didelį, kad ga
lėjo būti ir vilkas. Ji sustojo, 
o švėris žiūrėjo tiesiai į ją. Bu
vo dar toli, bet matė, kad nie
kur kitui' nežiūri, kaip tik 
į ją. Tada pasuko į šoną. Ji no
rėjo tik lanku apeiti šunį ir vėl 
bėgti tuo pačiu kelučiu. Ėjo per 
mišką, ėjo, bet kelučio neberado, 
tik lauką, o toliau buvo matyti 
trobos.

Kai vėliau tą pasakiau senelei, 
ji net rankomis suplojo, paėmė 
Rivelę į glėbį, pasisodino ant 
kelių. Taip buvo susijaudinusi, 
kad net akyse ašaros pasirodė.

— Ten, Onute, buvo ne šuo,— 
sakė. — Tavo angelas sargas bu
vo šunim ar gal ir vilku pasi
vertęs. Jis žinojo, kad negali eiti 
tuo kelučiu. Būtum ėjusi, vokie
čiai būtų pasiviję ir pasiėmę. 
Jeigu ir būtum spėjusi nueiti pas 
Pusnelius, būtų ir tenai atėję. 
Gal žmonės nebūtų net pagalvo
ję, kad taip greitai reikia slėpti. 
Nebūtų turėję nė kada. Mums 
buvo bepigu. Ir Saliamutė čia 
buvo, ir vokiečius iš kažin kur 
pamatėm. Pats Dievas atvedė ta
ve čia, kur buvo Saliamutė. Be 
jos ir mes nebūtumėm susigau
dę, ką reikia daryti. Dievas ži
no, kur jau dabar būtum.

— Gal dabar būčiau kartu su 
mama, — pasakė pakėlusi akis.

Ji dažnai spėliodavo, kur da
bar galėtų būti motina. Jeigu tik 
sužinotų kur, tai eitų ir eitų, kol 
nueitų. Senelės paprašytų, kad 
įdėtų valgyti, ir nueitų.

— Nebent anam pasauly, — 
galvą linguodama atsakė senelė. 
— Čia, vaikuti, jiems nėra nei tė
vo, nei motinos, nei vaiko. Kai 
bolševikai žmones vežė, dabar 
jau žinom, kaip buvo. Tėvus 
tuoj atskyrė nuo šeimų, sukim
šo sausakimša į vagonus. Neda
vė nei valgyti, nei vandens atsi
gerti. Kai vaikai troškulio nebe
ištverę, numirdavo, kaip paršiu
kus už kojų išmesdavo lauk.
Ne geresni, Onute, ir tie. Nė 

kiek ne geresni. Visi, rodos, 
būtų ir žmonės, ir gražūs, ir pro
tingi, ir to paties Dievo sutver
ti, o kai įlenda į galvą kokia 
sumaištis, tai nė patys nebeži
no, ką daro. Gal Dievas jiems at
leis, bet mums atleisti sunku. 
Dievas žino, kaip sunku. Kaip 
žmogus yra žmogum, turbūt 
nėra gyvenęs tokių baisių laikų. 
Visada buvo karai, visada mušė
si, bet niekada taip nepiovė ne
kaltų. Nebent tik Erodas. Bet ir 
tas težudė tik tų metų kūdikius, 
o tie visus. Kaip šienpioviai, 
išėję su dalgiais į žydinčią pie
vą. Tik šnioja ir šnioja.

Ji šnekėjo ir šnekėjo, sūpuo
dama Rivelę, o ašaros nešluos
tomos krito ant priglaustos mer
gaitės.

Nelikau skolinga Rivelei ir aš. 
Pirmą sykį pasakiau paslaptį, 

kad mieste Rimas turi gerą slėp
tuvę ir joje paslėps savo draugą 
Leibkę. Kai tik sužinos, kur yra, 
tuoj pavogs iš vokiečių ir pa
slėps. O jeigu Leibkės nesuras, 
tai paslėps kokią porą žydų.

— Kai senelis važiuos į mies
tą, paprašysiu, kad paimtų mais
to ir Rimui. Jeigu jau turi ką 
paslėpęs, galės nunešti. Tegu 
valgo. Pamatytum, kaip mieste 
sunku gauti gerai pavalgyti. Net 
per vasarą nė vieno obuolio ne
gavau paragauti, o čia kartais nė 
pažiūrėti nebenoriu.

Taip šnekėjom ir žaidėm, ką 
sugebėdarpos. Aš su vienu ar 
kitu seneliu išeidavau į lauką. 
Padėdavau apeiti gyvulius. Mė
ginau net karvę pamilžti, tik 
man rankos greitai pavargo. La
bai norėjau, kad leistų kartu ir 
Rivelę. Ir ji labai norėjo pa
matyti viską, apie ką aš, iš lauko 
sugrįžusi, pasakojau, net primi
niau, jog žadėjo visiems pasaky
ti, kad dar viena mergaitė 

iš miesto atvažiavo, bet sene
liai tvirtai laikėsi savo. Net į- 
spėjo, kad be reikalo jos negun
dyčiau lauku. Jie turbūt ką nors 
žinojo ar nujautė, ko nežinojau 
aš. Net ir į bažnyčią abu kar
tu nebevažiuodavo. Vieną sek
madienį mane paimdavo vienas, 
kitą — kitas. Mane nusivežda- 
vo kiekvieną sekmadienį, o vie
nas iš jų vis pasi likdavo su Ri- 
vele.

-o-

(Bus daugiau)
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— Vytautas Kamantas, nauja
sis Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos, išrinktos liepos 
2 Toronte, PLB seimo metu, 
pirmininkas, nuo pat jaunystės 
reiškiasi skautų veikloje. Jis 
anksti įsijungė ir į bendruome
ninį darbą. J. Bačiūno PLB 
valdyboje buvo jaunimo reika
lam vicepirmininkas, o ruošiant 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo pir
mą kongresą, buvo finansų ko
misijos pirmininkas. V. Kaman
tas buvo šešių JAV LB tary
bų narys, tarybos prezidiumo 
pirmininkas. Paskutiniu metu 
V. Kamantas aktyviai dalyvauja 
Lietuvių Fondo veikloje, yra 
PLB Kontrolės komisijos narys. 
V. Kamantas su šeima gyvena 
Lemonte, netoli Chicagos, kur 
iki šiol buvo LB apylinkės val
dybos pirmininkas, mokytojavo 
Maironio lituanistinėje mokyk
loje, anksčiau buvo šios mokyk
los direktorius.

— Kanados Lietuvių Katali
kų Kunigų Vienybės naujai iš
rinkta valdyba pirmame posė
dy pasiskirstė pareigomis: pirm.
— kun. Jonas Staškus, sekr.
— kun. Augustinas Simanavi
čius, OFM, ižd. — kun. dr. 
Pranas Gaida. Kadangi ši val
dyba eina pareigas ir Pasaulio 
Lietuvių Katalikų Kunigų Są
jungos valdybos, jon įėjo kaip 
nariai dar du kunigai (pagal 
rinkimų duomenis) — kun. An
tanas Prakapas, OFM, ir kun. 
Petras Ažubalis, nes Sąjungos 
statutas reikalauja valdybos iš 
5 narių.

— Viktoro Petkaus išlaisvini
mo reikalu vien tik “Margu
čio” patalpose Chicagoje vei
kiančios lietuvių jaunimo tary
bos rūpesčiu buvo pasiųsta pre
zidentui Carteriui daugiau kaip 
500 telegramų, dėkojant jam už 
parodytas pastangas ir prašant 
išlaisvinti nuteistą V. Petkų.

— Aleksandras Solženicy
nas ką tik išleistame “The Gu- 
lag Archipelago” trečiame tome 
mini, kaip jis sovietų darbo 
lageriuose iš lietuvių katalikų 
kalinių išmoko gaminti rožan
čius.

— Prof. dr. Kęstutis Skrups- 
kelis skaitys paskaitą ateitininkų 
sendraugių stovykloje, kuri 
įvyks rugpiūčio 12-20 Kenne- 
bunkport, Maine, lietuvių pran
ciškonų vasarvietėje. Regist
ruotis galima adresu: Rev. Su- 
perior, Lithuanian Franciscans, 
Kennebunkport, Maine 04046.

— Brazilijoje imigrantų kultū
rinę parodą organizuoja valdžios 
įstaigos. Pakviesta dalyvauti 30 
tautų, jų skaičiuje lietuviai, lat
viai ir estai. Parodą norima ofi
cialiai atidaryti rugpiūčio 11 
ir sujungti ją su tuo metu vyks
tančia III-ąja imigrantų olim
piada. Lietuvių choras pakvies
tas dalyvauti iškilmių ati
daryme.

— Linas Kojelis, Santa Mo- 
nica, Calif., Ateitininkų federa
cijos finansuojamas, išvyko į 
Braziliją padirbėti su vietos 
lietuvių jaunimu.

— Jonas Karvelis, daugelio 
lietuviškų knygų ir plokštelių 
leidėjas, žinomas prekybinin
kas, Chicagoj veikęs 27 metus, 
išsikėlė gyventi į Floridą. Jo 
adresas: 9141 Carlyte Avė., 
Surfside, Fla. 33154.

— Daktaratui iš lietuvių isto
rijos ruošti 3000 dol. stipendi
ją skiria Kent valstybinis uni
versitetas, norįs tokio doktoran
to, kuris žodžiu ir raštu mokėtų 
lietuvių kalbą. Jis turėtų ap
klausinėti ir dokumentuoti po
kalbius su pokariniais ateiviais, 
išgyvenusiais dvi Lietuvos oku
pacijas ir galinčiais paliudyti 

bolševikų ir vokiečių okupa
cijos padarytus nuostolius (pa
vardės galėtų būti laikinai ir 
neskelbiamos). Suinteresuoti 
studentai kviečiami tuoj kreip
tis adresu: Dr. John F. Cad- 
zow, Director, Ethnic Heritage 
Program, 729 Wright Hali, Kent 
State University, Kent, Ohio 
44242.

GYVENIMO IR KŪRYBOS 
SŪKURIUOSE
(atkelta iš 3 psl.)

sierė Zuzana Mikšienė-Arlaus- 
kaitė, 1944-1965 laikotarpy spe
cialiai parašiau keletą mėgėjų 
scenai priaikytų vaidinimų. Ži
noma, čia būtų galima daug kal
bėti apie dramaturgo darbo skir
tumus Lietuvoj ir tremty, bet tai 
jau būtų kita tema, jei bent 
tik tiek būtų galima pasakyti, 
kad, kiek rašytojas galėjo Lie
tuvos scenoj išsitiesti, tiek trem
ties mėgėjų teatre turi susispaus
ti. Paskutinis mano dramos vei
kalas, parašytas tremty, yra 3 
v. komedija — Saulėgrąžų sala, 
suvaidinta Los Angeles Dramos 
sambūrio (1978). Mano dramų 
dalis buvo išleista atskira kny
ga, pavadinta — 9 dramos vei
kalai. Kitos dramos tebėra rank
raščiuose, tarp jų ir 5 v. trage
dija — Karalius Mindaugas. Į 
klausimą, kurį savo dramos vei
kalą aš labiausiai vertinu, galė
čiau atsakyti, jog turbūt Užtvan
ką ir 3 v. pjesę Aukštadvarį, 
kuris buvo suvaidintas Australi
joj.

— Jūs esat užsirekomendavęs 
ir kaip romanistas. Kiek mum ži
noma, esat parašęs 5 dide
lius romanus. Kokias prob
lemas sprendžiat savo romanuo
se?

