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BALTARUSIJOS LIETUVIAI 
IR RE TOROM ANAI

Savaitės 1
įvykiai i

JAV valst. sekr. Cyrus R. Va- 
ce, pabaigęs savo misiją Art. 
Rytuose pareiškė, kad Izraelio 
ir Arabų valstybių nuomonės 
dėl taikos šioj srity vis dar 
tebėra labai išsiskyrusios. Vil
tis sušaukti Ženevos konferen
ciją dar nėra palaidota — tuo 
reikalu bus tariamasi NY su 
suinteresuotų valstybių atsto
vais.

Susitikę su valst. sekr. Cyrus 
R. Vance vakarų Jordavo kran
tų arabų vadai pareiškė, kad 
vakarinis Jordavo krantas būtų 
paskelbtas arba nepriklausoma 
valstybe, arba pavestas laikinai 
administruoti patikėtinio teisėm 
JT, arba prijungtas prie Jorda
no. Valst. sekretorius pirmeny
bę teiktų antrajam atvejui.

Nors oficialiai tikinama, kad 
jokios konfrontacijos tarp JAV 
ir Izraelio politikos Art. Rytų 
klausimais nėra, tačiau Izraelio 
min. pirm. Menahem Begin ir 
jo užs. reik. min. Moshe Dayan 
griežtai atsisakė tartis su Pales
tinos išlaisv. org-ja, net ir pa
starajai pripažinus Izraeliui tei
sę gyventi, ir pasitraukti iš va
karinio Jordano kranto.

JAV ir Panama paskelbė, kad 
jos pasiekė principinį susitarimą 
dėl Panamos kanalo ateities, 
tačiau abiejų pusių teisiniai spe
cialistai turės dar šiuos elemen
tus suformuluoti oficialioj su
tarty. Pagal sutartį kanalas ir jo 
zona 2000 m. pereis Panamos 
suverenitetui.

Nepaisydama Šiaurinėj Airi
joj pagyvėjusių susirėmimų tarp 
protestantų ir katalikų, Britani
jos karalienė Elizabeth II, minė
dama savo viešpatavimo 25 m. 
sukaktį, aplankė ir šią sritį.

Sudane lankėsi JAV karinė 
delegacija Sudano ginklavimosi 
reikalam ištirti.

Etiopijos vyriausybė prisipa
žino, kad jos Ogaden provinci
ja beveik visa pateko į Soma- 
lijos partizanų rankas ir kad ten 
vyksta reguliarus karas.

14 pramoninių ir aliejų eks
portuojančių valstybių sutarė 
sudaryti 10 bil. dol. kapitalą, 
kuris per tarptaut. monetų fon
dą padėtų kovoti su ūkio ato
slūgiu. JAV tam reikalui skirs
1.7 bil. dol., o Saudi Arabija 
— 2.5 bil. dol.

Prez. Carter pasiuntė kongre
sui įstatymo projektą neturtin
giesiem gyventojam mokamų 
socialinių pašalpų mokėjimui 
tvarkyti. Įstatymas panaikintų 
dabartines programas ir įkurtų 
vieną naują, pagal kurią netur
tingųjų šelpimas būtų siejamas 
su reikalavimu įsidarbinti pri
vačioj pramonėj ar vyriausybės 
sukurtuose viešuose darbuose. 
Naujasis projektas padidintų da
bar mokamas pašalpas 