— Štai šioj vietoj, man rodos, 
mes prieisim prie mano rašy- 
tojavimo pagrindų, nes romanus 
laikau savo kūrybos stulpais. 
Kai aš dabar pažiūriu į savo, 
kaip rašytojo, nueitą kelią, tai 
matyti, jog mano romanai yra 
glaudžiai susiję su lietuvių tau
tos išgyventais laikotarpiais po 
pirmojo pasaulinio karo. Mano 
pirmame, kaip ano meto kritika 
pastebėjo, dviejuose žemynuose 
parašytame romane — Pragaro 
pošvaistės (pradėjau rašyti 
Lietuvoj ir baigiau Ameri
koj), išleistame 1951, buvo už
simota pavaizduoti po antrojo 
pasaulinio karo ištikusią mūsų 
tautos tragediją, kritiškai pa
žvelgti į dvidešimtojo amžiaus 
žmogaus nukrikščionėjimą ir 
ieškoti atsparos mūsų tautos pra
eities moralėj. Tas romanas 
spaudoj ir visuomenėj sukėlė 
apie porą metų užtrukusias dis
kusijas: vieni jį peikė, apšauki- 
nėjo mane stabmeldžiu, norin
čiu atgaivinti senąjį lietuvių ti- 
tikėjimą, kiti gyrė. Buvo nueita 
net iki tol kol visi spaudoj 
pasirodę atsiliepimai (apie 150 
str. ir įvairių diskusinių pastabų) 
buvo surinkti ir išleisti atskira 
knyga — Pragaro pošvaistės ato
švaistėse. Knygą suredagavo ir 
išleido Balys Jacikevičius New 
Yorke (1955). Mūsų literatūros

DARBŠTI TAUTODAILĖS BITELĖ
Jei kam būtų reikalinga ar į- 

domu, štai ir jos pavardė bei 
adresas: Julija Šlapelytė, 2836 
St. George St., Los Angeles, 
California, 90027. Ši informa
cija, ir iš dalies įvertinimas, 
rašoma ryšium su jos darbų pa
roda prel. J. Kučingio kasmet 
ruošiamoje Šv. Kazimiero para
pijos lietuvių dienoje; šioje 
parodoje dalyvavo ir daugiau 
meno įvairių sričių mėgėjų.

Julija Šlapelytė, atvykusi iš 
Lietuvos (sesutės Onos Šla- 
pelytės-Kaributienės rūpesčiu) 
tik prieš 12 metų, dabar yra pen
sininkė ir užsiima tik lietuvių 
dailės darbais. Per tą laiką jau 
turėjo vienuolika savo darbelių 
parodų, visada — labai sėkmin
gų. Kartais prie jos parodomų 
darbų prisijungia savais darbais 
ir jos sesuo O. Kaributienė, kuri 
ypač gražius išaudžia kaklaraiš
čius, takelius ir juostas (O. Kari
butienė yra buvusi lituanistinės 
mokyklos Santa Monikoj in
struktorė juostų audime).

Šiemetinėje parodoje Julija 
Šlapelytė išstatė apie 40 gražių 
lietuviškų lėlių; namo parsinešė 
tik tris, kitas — pardavė. Jos 
lėlės yra autentiškai aprėdytos 
ir labai gražios ne tik mūsų jau
nimui, bet ir amerikiečiam — 
meniška, prasminga dova
na. Parodoje buvo ir pa
galvėlių, takelių, kilimėlių, keli 

istorijoj tai buvo vienintelis atsi
tikimas.

— Jūs sakot, kad Jūsų roma
nai liečia vieną ar kitą Lietuvos 
gadynę. Kokias gadynes liečia 
kiti Jūsų romanai?

— Antrame romane — Tarp 
dviejų gyvenimų (1960) vaiz
duoju mūsų partizanų kovas, 
okupavus kraštą maskoliam. Čia 
norėjau iškelti aikštėn Miško 
Brolių herojinį epą, kuris tęsėsi 
maždaug 10 metų. Jau šiapus 
vandenyno parašytame dviejų 
tomų romane — Amžinasis Lie
tuvis kalbu apie pokarinės iš
eivijos gadynę, vaizduodamas 
išblokštą iš tėvynės lietuvį žmo
gų, j° pasimetimą, rūpesčius 
tautos ateitim ir pastangas nenu
skęsti svetimuose vandenyse.

— Jūs nemaža dėmesio krei- 
pėt į Lietuvos praeitį. Kas pa
skatino Jus susidomėti mūsų is
torija, ir kokius veikalus para- 
šėt?

— Lietuvos didelė praeitis 
mane imponavo nuo pat mokyk
los suolo. Itin domėjaus XIII 
amžium ir Mindaugo didelė ir 
tragiška asmenybe. Mano giliu 
įsitikinimu, tauta negali išlikti 
gyva, neturėdama giliai įleistų 
šaknų į praeitį. Mano didysis 
dviejų tomų veikalas — Šventa
ragis, kurį rašiau apie 15 metų, 
kaip tik ir vaizduoja tą XIII 
amžiaus gadynę, kada Lietuva 
atsidūrė didžioj istorijos kryžke
lėj. Aukščiau pastebėjau, kad 
esu parašęs ir 5 v. tragediją — 
Karalius Mindaugas. Pagaliau 
paskutinio mano romano — 
Liepkalnio sodyba — siužetas 
irgi paimtas iš praeities, bet dar 
atmenamos, būtent iš laisvosios 
Lietuvos 1930-1940 dešimtme
čio. Jame vaizduojamas to laiko
tarpio ūkininkų gyvenimas.

— Gal galėtumėt pasakyti, 
kurie Jūsų literatūrinio darbo 
metai ar laikotarpiai buvo kūry
bingiausi?

— Jokių išskirtinių kūrybingų 
metų ar laikotarpių neatsimenu. 
Visada vienodai dirbau/ kada 
būdavo nuotaika dirbti.

— Kaip Jum susiformuoja vei
kalo idėja? Ar ilgai tenka “grum
tis”, kol ji gauna savo formą? 
Ar prieš rašydamas susidarot 
planą, surenkat medžiagą, ar vis
kas išauga berašant?

— Pirma idėja turi gimti, tik 
paskum ji vystosi ir įgauna for
mą. Galų gale gal čia reikėtų 
kalbėti ne tiek apie idėją, kiek 
apie atskirą pasauliuką, nes 
kiekvienas veikalas yra mažes
nis ar didesnis pasaulis, kuris 
turi gimti. Jei man ateina idėja 
ir aš nusprendžiu ją įkūnyti, pats 
darbas prasideda mano pasą- 

tautiniai drabužiai, kaklaraiščių 
ir kitokio meniško margumyno. 
J. Šlapelytė gauna daug užsaky
mų — lietuviškiem tautiniam 
drabužiam atskirų dalių ar pil
nos eilutės. Šiemet ji parodė (ant 
manekenų) vilnietišką ir žemai
tišką kostiumus ir aštuonius dar 
nepasiūtus.

Įdomu su Julija Šlapelyte ir 
pasikalbėti tautodailės klausi
mais. Ji, kaip ir kiti etnografai, 
rūpinasi, kad okupuotoje Lietu
voje tautiniai drabužiai gerokai 
nulietuvinti. Tai esą austa Prom 
—kombinato, kuris lietuvių tau
tinius raštus maišo su sovieti
nių kraštų tautiniais raštais, ne
va — dėl “tautų draugystės”. 
Tokių drabužių pasitaiką ir iš
eivijos tautinių šokių an
sambliuose; matyt, nuvažiavę 
turistai gauna dovanų ir parsi
veža. Tokie drabužiai dažnai — 
nei lietuviški, nei gudiški, nei 
ukrainietiški . . . Kartais jie ir 
spalvų atžvilgiu nebūna “šva
rūs” — nei aiškių fono spalvų, 
nei raštų kompozicijos. . . Tada 
jau geriau, esą, pirkti languo
tą medžiagą amerikinėj krautu
vėj ir pasisiūti pagal lietuviš
ko drabužio dėsnius.

Ir tokios pastabos, atrodo, 
taiklios. Julijos Šlapelytės au
tentišką tautodailė tenka labai 
teigiamai įvertinti.

A.R.

Albino Elskaus vitražas “Rožinis vitražas Nr. 3” Vatikano muziejaus parodoje “Craft, 
art and religion”

monės “kalvėj”, ten bręsta ir 
veikalo forma. Medžiagą, be 
abejo, renku, bet jokio plano ne
darau, nes rašau “skulptūriniu” 
būdu, kitaip sakant, ryškinu tą 
veikalo dalį, kuri tuo momentu 
atitinka mano nuotaiką. Tad kū
rinį galiu pradėti ir iš pabai
gos. . .

— Kaip Jūs rašot: ranka ar 
mašinėle? Ar daug taisot?

— Rašau ranka, mašinėle, 
žirklėmis ir klijais. Pirmiausia 
juodraštį užmetu ranka, paskum 
perrašau mašinėle, dailinu, 
braukau, karpau, klijuoju . . . Žo
džiu, dirbu, kol būnu maždaug 
patenkintas, bet niekada nebū
nu visiškai patenkintas. Pusla
pis, parašytas vakar, šiandien jau 
atrodo taisytinas. Gali veikalą 
rašyti per visą gyvenimą, ir jo 
niekada nepabaigsi. Rašytojas, 
kuris nesistengia įsiamžinti, 
bus nekoks rašytojas. Kitaip sa
kant, jei jis nesieks tobulybės 
savo talentu ir darbu, jis nebus 
garbingas ir sąžiningas savo pro
fesijos atstovas.

— Dar vienas ir paskutinis 
klausimas. Paskutiniuoju laiku 
ėmė rodytis spaudoj Jūsų eilė
raščiai. Ar tai bus grįžimas į 
poeziją, kurią kultivavot jaunys
tėj?

— Niekada nereiškiau pre
tenzijų į poeto titulą, tad negali 
būti kalbos ir apie jokį grįžimą. 
Aukščiau pastebėjau, kad eilė
daros forma galima glaudžiau ir 
daugiau pasakyti: tad kai kada ir 

naudojuos ta forma. Jei svei
kata ir laikas leis, gal sureda
guosiu ir eilėraščių knygą: Kal
buos su savąja tauta. . . — baigė 
pokalbį rašytojas Vytautas Alan
tas.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1978!
VILNIUS (5 naktys), RYGA (4 naktys) 

LENINGRADAS (3 naktys), KOPENHAGA (1 naktis)
Išvykimo datos Kaina, įskaitant Ankstyviem Anksčiau

GIT Air Fare kaina, įskaitant įmokėję

gegužės 18
APEX Air Fare ★ sutaupo*

$1100 $ 954 $146
birželio 19 $1213 $1076 $137
liepos 17 $1213 $1076 $137
rugpiūčio 14 $1213 $1076 $137
rugsėjo 18 $1100 $ 954 $146
gruodžio 19 $1072 $ 926 $146

Kainos gyvenant dviem kambary. Mokesčių $3.00

Taip pat išvykstama iš Vakarų JAV, Montrealio ir Toronto

* Nusipirkite savo bilietą ne vėliau kaip 45 dienos prieš skridimą ir tiek sutaupysite

Lėktuvu kelionių kainos 
iš 1977 gruodžio mėn. 

ir gali keistis

UNION TOURS, INC. 
6 East 36th Street 
New York, N.Y. 10016 
(212) 679-7878

DAIL. A. ELSKAUS KŪRINYS 
PARODOJE VATIKANE
Liepos mėnesį Vatikano mu

ziejuje atidaryta amerikiečių 
dailininkų paroda, pavadinta 
“Craftsart in Religion”. Paro
dą suruošė Smithsonian Insti
tutas ir New Yorko kardino
las Cooke. Paroda tęsis iki rug
piūčio galo.

Pastangos ui V. Petkų
(atkelta iš 3 psl.)

tų rūpinamasi jo laisvinimu. 
Pereituose Darbininko nume
riuose jau minėjome Vliko, 
PLB ir JAV LB Krašto valdy
bos pastangas. Džiugu, kad ir 
Altos vadovybė, kaip praneša 
Altos biuletenis, irgi įsijungė 
į Viktoro Petkaus laisvinimo 
vajų.

Miela, kad bent kai kuriais 
lietuviškais klausimais susilau
kiama panašaus lietuviškų 
veiksnių reagavimo.

Prašydami naujų užtarimų, 
nepamirškime padėkoti ir už 
gautą dėmesį. Džiugu, kad Mar
gučio radijo ir lietuviško jau
nimo iniciatyva iš Chicagos 
buvo pasiųsta 500 telegramų 
su viršum JAV prezidentui. Vi
si buvo kviečiami siųsti tele
gramas ir laiškus JAV preziden
tui, savo senatoriam ir kongres- 
manam. Laiško pavyzdys galėtų 
būti ir toks (geriau pakeičiant 
savo žodžiais):

Jimmy Carter 
President of USA 
White House 
Washington, D.C.

Dalyvauja 30 amerikiečių dai
lininkų. Jų tarpe ir lietuvis — 
dail. Albinas Elskus iš New 
Yorko. Parodoje išstatytas kūri
nys vadinasi — Rožinis vitražas 
nr. 3.

Prodos proga išleistas gražus 
spalvotas katalogas.

Dear Mr. President:
The recent media reports that

U.S. may be engaged in nego- 
tiations with the Soviet Union 
for the release of Alexander 
Ginzburg and Anatoly Shcha- 
ransky.

As we are concemed for 
Ginzburg and Shcharansky, we 
are eąually concemed for Vik
toras Petkus, the Lithuanian 
dissident who was tried at the 
šame time, for the šame reasons. 
Yet Petkus received much less 
attention in the press.

American-Lithuanians movė 
that the release of Petkus should 
be made a part of the negotia- 
tions. Petkus, as Ginzburg, has 
already served time in Soviet 
prisons and his sentence this 
time was the longest.

We are grateful for your 
mentioning of Viktoras Petkus 
in your press conference on 
July 20.

Sincerely yours,
(parašas, adresas)

Siunčiant laišką senatoriui ar 
kongresmanui, praleisti laiško 
paskutines keturias eilutes.
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§v. Pranciškaus parapijos bažnyčios vidus Lawrence, Mass.

WATERBURY, CONN.
Veiklus Balfo Skyrius

LAWRENCE, MASS.
Parapijos deimantinė sukaktis

Šv. Pranciškaus lietuvių para
pija Lawrence, Mass., vadovau
jama energingo klebono kun. Al
bino Janiūno, birželio 4 minė
jo 75 metų sukaktį.

Pereito šimtmečio pabaigoje į 
šį savo tekstile žinomą miestą 
iš Lietuvos atvyko daug lietu
vių, kurie pajuto reikalą įsteigti 
savo parapiją. Pradžioje būta 
sunkumų, nes amerikiečiai daž
nai lietuvius suplakdavo su len
kais. Gavę vyskupo leidimą ir 
nupirkę protestantų bažnytėlę, 
lietuviai 1903 gegužės 30 į- 
steigė savo parapiją.

Pirmuoju klebonu buvo pa
skirtas kun. J. Šeštokas. Nuo 
1905 iki 1916 parapijai vadova
vo kun. Jusaitis, baigęs mokslus 
Šveicarijoje. Tuo metu Norkūno 
iniciatyva buvo įkurta Lietuvos 
vyčių organizacija.

1916 dalis lietuvių, nepaten
kinti klebono Jusaičio veikla, 
nuo parapijos atsiskyrė ir įkūrė 
lietuvių tautinę parapiją. Kun. P. 
Virmauskiui perėmus parapijos 
vadovavimą 1916, jo pastangų 
dėka daugelis lietuvių grįžo į 
parapiją. Kun. P. Virmauskiui 
klebonaujant buvo pastatyta 
nauja bažnyčia.

Bostono kardinolas H.
Medeiros

Waterbury Balfo skyrius, kaip 
ir daugelis kitų skyrių, neatlai- 
džiai dirba kilnų šalpos darbą, 
savo triūsu sutelktomis lėšomis 
tiesia pagalbos ranką savo bro
liam, sesėm, vargų prispaustiem 
pavergtoj tėvynėj ar nublokštiem 
į kitus pasaulio kraštus.

Šis Balfo skyrius skirtingas 
nuo kitų skyrių tuo, kad jo val
dyba renkama ne kiekvieneriais 
metais, bet iki gyvos veikėjo gal
vos. Valdybos nariui mirus, pri
renkamas naujas. Ilgamečiui 
kasininkui V. Valiuliui mirus, 
jau eilė metų skyriaus kasa rū
pinasi darinktas kasininkas V. 
Skladaitis.

Waterbury Balfo skyrius buvo 
įsteigtas komp. A. Aleksio ir ku
rį laiką turėjo pirmojo skyriaus 
vardą. Skyriui vadovavo ir A. 
Devenienė. Jai išvykus į Cali- 
fomiją, jau 20 metų su viršum 
skyriui vadovauja J. Brazauskas. 
Nors jis yra ir vienas iš Balfo 
direktorių, bet Waterbury jis ti
tuluojamas ir “ubagų karaliumi”. 
Valdyboj dar nepailstamai dirba 
D. Venclauskaitė, V. Skladai
tis, G. Valiulienė ir A. Bra
zauskienė. Skyriaus valdyba 
kiekvienerių metų gavėnioj vyk

do Balfo piniginį vajų, kuris nu
sitęsia iki po Velykų ir baigia
mas Šv. Juozapo parapijos kle
bono kun. J. Vilčinsko leidimu 
vykdoma rinkliava prie bažny
čios. Šiais metais vajus davė 
1000 dol. su viršum pajamų. 
Vykdant vajų valdybai talkino 
M. Marūnienė, A. Budzinauskie- 
nė, A. Raugalienė, A. Gylienė, 
V. Vaitkus, K. Čampienė, K. Sa- 
petka, K. Švelnys, E. Bazėnas, 
L Kriaučiūnas ir Z. Delininkai- 
tis. Sėkmingiausia talkininkė 
yra M. Marūnienė. Jos surinktos 
aukos vis siekia 200 dol. sumą.

Šalia piniginio vajaus skyriaus 
valdyba renka drabužius ir siun
čia Suvalkų trikampio tėvynai
niam. Šiais metais valdyba jau 
yra išsiuntusi 10 siuntinių dėvė
tų drabužių, bendro svorio 400 
svarų su viršum. Čia daugiau
sia pasidarbuoja A. Brazauskie
nė, sutvarkydama ir surūšiuo
dama siuntinius pagal šelpiamų
jų šeimos sudėtį.

Vajaus pabaigai skyriaus val
dyba šiemet surengė dar ir ge- , 
gužinę gražioje Melninkų sody
boje. Dangus nepagailėjo pui
kaus saulėto oro, ir gegužinėn 
susirinko nemažas būrys nuošir-

džių balfininkų. Apsilankęs sve
čias iš Brazilijos prel. P. Raga- 
žinskas papasakojo apie Brazili
jos lietuvių gyvenimą, kultūri
nes bei ekonomines sąlygas.

M. Marūnienė ir V. Kuzmic
kas sėkmingai vadovavo loteri
jai, kuriai buvo suaukota gražių 
laimikių. Laimingus bilietus 
traukė pati jauniausia balfinin- 
kė — Marūnų trijų metų anū
kė Lina.

Pirm. J. Brazauskas padėkojo 
svečiam, vajaus talkininkam, au
kotojam. Suminėjęs pačius stam
biuosius aukotojus, pirmininkas 
pasidžiaugė waterburiečių jau
trumu kilniam šalpos darbui. 
Dėkojo A. Šatkauskui, G. Va
liulienei ir J. Jonaičiui už dar
bus bare ir prie karšto pečiaus, 
o taip pat Melninkam už priėmi
mą tokio būrio svečių savo pui- 
kion sodybon. Saulei leidžiantis 
svečiai, prasmingai praleidę 
sekmadienio popietę gražioje 
gamtoje, skirstėsi namo, palikę 
šalpos darbam 400 dol. su vir
šum.

Š-vis.

LOS ANGELES, CALIF.

Prel. P. Juras, P.A., ilgame
tis Šv. Pranciškaus parapijos 
klebonas Lawrence, Mass.

kardinolas H. Madeiros. Konce- 
lebravo šioje parapijoje dirbę 
ir iš tos parapijos kilę lietuviai 
kunigai. Gražiai pasirodė para
pinės mokyklos choras. Pa
moksle kardinolas iškėlė para
pijos steigėjų pasišventimą, gilią 
meilę religijai ir savo tautos tra
dicijom. Ragino išlikti ištiki
miem savo tėvų ir sentėvių idea
lam.

Ilgiausiai parapijai vadovavo 
visiem lietuviam gerai žinomas 
prel. P. Juras, P.A. (1929-1967). 
Jo veikla nepaprastai plati reli
ginio, tautinio ir kultūrinio dar
bo srityse. Tarp daugelio jo dar
bų paminėtina parapinės mo
kyklos įsteigimas ir Šv. Pranciš
kaus parapijos istorijos išleidi
mas.

Po prel. P. Juro čia dar kle
bonavo kun. P. Šakalys ir kun. 
A. Janušonis. Nuo 1977 parapi
jai vadovauja kun. Albinas Janiū

Kun. Albinas F. Janiūnas 
dabartinis Šv. Pranciškaus 
parapijos klebonas Lavvren- 
ce, Mass.

Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos pastatuose vasaros metu 
vyksta pagražinimo darbai. Vin
cas Dovydaitis parapijai pado
vanojo Prano Gasparonio darbo 
Romo Kalantos skulptūrą, kuri 
bus pastatyta salės viduje virš 
priekinių durų. Gerinant salės 
akustiką, specialiai tvarkomos 
lubos. Apatinė salė perdažoma. 
Tai atliks V. Dovydaitis. Para
pijos mokykla iš lauko ir vidaus 
irgi dažoma. Tą darbą baigia 
atlikti Juozas Bričkus su sūnumi 
viktoru.

Alfonsas ir Vanda Valavičiai 
liepos 16 atšventė vedybinio gy
venimo 50 metų sukaktį. Tą die
ną, dalyvaujant šeimos artimie
siem, Šv. Kazimiero bažnyčioj 
buvo atlaikytos padėkos mišios. 
Klebonas suteikė specialų palai
minimą. Išvakarėse dukters ir 
žento Ringių namuose buvo su
ruoštos šaunios vaišės. Valavi
čiai išaugino dvi dukras ir sūnų.

“Lietuvių Dienų” žurnalui 
remti skiriama gegužinė įvyks 
rugsėjo 17, sekmadienį, tuoj po 
lietuviškų pamaldų McCam- 
bridge Parke, 1515 Glenoaks 
Blvd., Burbank, Calif.

Lietuvių skautų Vl-tojoje tau
tinėje stovykloje rugpiūčio 13- 
26, Paxton, Mass., iš Los Ange
les dalyvauja šie skautai ir 
skautės: Algirdas Basiulis, Jonas 
Bužėnas, Algirdas Leškys, Da
rius Mikėnas, Darius Prasaus- 
kas, Vytas Venckus, Vytenis Vil
kas, Vilija Butkytė, Audra Bužė- 
naitė, Ilona Bužėnaitė, Rita Če
kanauskaitė, Audra Griniūtė, 
Indra Leškytė, Dalia Venckutė, 
Regina Vilkaitė ir Inga Vizgir
daitė.

Nauji mokslo metai Šv. Kaži- •

miero parapijos mokykloje pra
sidės rugsėjo 6.

Metinis bazaras, rengiamas 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos, įvyks spalio 22, sekmadienį.

Leonas Jasiukonis, 1934 
gimęs Kaune, 1951 su tėvais 
ir broliais atsikėlė į Los Ange
les. Priklausė prie pirmosios 
jūrų Skautų valties, buvo St. 
Šimkaus vardo choro narys, dau
gelį metų dalyvavo Šv. Kazi
miero parapijos chore. Nuo šir
dies priepuolio staiga mirė bir
želio 10. Palaidotas Forest 
Lawn, Glendale, Calif. Nuliūdi
me liko tėvai, broliai ir keturi 
vaikai: Rūta, Violeta, Antanas ir 
Kristina.

Jonas Butkus, sulaukęs 75 m. 
amžiaus, širdies smūgio ištik
tas, mirė liepos 12. J. Butkaus 
asmeny Los Angeles lietuviai 
neteko nuoširdaus nario, o pa
rapija — uolaus rėmėjo ir tal
kininko. Nuliūdime liko žmona 
Elena, dukra Aldona ir sūnus 
Jonas.

Antanas Raponavičius, anks
tesnės emigracijos lietuvis, su
laukęs 94 m. amžiaus, po ilgos 
ligos mirė liepos 16. Palaidotas 
Kalvarijos kapinėse. Velionis 
buvo pamaldus ir susipratęs lie
tuvis, uolus parapijos rėmėjas, 
lietuviškos spaudos skaitytojas. 
Nuliūdime liko serganti žmona 
ir dukra Eleonora Thunell, 
Downey, Calif.

Ieškomas trijų kambarių butas 
be baldų lietuvio savininko na
me, arti susisiekimo ir parduotu
vių. Ieško 58 m. amžiaus ne
vedęs lietuvis, mokytojas. Siūly
ti adresu: Antanas V. Sniečkus, 
72 Sharp St., Haverstraw, N.Y. 
10927. — L.Ž.K.

BALTIMORE, MD.
Kalvelis, tautinių šokių grupė, 

dalyvaus 64-toje Lietuvių Die
noje Lakewood Parke, Barnes- 
ville, Pa. Grupės nariai šiuo 
metu repetuoja. Šventėn grupė 
vyks su autobusu. Taip pat vyks 
ir daugiau lietuvių iš Baltimo
rės į šią tradicinę lietuvių šven
tę, kurioj šiemet pagrindiniu 
kalbėtoju bus Simas Kudirka.

Šv. Vardo dr-jos nariai Šv. 
Alfonso parapijoje kviečia visus 
į jų draugijos globojamą “Base- 
ball vakarą”, kuris įvyks rugpiū
čio 9. Tokiuose vakaruose kiek
vieneriais metais dalyvauja ir 
nemažas Baltimorės lietuvių 
skaičius. Šiemet bus sukaktuvi
nis — 25-tasis vakaras, rengia
mas Šv. Vardo dr-jos. Per visą 
tą laiką surinkta 160,000 dol. 
pelno, kuris paskirtas neturtin
giem jaunuoliam, siekiantiem 
aukštesnio mokslo.

Kęstas ir Liucija Laskauskai 
grįžo iš atostogų, kurias pralei
do lietuvių pranciškonų vasar
vietėje, Kennebunkporte, Mai
ne. Ten turėjo progos susipa
žinti su lietuviais iš kitų JAV 
miestų bei Kanados. Kęstas kar
tu su Albertu Juškum daugelį 
metų vadovauja lietuviškai ra
dijo valandai.

Bill VVeber, vedęs lietuvaitę 
Pranę Šedbaraitę, uolus Šv. Al
fonso bažnyčios pamaldų lanky
tojas ir parapijos parengimų tal
kininkas, šiomis dienomis ener
gingai dirba rengiantis visos 
Amerikos Šv. Vardo dr-jos sei
mui, kuris šiemet įvyks Balti- 
morėje rugsėjo 21-24. B. VVeber 
yra Baltimorės skyriaus pirmi
ninkas.

Dr. Kristoforas Radauskas 
liepos 23 savo vasarvietėj prie 
Chesapeake Bay vandenų mi
nėjo savo gimtadienį. Dalyvavo 
didelis būrys bičiulių. Kristo
foras daugelį metų turėjo savo 
vaistinę Patapsco Avenue, Bro
oklyn miesto rajone.

Jonas Obelinis

1978 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

nas.
Sukaktuvių minėjimas buvo 

pradėtas iškilmingomis mišio- 
mis, kuriom vadovavo Bostono

Šv. Pranciškaus parapijos 
bažnyčia iš lauko.

Po pamaldų Andoven Count- 
ry Club įvyko vaišės, kuriose da
lyvavo ne tik lietuviai, bet ir 
daug amerikiečių. Bostono vys
kupas J. Ruocco savo kalboje 
iškėlė etninių grupių kultūrinį 
įnaša į Amerikos gyvenimą.

Parapijos deimantinės sukak
ties minėjimas praėjo pakilioje 
nuotaikoje, primindamas parapi
jos nueitą kelią ir plačią lietu
vių veiklą religijos ir kultūros 
srityse.

P. Lazdonis

BALTIC 
TOURS

RUDENS VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

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

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

Daugiau informacijų kelionių Į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:
— D. Britanijos lietuvių są

skrydis įvyks rugsėjo 2, šeš
tadienį, Civic Hali salėje, No. 
Street, VVolverhamptone. 
Programoje dalyvaus estradinė 
dainininkė Violeta Rakauskaitė, 
solistas Justas Černis, Wolver- 
hamptono ir Londono tautinių 
šokių grupės.

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

ATSTOVAS: 
VVORCESTERY — 
114 MILBURYST.
1 _ SW — 8-2868

— Henrikas Jašūnas, Jonava, 
30-čio gatvė No. 25 b. 18, 
buvo suimtas 1976 gruodžio 22. 
Apkaltintas antisovietine veikla, 
pavergtųjų tautų manifesto 
Jungtinėm Tautom platinimu. 
Yra pavojus, kad jį paskelbs 
psichiškai nesveiku. Žmona 
Monika tvirtina, kad jis yra vi
siškai sveikas. Nėra žinių apie 
jo teismą. Jašūnas jau prieš tai 
buvo du kartu suimtas ir nu
teistas. 1946-1955 buvo Intoje 
kasyklose; 1957-1959 buvo Mor- 
davijos lagery, Zubovo-Berucho 
rajone. Kas turi naujų žinių apie 
kankinį Henriką Jašūną, pra
šomi rašyti adresu: Elta Infor
mation Service, 29 West 57th 
Street, New York, N.Y. 10019.

(E)

— “The VVashington Post”, 
rašydamas apie Gromyko — 
Vance pasitarimus Ženevoje, 
pažymėjo, kad jie vyko “puoš
nioje viloje, kur kitados buvo 
Lietuvos atstovų prie Jungtinių 
Tautų būstinė”. Tą vilą dabar 
yra užgrobusi Sovietų Sąjunga.

— Pennsylvanijos Lietuvių 
Diena, šiemet jau 64-toji, įvyks 
rugpiūčio 13, sekmadienį, Lake- 
wood Parke, Bamesville, Pa. 
Kaip paprastai, į šias šventes 
susirenka lietuviai iš gretimų 
valstybių ir jų skaičius prašoka 
10,000. Šių metų pelnas skiria
mas Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos leidimui anglų 
kalba.

— Dr. Vytauto Vardžio, Ok- 
lahomos universiteto politinių 
mokslų profesoriaus, knyga 
“The Catholic Church, Dissent 
and Nationality in Soviet Li- 
thuania” išeina rugpiūčio ga
le. Knygą leidžia East European 
Quarterly, Columbia University 
Press. Knyga turi 331 puslapį. 
Ruošiant knygą, panaudoti visi 
prieinami šaltiniai, ypač oku
puotos Lietuvos pogrindžio 
apauda.

— Dr. Kęstutis Šeštokas skai
tys paskaitą ateitininkų sendrau
gių stovykloj Kennebubkport, 
Maine. Tema: žmogus gamtos 
perspektyvoj. Stovykla vyks lie
tuvių pranciškonų vasarvietėje. 
Dėl vietų rezervacijos kreiptis 
adresu: Re v. Superior, Lithu
anian Franciscans, Kennebunk- 
port, Maine, 04046. Stovykla 
vyks rugpiūčio 12-20.

— Pavergtų tautų atstovų su
sirinkime Chicagoje sudarytas 
žmogaus teisių komitetas: pirm. 
Julian E. Kulas — ukrainiečių 
kongreso atstovas, vicepirminin
kai: Vera Romuk — gudų ko
ordinacinio komiteto, Donald 
S. Davis — JAV žydų komi
teto, kun. Juozas Prunskis — 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
sekretorius kun. Vilis Varsbergs 
— Zion latvių liuteronų bažny
čios, iždininkas dr. Jan Mora- 
lewski — Centro ir Rytų Eu
ropos tautų sąjūdžio atstovas.

— Lietuvių Fondo taryba ko- 
respondenciniu balsavimo būdu 
patvirtino dr. Joną Valaitį būti 
LF atstovu LF pelno skirs
tymo komisijoje, o Antaną Juod
valkį 1978 m. LF valdy
bos informacijos vedėju.

— Joseph Tebelskis birže
lio 13 baigė aukštesniąją mo
kyklą Fremont, Calif., kur ket
verius metus buvo garbės moks
leiviu ir laimėjo stipendiją į 
universitetą. “Westinghouse 
Science Talent Search” valsty
biniame konteste iš 300 moks
leivių jis laimėjo garbės titulą, 
o pasauliniame konteste iš 3000 
dalyvių laimėjo trečią vietą. J. 
Tebelskio abu tėvai yra baigę 
biologijos studijas ir mokytojau
ja San Jose, Calif.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: A. Račiūnas, M. Wascher, 
Hot Springs, Arkansas, K. Baub- 

_ lis, Roselle, N.J. Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. At
naujinant — visiem 13 dol. me
tam.
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LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖS PROGRAMA
Lietuvių Fronto Bičiulių stu

dijų savaitė šiemet bus Daina
voje. Ji prasidės rugpiūčio 6 
ir baigsis rugpiūčio 13. Jai nu
matyta tokia programa:

1. Apžvalginis pranešimas 
apie pastarųjų dviejų metų Vil
ko veiklą ir problemas.

2. Apžvalginis pranešimas 
apie padėtį ir problemas sovie
tų okupuotoje Lietuvoje.

3. Apžvalginis pranešimas 
apie Simo Kudirkos vaidmenį, 
garsinant Lietuvos bylą.

4. Apžvalginis pranešimas ar 
pranešimai apie ieškojimą 
bendro pagrindo Alto s — LB 
santykiam.

5. Paskaita apie rezistenciją 
okupuotoje Lietuvoje gestapo 
(nacių slaptosios, policijos) do

kumentų šviesoje.
6. Paskaita apie išeivijos atei

ties vizijas ir dabarties alterna
tyvas.

Prelegentais kviečiami: dr. K. 
Ambrozaitis, dr. A. Damušis, R. 
Mironienė, A. Raulinaitis, dr. T. 
Remeikis, A. Sabalis, kun. A. 
Saulaitis, S.J., V. Stašaitienė, 
prof. A. Klimas, L. Valiukas, 
J. Kojelis, S. Barzdukas, Vyt. 
Vaitiekūnas.

Kai kurie prelegentai savo 
temų dar nėra galutiniai formu
lavę. '

Lietuvių Fronto Bičiulių kon
ferencija šaukiama studijų savai
tės metu rugpiūčio 11. Visos 
LFB sanbūrių valdybos turi 
pareigą pasirūpinti, kad konfe
rencijoje dalyvautų sambūrio at
stovai.

—Ar turite obuolių?
— Ne, — atsako pardavėja.
— O kriaušių yra?
— Nėra.
— O kaip su slyvom?
— Draugas pilieti, čia ne in

formacijų biuras. Aš negaliu at
sakinėti į visus jūsų klausimus .

Gaisras
Pragoj ketvirtą valandą ryto 

apartamentinio namo sargas bel
džiasi į apartamentų duris, 
šaukdamas:

— Tai ne tai, ko jūs bijote, o 
tik namas dega!

Viskas traktoriais
Pirmą kartą rusams 1940 oku

pavus Lietuvą, viename mieste 
lietuvis susipažino su rusu. Jie 
užėjo į restoraną, gerai pavalgė, 
išmetė po stiklelį degtinės ir iš
ėjo į miestą pasivaikščioti.

Prie gražaus namo durų rusas 
pamatė žalvarinę lentelę su už-

Dalyvavę draugiškose krepšinio rungtynėse tarp Australi
jos lietuvių ir Clevelando Žaibo, liepos 1 Clevelande. 
Lengvai laimėjo Australijos komanda. Nuotr. V. Bacevičiaus

Chicagiečiai, neabejotinai 
stipriausias klubas žaidimo ly
giu ir dalyvių skaičiumi, nusi
nešė beveik pusę medalių. La
bai toli antroje vietoje paliko 
New Yorko LAK, su 2 aukso,

Šypsniai iš anapus rašų “Akušerė”. Rusas klausė, 
kokia čia įstaiga? Lietuvis jam

2 sidabro ir 2 bronzos meda
liais. Žaidimo lygis visose kla-

čio 26. Vyrų ir moterų A kla
sės žaidėjų skaičius yra ribotas. 
Lietuviai gali išsirinkti po 7 
šių klasių žaidėjus, kurie repre
zentuotų mus pabaltiečių pir
menybėse. Kitų grupių dalyvių

su registracija siųsti aukščiau 
nurodytu adresu. Dvejetų mo
kesčius ir registraciją bus ga
lima atlikti nuvažiavus vietoje. 
Pažymėtina, kad vienetų rung
tynėse žaidėjai galės dalyvauti 
tik vienoje pasirinktoje grupė
je. Bet kokiais pirmenybių 
klausimais kreiptis į V. Grybaus
ką, arba Rytų pakraštyje į Pra
ną Gvildį, tel. (212) 356-7871. 
Tikimasi, kad visų trijų Pabal
tijo valstybių 60 metų nepri
klausomybės atstatymo jubilie
jaus proga šios pirmenybės bus 
tinkamai atžymėtos gausia ir ge
ros kokybės reprezentacija iš 
lietuvių tarpo.

Pabaltiečių plaukimo ir lengv. 
atletikos jubiliejinės pirmeny
bės įvyks rugsėjo 16 ir 17 Cle
velande. Klubai kviečiami iš 
anksto ruošti dalyvius. Smulkes
nės informacijos bus paskelbtos 
vėliau.

Alg. Š.

geležinės uždangos
atsakė:

— Akušerė tai yra moteris, tu
rinti gydytojos kvalifikacijas

sese buvo pakankamai aukštas. 
Ypač vertos dėmesio buvo vyrų 
baigmės rungtynės, kuriose T.

skaičius neribotas. Vyrų ir mo
terų A klasės žaidėjų atranka
bus padaryta bendru nutarimu 
iš registruotų žaidėjų sąrašo. 
Registraciją ir pirmenybių mo-

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Pagal bendrą galvoseną
Okupuotoj Lietuvoj kaimo 

pradžios mokyklos mokinys dvi

lis.
Kumetis, arčiau priėjęs prie 

mikrofono, suriko: “Gelbėkite!”

gimdymo reikaluose. Matote, 
moteris moterį geriau supranta, 
o jos rankos taip pat švelnes-

Kolis (Chicago) įveikė S. Solį 
(Ohio) 4-6, 6-2, 6-4. Taip pat 
įdomios buvo senjorų baigmės

kestį reikia nusiųsti iki rugpjū
čio 19 V. Grybauskui, 4144 
So. Maplewood, Chicago, III.

dienas nebuvo mokykloj.
— Kur buvai dvi dienas? — 

klausia mokytojas.
— Mama išskalbė kelnes. Kol 

išdžiūvo, kol sulopė, taip ir pra
ėjo diena, — teisinasi vaikas.

— Kur buvai antrą dieną?
— Kai antrą dieną atėjau prie

Rytų Vokietijos klasėj
Mokytojas klausia mokinį:
— Kodėl mes privalom mylėti 

Sovietų Rusiją?
— Už tai, kad ji mus išlais

vino.
— O kodėl mes privalom

nės. Ar pas jus tokių nėra?
Rusas nežinojo, ką atsakyti. 

Jiem buvo įsakyta girtis ir viską 
girti, ypatingai techniką ir trak
torius, todėl taip atsakė:

— Dabar pas mus niekas 
nieko su rankomis nedirba. Mes 
viską dirbame su traktoriais...

rungtynės, kur A. Kubilius 
(Hartford) nugalėjo V. Grybaus
ką-(Ch.) 6-1, 2-6, 7-6, jaunių 
B, kur R. Ivaška (Bost.) įveikė 
P. Gvildį (N.Y.) 6-3, 1-6, 6-4 
ir jaunių A, kur P. Gvildys 
įveikė R. Ustjanauską (Hartf.) 
6-2, 7-5. Kitos lauko teniso žai-

60632. Namų telefonas (312) 
847-1729, darbo — (312) 269- 
7557. Mokestis vyrų, moterų 
ir senjorų klasėse po 5 dol., 
o prieauglio grupėse po 3 dol. 
už vienetą ir po 2 dol. kiek
vienam žaidėjui už dvejetus. 
Čekius rašyti Chicago Lithua-

mokyklos ir pamačiau kieme pa
džiautas mokytojo kelnes, pagal
vojau, kad pamokų nebus, ir par
ėjau namo.

Pagaliau atsakė
Dirbąs vengrų kolchoze ku

metis buvo pakviestas į radijo 
stotį patvirtinti kolektyvinių 
ūkių naudingumo. Tačiau jis ne
norėjo atsakinėti į pateiktus 
klausimus.

Reporteris: Visa Vengrija lau
kia tavo atsakymų, visas pasaulis 
nori ^išgirsti.

Kumetis: Visas pasaulis? Ar 
tai gali būti tiesa?

Reporteris: Taip, visas pasau-

neapkęsti Amerikos?
— Už tai, kad ji mūsų neiš

laisvina . . .

Bendrabuty
Iš kolchozo atvažiavo tėvas 

aplankyti mieste naujakurio sū
naus. Eidamas koridorium, tė
vas apsidairė ir klausia:

— Kuriem galam koridoriuj 
tiek daug spintų?

— Tėte, čia ne spintos, o 
kambariai.

Vilniaus krautuvėj
“Tarybinėj” vaisių krautuvėj, 

Vilniuje, įeina žmogelis ir klau
sia:

įįy SPORTAS

ŠIUO METU VYKSTA 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE NAUJIEMS 

NARIAMS ĮRAŠYTI 1978 M.
SPECIALUS VAJUS

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

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

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

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

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

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

— Per šį vajų galima pasi
rinkti šiuos planus:

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

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

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

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

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

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

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

Prašydami aplikacijų, pažy
mėkite savo gimimo datą (mėne
sį, dieną ir metus), tada siun
čiant aplikacijas Jum bus praneš
ti apdraudų mokesčiai, (sk)

PLSŽ lauko tenisas
Gausus lauko teniso žaidėjų 

dalyvavimas ir sumanus pir
menybių pravedimas padarė 
lauko tenisą vieną iš pačių pa
grindinių sporto šakų Toronto 
žaidynėse. Reikia tikėtis, kad šis 
sportas ir toliau populiarės lie
tuvių tarpe.

Pirmenybės buvo pravestos 
per 4 dienas, todėl dalyviam 
nereikėjo visą laiką skubėti iš 
aikščių į mašinas ir atgal. Tas 
davė progą parodyti geresnį žai
dimo lygį ir sudarė sąlygas glau
desniam tarpusavio bendradar
biavimui. Gal būt ateityje vi
sas teniso pirmenybes reikėtų 
pravesti ne per vieną savaitga
lį, bet per 3 arba 4 dienas. 
Žaidimo sąlygos Toronte tiktai 
High Parke ir Shenvay klubo 
patalpose buvo geros, bet, ne
žiūrint to, chicagiečių komite
tas darė viską, kad šios pirme
nybės būtų sėkmingos. Aikštės 
buvo užsakytos trijose atskiro
se vietose ir, išskyrus High 
Parką, nebuvo tinkamos pasau
lio lietuvių pirmenybėm. Kai 
kurias aikštes net vidury, rung
tynių reikėdavo užleisti vietinių 
gyventojų naudojimui. Gal būt 
reikėjo atsižvelgti į ribotą skai
čių tinkamų aikščių ir pirmeny
bes pradėti dieną anksčiau tik
tai High Park vietovėje. Ypatin
gai matėsi netvarka Etobicoke, 
kur ant 3 aikščių buvo sugrūs
tos visos mergaičių ir jaunių 
B ir C grupės. Dėl laiko ir 
vietos stokos kai kurios rung
tynės buvo praloštos be žai
dimo.

dynių pasekmės: vyrų A — I 
T. Kolis (Ch.), II S. Solys 
(Ohio), III E. Andrulis (Toron
to).. Vyrų B — I A. Kairinis 
(Australija),II Mikulionis (Balt.). 
Jaunių A — I P. Gvildys (N.Y.), 
II R. Ustjanauskas (Hartf.), III 
D. Ivaška (Bost.). Jaunių B — I
R. Ivaška (Bost.), II P. Gvil
dys, III P. Tutlys (T. Vytis). 
Jaunių C — IK. Aglynas, II 
L. Stankaitis, III R. Žilionis 
(visi iš Ch.). Moterų A — I 
G. Rimkūnienė (Ch.), II I. 
Owens (Detroit), III L. Pocienė 
(Australija). Moterų B — I A. 
Vengrytė, II N. Stauskaitė, III
S. Plepytė (visos iš Ch.). Mer
gaičių A — I D. Gvildytė (N.Y.), 
II L. Ragaitė (Ch.), III Bakai- 
tytė (Ch.). Mergaičių C — I 
G. Aglynaitė (Ch.), II R. Ja- 
saitytė (N.Y.), Vyrų.dvejetas —
I T. Kolis ir R. Grybauskas,
II S. Solys ir V. Smetona. Miš
rus dvejetas — I S. Solys ir 
G. Rimkūnienė, IĮ,.T. Kolis 
ir L. Ragaitė. Moterų dvejetas —
I G. Rimkūnienė ir I. Owens,
II V. Vebeliūnię^ę ir G. Alek
sandravičienė, III S. Plepytė 
ir N. Stauskaitė. Jaunių dve
jetas — I D. Ivaška ir R. Ust
janauskas, II Kajeckas ir P. Alek
sandravičius.

Pr. Gvildys

Pabaltiečių lauko teniso 
pirmenybės

Alg. Bielskus praneša, kad 
1978 metų pabaltiečių lauko 
teniso pirmenybės įvyks rugpiū
čio 26 ir 27 Chicagoje, Mar- 
quette Parko teniso aikštėse. 
Pirmenybės bus vykdomos vyrų 
A ir B, moterų A ir B kla
sėse, senjorų (virš 45 metų), 
jaunių A bei mergaičių A (18 
m. ir jaunesni) ir jaunių bei 
mergaičių B (16 m. ir jaunes
ni) grupėse. Prieauglis grupuo-

nian Tennis Club vardu ir kartu

<0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Karpovo - Korčnojaus dvikova 
dėl pasaulio karūnos Boguio 
mieste, Filipinuose, šachmatų 
pasauly sekama su dideliu su
sidomėjimu. Pirmosios keturios 
partijos pasibaigė lygiomis. Jos 
buvo neilgos, vos 17-28 ėjimų. 
Tačiau penktoji partija pasidarė 
nepaprasta; prireikė dviejų atsi
dėjimų, ir1 po 91 ėjimo dar 
buvo nebaigta, nors ir vyksta 
Korčnojaus pozicinėj persvaroj. 
Ekspertai teigia, kad Korčnojus 
jau yra praleidęs laimėjimą, be
reikalingai čekuodamas karalių. 
Suloštos lygiomis partijos nėra 
įskaitomos; nugalėtoju taps lai
mėjęs šešias partijas. Jam pa
skirtas $350,000 prizas, o var
žovui $200,000. Kova truks grei
čiausiai 2-3 mėnesius.

Vilniaus tarptautiniam turny
re dalyvauja JAV dm S. Re- 
shevskis ir vienintelė moteris, 
pasaulio meisterės varžovė, M. 
Čiburdanidzė. Iš lietuvių — tm 
Vladas Mikėnas ir Gintautas 
Piešina. Pastarasis nugalėjo dm 
Reshevskį, o Vladas Mikėnas 
sulošė su Reshevskiu lygiomis. 
Piešina lygiomis baigė su so
vietų čempijonu J. Dorfmanu, 
vienok ketvirtame rate suklupo 
prieš šio turnyro lyderį dm V. 
Tukmakovą. Penkto rato partijos 
Piešina dar nebaigė. Jis lošia 
prieš buv. pasaulio meisterį T. 
Petrosjaną.

S o. Bostono LPD šachmati
ninkai rugpiūčio 3 ŠK patalpo
se pradėjo savo turnyrą. Kas no
rėtų įsijungti į šį turnyrą, pra
šomas tuojau susirišti su K.

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

12 dol. — L. Šileikis, New 
York, N.Y.

Po 10 dol. — S. Bobelis, 
VVoodhaven, N.Y., A.V. Snieč
kus, Haverstravv, N.Y.

Po 8 dl.. — J. Vanagas, VVood
haven, N.Y., B. Nemickas, 
VVethersfield, Conn.

Po 7 dol. — P.V. Bilėnas, 
Pomona, N.Y., W. Sintis, Forest 
Hills, N.Y., S. Ralys, Amster- 
dam, N.Y.

Po 5 dol. — kun. J. Adomai
tis, Ossineke, Mich., O. Dom, 
Corning, N.Y., J. Juodis, St. Pe- 
tersburg, Fla.

4 dol. — L. Kybartas, Ha- 
milton, Ont.

3 dol. — A. Dulkis, Nevvark, 
N.J.

Po 2 dol. — S. Augonis, So. 
Boston, Mass., W Shereika, Li- 
vingston, N.J., J. Petrėnienė, 
Brooklyn, N.Y., Z. Dreslius, 
Hartford, Conn.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

BOOKS IN ENGLISH

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

Lithuanian Cookery, by I. 
Sinkevičiūtė $7.00

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

The Baltic Nations, by B. Kas
ias $12.00

Fighters for Freedom, by J. 
Daumantas $10.00

Lithuania 700 Years, by A. 
Gerutis $12.00

Lithuanians in America, by A. 
Kučas $6.00

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

Selected Lithuanian Poetry, 
by J. Zdanys $12.00

Lithuania: the Outpost of 
Freedom, by C. Jurgėla $15.00

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

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

jamas pagal pilną amžių rugpiū- Merkiu, tel. 268-0853.

BALTIC HOLIDAYS 
COME TO LITHUANIA IN 1978

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

Departure datas

Sept. 15 to Sept. 23 $849.00
Sept. 22 to Sept. 30 $849.00
Sept. 28 to Oct 7 $849.00
Oct. 12 to Oct. 21 $849.00
Dec. 22 to Jan. 5 $1049.00

NIGHTS SPENT IN EACH CITY

Vilnius 5, Moscow 2 
ŠAME AS ABOVE

Vilnius 5, Moscow 2, Copenhagen 1
ŠAME AS ABOVE

Vilnius 5,Warsaw3,Leningrad3, 
Moscow 2

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

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

212 697-7257

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant —gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-6637.

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION" 
—patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and 

<įll Europe. lt cures: DANDRUFF, FALLING HAIR, ITCHING SCALP, 
Jįį . SPLITTING ENDS, STRENGTHENING HAIR ROOT GROWTH,~ 

• and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you will never 
be BALD or grey 100% Listed in Pharmacy Red-Blue-Book. JIB 
Medicine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P.P.

J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 60650. 
Fili: 2498 Dougall Rd., VVindsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; CHICAGO: at Apotheke J & J, 
2557 W. 69th St.; 50th Avė. & 14th St. Cicero and 1640 W. 47th St. Chicago; 
2923 N. Milwaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

®DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER 
TELEF. 296-4130

Models
For 

Television, 
Fashion, 

Commercials, 
Shows, 

Advertising 
Beginners and 
Professionals

Apply This 
Week 1-5 P.M. 

(Suite 404) 
225 West 57th StM 

N.Y.C. 
212-586-3556
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BALYS

GEDEIKA,

mūsų mylimas brangus vyras ir tėvas, staiga mirė 1978 
birželio 30. Palaidotas Cypress Hills kapinėse New Yorke.

Mes reiškiame nuoširdžiausią padėką visiems, atsi
lankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems laidotuvėse, atsiun- 
tusiems gėles, pareiškusiems užuojautas laiškais, spau
doje, aukojusiems mišioms ir Kultūros Židiniui.

Dėkojame Angelų Karalienės parapijos klebonui kun. 
A. Petrauskui, kun. V. Pikturnai ir Tėvams Pranciškonams 
už maldas koplyčioje ir aukotas mišias; parapijos chorui 
ir Perkūno choro nariams už giesmes bažnyčioje.

Ypatingai dėkojame dr. I. Skeiviui, poniai E. Skei
vienei, Gediminui Naujokaičiui, Frances Razickas, Tėvui 
Baniūnui, Broliams Jurgiui ir Kazimierui už taip nuo
širdžią užuojautą ir brolišką pagalbą.

Esame dėkingi laidotuvių direktorei M. Šalinskiene! 
už širdingą ir rūpestingą laidotuvių tvarkymą.

Liūdinti žmona Kotryna, sūnus Rimas, 
velionio sesuo Bronė ir giminės Lietuvoje

BROCKTON, MASS.
Jungtinis koncertas
Brocktone birželio pirmasis 

sekmadienis buvo išskirtinai 
puikus. Brocktono, Bostono, 
Norwoodo, Worcesterio, Provi- 
dence ir apylinkių lietuviai sku
bėjo į N. Junior High School 
salę, pasidžiaugti Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos choro ir talki
ninkų koncertu.

Štai tie, kurie randa laiko ir 
jėgų puoselėti lietuvišką dainą, 
jos grožį ir visa tai perduoti 
ateinančiom kartom:, choro va
dovas — komp. Julius Gaidelis; 
sopranai — Ada Ausiejienė, Al
bina Baškauskienė, Marytė Bi- 
zinkauskaitė, Janina Cepkaus- 
kienė, Dana Eikinienė, Cleo 
Kaušienė, Teresė Levickienė, 
Joana Šauris, Paulina Šauris, 
Ona Surovičienė, Vida Sužiedė- 
lienė, Liuda Šukienė, Alice Try- 
nasty; altai — Jarūna Banaitie
nė, Marcelė Freimanienė, Feli
cija Gaidelienė, Stasė Gofen- 
sienė, Stasė Jančauskienė, Ele
na Juciutė, Ona Mileikienė, Ju
lija Platkauskienė, Ona Radzevi
čienė, Irena Radzevičiūtė-Le- 
wis, Reda Veitienė, Mary Lou 
Zieb; tenorai — Juozas Baš- 
kauskas, Vytautas Jurgėla, Pet
ras Kaminskas, Helmutas Lin- 
taitis, Norbertas Lingertaitis, 
Eduardas Meilus, Petras Radze
vičius, Jonas Statkus, Antanas 
Šeduikis, Brutenis Veitas; bosai:

Bostono tautinių šokių sambūris, vadovaujamas Onos, Gedimino ir Lilijos Ivaškų, dalyvaus 
Minkų radijo piknike, kuris bus rugpiūčio 13 Romuvos Parke, Brocktone

.-F

Marytė Šalinskiene moterų organizacijos vardu įteikia čekį naujam Apreiškimo parapijos 
klebonui kun. Jonui Pakalniškiui. Tai buvo liepos 16, kai kun. J. Pakalniškis buvo į- 
vesdintas į klebono pareigas. Po iškilmingų mišių parapijos salėje buvo vaišės. Prie 
Garbės stalo sėdi iš k. Tėv. Paulius Baltakis, OFM, Brooklyno vyskupijos vikaras 
Mons. James A. Hunt, kun. prof. Stasys Yla. Nuotr. C. Binkins

*>

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSVLTORG)

— Stasys Augonis, Valteris Ber- 
žinskas, Viktoras Brantneris, Vy
tautas Eikinas, Stasys Eiva, Ful- 
gentas Janonis, Jonas Platkaus- 
kas, Juozas Skabeikis, Juozas 
Šablevičius, Pranas Šimkus.

Chorą globoja Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonas kun. 
Petras Šakalys. Dabartinė choro 
valdyba: pirm. V. Eikinas, vice- 
pirm. P. Šimkus, ižd. V. Brent- 
neris, sekr. St. Gofensienė, ko- 
resp. J. Banaitienė, plokštelių 
platintoja A. Baškauskienė, ūk
vedys — A. Šeduikis.

Koncerto programoj maloniai 
dalyvavo taip pat solistas Stasys 
Liepas, jaunoji solistė Marytė 
Bizinkauskaitė ir Bostono vyrų 
sekstetas.

Programą pradėjo choras, diri
guojamas komp. J. Gaidelio, 
akomponuojant Vidai Bederytei. 
Gražiai padainavo Tremtinių 
giesmę — J. Gaidelio, Iš visų 
kraštų — St. Gailevičiaus, Dainų 
dainelės —J. Naujalio, Po aukš
tus kalnus — K. V. Banaičio, 
Užjūrių marių — K.V. Banaičio, 
Mes su rūtom — J. Andriulio 
ir Kurteliai sulojo — J. Gaide
lio.

Po trumpos pauzos į sceną 
įžengė Bostono vyrų sekstetas: 
N. Lingertaitis, H. Lingertaitis, 
B. Banaitis, R. Lizdenis, P. Šim
kus ir V. Eikinas. Akomponuo
jant komp. J. Gaideliui padai
navo: Serenada — F. Schuber- 
to, Lauksiu tavęs ateinant — 
Raudonikio, Barkarolę — Offen- 
bacho, Gėriau, gėriau —J. Gai
delio. Klausytojam audringai 
plojant pridėjo — Nemunėli, 
Nemunėli, kuris lietuvių klausy
toją ir džiugino ir graudino.

Po pertraukos pasirodė mūsų 
jaunoji solistė Marytė Bizinkaus
kaitė. Pianinu tėvelio dr. P. Bi- 
zinkausko palydėta, padainavo: 
Mano gimtinė — A. Kačanaus
ko, Gundė mane bernužėlis (iš 
operetės Raseinių Magdė) — J. 
Žilevičiaus. Klausytojam entu
ziastiškai plojant, pridėjo: Pa
mylėjau vakar ir Kur bakūžė sa
manota.

Scenon atėjęs kaimynas solis
tas St. Liepas maloniai nuteikė 
klausytojus su W. A. Mozarto 
operos — Figaro vestuvės arija 
Jūs, vyrai, praregėkit, Bus gana 
tau, žaismingas jaunuoli, ir prie
do — Tau, mylimas vaidyla.

Pabaigai vėl choras klausyto
jus jausmino su šiomis daino
mis: Lietuviais esame mes gimę 
— St. Šimkaus, Siūbau lingau 
paukštelis —J. Zdaniaus, Augau 
aš pas tėvelį — Abariaus, Nu
rimk, sesut — Vi. Jakubėno, 
Pasėjau dobilą — J. Gaidelio, 
Šiaurės pašvaitė — S. Sodeikos.

Nors klausytojai nenorėjo at
leisti žavaus choro, skubiai į 
sceną įžygiavo padėkos gėlių 
nešėjai. Choro valdybos pirm. V. 
Eikinas svečius pakvietė persi
kelti į Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salę vaišėm su progra
mos atlikėjais, šokiam, o gal ir 
programos pratęsimui.

Svečiai parapijos salėje rado 
puošnius stalus su lietuvišku 
vaišingumu. Skani vakarienė 
buvo paruošta O. Eikinienės su 
nepavargstančiomis padėjė
jomis.

Pasivaišinusius vėl linksmino 
jaunoji mūsų žvaigždutė M. Bi

zinkauskaitė ir vyrų sekstetas. 
Linksmi šokiai, malonūs pašne
kesiai visus sujungė į darnią 
laimingą šeimą. Besiskirstant 
tesigirdėjo tik džiaugsmas ir iki 
pasimatymo dainų šventėj 
Toronte.

Tas gražiosios pavasario die
nos džiaugsmas stiprino. Džiu
gu, kad turime lietuvių kūrėjų, 
kurių kūriniuose yra patriotinis 
akcentas. Džiugu, kad žmonės 
aukoja savo laisvalaikius, kad 
užpildytose salėse sėkmingai ai
dėtų lietuviškos dainos. Džiu
gu, kad ruošiamos laisvame pa
saulyje lietuvių dainų šventės 
keliolikos tūkstančių klausytojų 
miniai, kur jaunimas riša praei
tį su ateitimi.

E. Ribokienė

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

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

BnnK-BV-mniL 
Postagepaid both unys 

Fnst, conuenientprivirte, safe,free! 
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AIDAI

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADVVAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryti, kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI

vienas geriau
sių kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji? Metinė 
prenumerata 15 dol. Adresas: 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

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

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8 30 AM to 5.30 PM 
Mon.. Tues.. Wed & Fri. 
Thurs. - 8 30 AM to 7 30 PM 
Salurday 8 30 AM to 12 Noon

South Boston j 
Savings Bank I

^lUfAYS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESlDENT

LITO BENDROVĖ PARDUODA

1978 M. KELIONES | LIETUVĄ

Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St...................................................................................................... 305 673-8220
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street .................................................   435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street ........................................................     342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ....................................... ............................................. 633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue .......... ....................................... ............................................••• 895-0700
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ................................................................. *....................... 486-2818
Chicago, III. 60629 — 2608 VVest 69 Street .............................................................................................. 925-2787
Chicago, III. 60609 —*1855 VVest 47 Street  ........................................................................................ 376-6755
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilvvorth Avenue ..............    771-0696
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ..................................................................................  365-6780
Lakevvood, N.J. 08701 — 234 Second St........................................................     363-0494
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue .................................................................................. 365-6740

Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ...................       385-6550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ....................................  674-1540
Nevv York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St............................................................ .................................................. 475-7430,
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St.................................................................................  215 VVA 5-8878
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N, Black Canayon Hwy....................................................................... 602-942-8770
Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue ...................................................................   381-8800
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė......................................................................................... 301-589-4464
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue ...........................   257-6320
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ............................................................................................ 475-9746
VVoodhaven, Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė......................................................................... 296-5250
Herkimer,N.Y. McKennan Rd........................................................................................   315-866-3939

Didelis pasirinkimas Iš įvairių kompanijų ir ekskursijų. Priklausant nuo maršruto, 
bus aplankoma:

Roma 
Miunchenas 
Baden-Baden 
Bernas 
Leningradas 
Ryga 
Briuselis

Paryžius 
Lucerna 
Ciurichas 
Ženeva 
Maskva 
Helsinkis 
Kopenhaga

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

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

RICHMOND HILL, N.Y. 11418 
(212) 441-6799
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DARBININKAS
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

MARIO CUOMO 
PAREIŠKIMAS 
PAVERGTŲ TAUTŲ 
SAVAITĖS PROGA

Įvairaus tikėjimo ir kilmės 
amerikiečiam simpatizuojant su 
pavergtaisiais, eilėj kraštų pa
sauly pavergtieji žmonės gyvena 
kaip tikri kaliniai savo pačių 
žemėj.

Jungtinės Valstybės turi tra
diciją žadinti viltį trokštantiem 
laisvės, kuria džiaugiasi ameri-

Apreiškimo parapijos rengia
ma Lietuvių diena — geguži
nė arba piknikas įvyks rugpiū
čio 6, šį sekmadienį, Platt- 
deutsche Parke, 1132 Hemp- 
stead Tpke, Franklin Sąuare, 
L.I. Parkas atidaromas jau 1 vai. 
popiet. 2:15 vai. iškeliamos vė
liavos, sugiedami himnai ir au
kojamos mišios, kurių metu gie
dos parapijos choras, vadovau
jamas Viktoro Ralio. 3 vai. po
piet bendras dainavimas, sporti
nės varžybos ir tautiniai žaidi
mai. 4:30 vai. popiet tautinių 
šokių programą atliks New Yor
ko tautinių šokių ansamblis 
Tryptinis, vadovaujamas Jadvy
gos Matulaitienės. 5 vai. pra
sidės šokiai, grojant J. Kasias 
orkestrui. Šokių metu bus trau
kiami laimingieji loterijos bilie
tai. Įeinant aukojama tik 3 dol., 
studentam tik 2 dol. Vaikai įeina 
nemokamai. Parapijos klebonas, 
vikaras ir komitetas kviečia pa
rapijiečius ir draugus atsilanky
ti ir paremti lietuviškos parapi
jos veiklą.

Paulius Jurkus, Darbininko 
redaktorius, nuo liepos 29 pra
deda savo atostogas. Į darbą 
grįžta rugpiūčio 21.

Vincas ir Birutė Popeliuškos 
iš Melboumo, Australijos, buvo 
atvykę į Pasaulio Lietuvių Die
nas, vykstančias Toronte. Grįž
dami namo, užsuko ir į New 
Yorką. Lydimi dukros Birutės 
Pakutkienės iš Valley Stream, 
N.Y., aplankė Kultūros Židinį 
ir Darbininką. Čia įsigijo suve
nyrų ir paliko auką spaudai 
stiprinti.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika, Nr. 4 jau pasiekė Dar
bininko redakciją. Šis tomas ap
ima 1976-1978 laikotarpį. Iš
spausdinta L.K.B. Kronikos 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ir 
31 numeriai. Knyga turi 477 
puslapius.

Ekskursija Į 
Kennebunkport, Maine
Tradicinė rudens ekskursija 

autobusu pas T. Pranciškonus 
įvyks rugsėjo 2-3-4.

Autobusas išeina nuo Kultū
ros Židinio, 341 Highland Blvd., 
Brooklyne, rugsėjo 2 d., 9 vai. 
ryto ir pakeliui sustos prie Ša- 
linskienės šermeninės 84-02 Ja- 
maica Avė., Woodhavene. Grįž
tama rugsėjo 4 vakare.

Kelionė, nakvynė ir 5 kartus 
valgis — asmeniui 65 dol. Ke
lionės reikalais skambinti T. 
Petrui (212) 827-1351, Marytei 
Šalinskienei 296-2244. Gautas 
patogus autobusas. Anksčiau už
siregistravę gali pasirinkti vie
tas.

Petras Montvila Maironio li
tuanistinei mokyklai paaukojo 
50 dol. Mokyklos tėvų komi
tetas nuoširdžiai dėkoja už auką.

Emilija Vainienė, gyvenusi 
Woodhavene, pardavė namą ir 
išsikėlė gyventi į Long Island. 
Dabar jos. adresas yra: 3 Clare 
Dr., E. Northport, N.Y. 11731. 
Telefonas 516 261-3797.

Jonas Vainius, šeimai parda
vus namą Woodhavene, dabar 
gyvena: 102-23 89 Avė., Rich
mond Hill, N.Y. Tel. 847-2628.

kiečiai. Svarbu, kad mes nieka
da nesinaudojam laisve kaip 
garantuotu dalyku ir kad kiek
vienais metais šiuo laiku mes 
atnaujinam savo ryšį su laisvę 
mylinčiais žmonėmis visur.

Šis pareiškimas yra skiriamas 
Pavergtųjų Tautų Savaitės New 
Yorko Komitetui, stengiantis iš
laikyti tą tradiciją gyvą.

Mario M. Cuomo
Valstijos sekretorius 

1978 liepos 16

Rūta Marija Oniūnaitė ir Ri
mas Jonas Labutis susituokė 
liepos 22 Maspetho lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Jau
nosios tėvai yra Marija ir Vy
tautas Oniūnai, gyveną 
VVoodhavene, o jaunojo ti- 
vai — Birutė ir Vitas Labu
čiai, gyveną Richmond Hill. 
Nuotr. L. Tamošaičio

Vyresniųjų moksleivių ateiti
ninkų stovykla Neringoje šiais 
metais bus nuo rugpiūčio 13 iki 
26. Priimami stovyklauti nuo 
14 iki 19 metų amžiaus. Kviečia
mi ateitininkai ir neateitininkai. 
Informacijos reikalais kreiptis į 
Danutę Norvilaitę: 19 Chestnut 
St., Brooklyn, N.Y. 11208, tel. 
212 827-2629.

Ieškoma pirkti lietuviškų kor
tų kaladė. Ji reikalinga kortų 
kolekcijai, kuri bus padovanota 
Columbijos universitetui. Ieško 
vienas amerikietis kolekcijonie- 
rius. Rašyti: Consulate General 
of Lithuania, 41 West 82 Street, 
New York, N.Y. 10024.

Pensininkai ieško buto. Pa
geidaujama Richmond Hill, 
Woodhaveno ar Ridgevvoodo 
apylinkėse. Tel. EV 8-5880.

Parduodami penkių
geram stovy miegamojo baldai. 
Yra dar ir kitų baldų. Skam
binti — 347-3681.

Tovvn Hali, viena iš New 
Yorko koncertų salių, 43rd St. 
tarp Broadway ir 6th Avenue, 
po 57 metų veiklos uždaryta 
liepos 26 po paskutinio kon
certo. Salės savininkas buvo 
New Yorko universitetas ir per 
paskutinius ketverius metus 
dėl šios salės išlaikymo turėjo 
kasmet po 400,000 dol. nuosto
lių. Nors salės akustika gera, 
nebepajėgė išlaikyti konkuren
cijos su Lincoln Centru. Žy
miai smukus Times Square ra
jonui, nedaug kas benorėjo šią 
salę nuomoti. Anksčiau šioje 
salėje debiutavo garsioji solistė 
Joan Sutherland. Čia yra kon
certavę Sergei Rachmaninoff, 
Andrės Segovia ir daugybė kitų 
garsenybių. Šioje salėje eilę

gabalų reikia

metų koncertavo ir lietuviai me
nininkai: pianistai Aldona Ke
palaitė, Antanas Smetona, Vy
tautas Smetona, smuikininkas 
Izidorius Vasyliūnas su pianis
tu dr. Vyteniu Vasyliūnu, solis
tė Lilija Šukytė ir kiti. Tovvn 
Hali Foundation bendrovė 
stengsis salę ir vėl kada ati
daryti.

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJE

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

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

Visais informacijų reikalais 
kreiptis šiuo adresu:

Franciscan Guest House, Ken
nebunkport, Maine 04046. Tel. 
207 967-2011.

Pijus Gudelevičius, MIC, 
Argentinos lietuvių laikraščio 
Laikas ir spaustuvės administ
ratorius, atvykęs iš Buenos Ai
res, dalyvavo lietuvių marijonų 
provincijos kapituloje. Po to 
P. Gudelevičius, kaip Argenti
nos lietuvių delegatas, daly
vavo PLB seime Toronte. Grįž
damas į Argentiną, užsuko ir 
į New Yorką. Aplankė Kultū
ros Židinį, lietuvių pranciškonų 
vienuolyną, dail. Adomo Galdi
ko galeriją, pranciškonų spaus
tuvę bei Darbininko įstaigas.

Antanas ir Rasa Razgaičiai 
grįžo iš atostogų, kurias pralei
do Europoje. Liepos 15 Bon- 
noje jie dalyvavo Andriaus Smi
to ir Marytės Dambriūnaitės 
vestuvėse. Andrius ir Marija 
abu dirba Pasaulio Lietuvių Jau
nimo ketvirtojo kongreso ruo
šos komitete.

Antrasis pabaltiečių etninis 
festivalis įvyks rugsėjo 23 Gar- 
den State Arts Center patalpo
se. I vai. popiet prasidės po
pietinė programa, o 5 vai. prog
rama vyks scenoje. Programoje 
dalyvauja estų tenoras Heinz 
Riivald, pianistai Katrin ir Erik 
Veski, estės mergaitės gimna
zistės, lavių choras “Kolibri” 
iš Bostono, New Yorko lietuvių 
vyrų choras “Perkūnas”, lietu
vių moterų kvartetas “Vilija”, 
Philadelphijos lietuvių tautinių 

šokių grupė “Aušrinė”, New 
Jersey lietuvių tautinių šokių 
grupė “Liepsna” ir New Yorko 
lietuvių tautinių šokių grupė 
“Tryptinis”. Popietinėj progra
moj pasirodys ir Skandinavijos 
tautinių šokių grupės šokėjai. 
Festivalio vieta pasiekiama iš
sukant “Exit 116” iš Garden 
State Parkway. Šio festivalio va
dovybėj oficialus lietuvių atsto
vas yra Valentinas Mėlinis. Jo 
telefonas: 201 566-0761.

Lietuvių Katalikių Moterų 
Organizacijų Sąjungos 70 metų 
veiklos ir išeivijoj atsikūrimo 
30 metų sukakčių minėjimas 
įvyks spalio 28 Kultūros Židiny.

Beleto mėgėjam New Yorke 
American Ballet Theatre trupė 
suteikia malonią staigmeną — 
trumpą rudens sezoną rugsėjo 
5-17. Pagrindiniai šokėjai: Fer
nando Bujones, Eleanor d’An- 
tuono, Cynthia Gregory, Gelsey 
Kirkland, Natalia Makarova, 
Ivan Nagy, Rudolf Nureyev, 
Kirk Paterson, Marianna Tcher- 
kassky, Martine van Hamel ir 
kiti. Programoj The Sleeping 
Beauty, Giselle, Swan Lake, 
Don Quixote. Rugsėjo 7 vyks 
speciali atsisveikinimo progra
ma su solistu Ivan Nagy, ku
ris po šio trumpo sezono pa
liks šią baleto trupę. Bilietai 
paštu galima užsakyti jau dabar. 
Teatro kasa bus atidaryta rug
piūčio 27. Spektakliai vyks Met
ropolitan Operos rūmuose.

Department of Paries & Recreation • Edvvard I. Koch, Mayor • Gordon J. Davis, Commissioner

Hew¥ork
Serves UpTfemis
ForKids A

Vitas Gerulaitis 
Foundation Youth 
Clinics
Leam the game from the top tennis stars.
Vitas and special guests will be visiting erty 
parks throughout the summer eondueting 
free youth tennis clinics. Check the follovving 
schedule for the one nearest you...

Išleisti plakatai su teniso žvaigždės Vito Gerulaičio karika
tūra. Toks pat piešinys atspausdintas ir ant marškinėlių. 
Aplinkui ratu parašyta “Gerulaitis Youth Club”.

V. GERULAITIS SUORGANIZAVO 
TENISO PAMOKAS VAIKAM

Liepos 26, trečiadienį, prie 
Kultūros Židinio esančiose teni
so aikštėse buvo nemažas suju
dimas. Prisirinko daug jaunimo. 
Čia buvo surengtos teniso pa
mokos vaikam, paaugliam.

Kaip buvo skelbta, pamokas 
suorganizavo Vitas Gerulaitis, 
žymioji teniso žvaigždė. Pamokų 
tikslas jaunimą patraukti į spor
tą, kad lavintųsi, sportuotų. Jis 
nupirko daug teniso rakečių, ke
lis šimtus teniso sviedinių, pa
samdė eilę geriausių instrukto
rių, teniso žaidėjų. Vaikas iš kar
to pamato žymius sportininkus, 
su jais pasišneka,, net pradeda 
žaisti tenisą.

Ir tą liepos 26 buvo bent 
kelios pamokų serijos. Pirma 
visi vaikai suskirstomi grupėmis 
pagal amžių. Patys mažieji vos 
paneša raketę, bet ir jie yra mo
komi mušti sviedinį.

Pažengusius jau treniravo žy
mūs teniso žaidėjai. Buvo ir pats

B. Nemickas ir E. Petkevi
čius, abu iš Wethersfield, 
Conn., lydimi J. Vanago, iš 
Woodhaveno, užsuko į Darbi
ninko administraciją. Apmokėjo 
prenumeratas ir paliko auką 
spaudai remti. Taip pat turėjo 
progos apžiūrėti Kultūros Židi
nį ir dail. Adomo Galdiko var
do galeriją.

Vacys Butkys su žmona Ma
rija liepos 29 išvyko dviejų sa
vaičių atostogų į Kennebunk- 
portą, Maine.

Lietuvos vyčių organizacijos 
metinis 65-tasis seimas įvyks 
rugpiūčio 16-21 Syracuse, N.Y. 
Iš New Yorko ir apylinkių vyks 
grupė Lietuvos vyčių.

Vitas Gerulaitis, buvo ir jo tė
vas, teniso meisteris — Vitas 
Gerulaitis. Ir jis taip pat mokė 
jaunimą, kaip žaisti.

Buvo atvažiavęs Pepsi Cola 
vežimas ir visiem vaikam davė 
nemokamai gerti šaltų gėrimų. 
Televizijos 7 kanalas padarė pla
tų pasikalbėjimą su Vitu Geru
laičiu. Pasikalbėjimui vadovavo 
televizijos aktorius David Hart- 
man. Transliuota liepos 27, ket
virtadienį, “Good Morning, 
America” programoje.

Tą dieną buvo Vito gimtadie
nis. Dar neįrengtų teniso aikš
čių šone, po medžiais, buvo pa
dėtas stalas, o ant to stalo didžiu
liai keli tortai, ant kurių buvo 
išrašytos Vito laimėtos žymiosios 
pasaulinės rungtynės, buvo pa
rašyta vieta ir data.

Vitas pakvietė visus vaikus 
pasivaišinti pyragais. Jis pats ir 
jo artimieji šeimos nariai piaus- 
tė tortus ir dalijo visiem vai
kam. Susirinkusieji jaunimo ir 
vaikų būriai jam sugiedojo tra
dicinę gimtadienio dainą.

Į pamokas atsilankė ir Arthur 
Ashe, žymi teniso žvaigždė, 
negras, ir vyresniuosius mokė 
žaisti.

Tokios teniso pamokos vyko 
diena iš dienos — liepos 26, 
27, 28. Dar bus dvi pamokų 
serijos. Viena rugpiūčio 14, pir
madienį, Fred Johnson Tennis 
Court, 151st ir 7 Avė., NYC; ir 
rugpiūčio 23, trečiadienį, Cent
ral Park, NYC.

Šių pamokų proga yra išleisti 
marškinėliai. Priekyje ant krū
tinės yra atspausdintas Vitas Ge
rulaitis, toks pat kaip ir plaka
te, aplinkui įrašyta “Gerulaitis 
Youth Club.”

SCHUYLER 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

24 Davis Avė., Kearny, N.J. 

07032

Tel. 991-0001 or 991-7260 

Serving the Community 54 Yrs.

announces the current availability of higher interest-bearing SAVINGS CERTIFICATES

8% a year 
8-year term, Minimum $4,000

7 3/4% a year 
6-year term, Minimum $4,000

in addition to its regular Savings Certificates:

7 1 Z2% a year 
4-year term, Minimum $4,000

6 1 /2% a year 
2-year term, Minimum $2,500

— Substantial interest penalty is required for early withdrawal — Limited Subscriptions — 
5 1/4 % a year is paid on regular savings accounts, from day of deposit to day of 
withdrawal. Provided $10.00 remains to end of quarter. Save or withdraw any amount 
anytime.

— Ali Rates Compounded Daily — 
Savings insured to $40,000 oy the Federal Savings & Loan Insurance Corp.

APREIŠKIMO PARAPIJOS
LIETUVIŲ DIENA 

PI KNI KAS—GEGUŽI NĖ
įvyksta

RUGPIŪČIO 6 d, 1978
PLATTDEUTSCHE PARKE

1132 HEMPSTEAD TPKE, FRANKLIN SOUARE, L.I.

P RO'G R AM A

1 :oo — PARKAS ATIDAROMAS
2:15 — VĖLIAVŲ IŠKĖLIMAS, HIMNAI

ŠV. MIŠIOS — GIEDA PARAPIJOS CHORAS — 
vad. VIKTORAS RALYS

3:00 — BENDRAS DAINAVIMAS
SPORTINĖS VARŽYBOS
TAUTIŠKI ŽAIDIMAI — RATELIAI

4:30 — TAUTINIŲ ŠOKIŲ PROGRAMĄ
išpildo 

N.Y. LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS — TRYPTINIS — 
vad. JADVYGA MATULAITIENĖ

5:00 — ŠOKIAI — GROJANT J. KASLAS ORKESTRUI

7:00 — LAIMĖJIMAI — LOTERIJOS

Auka $3.00 Studentam $2.00 Vaikams nemokamai

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME IR LAUKIAME
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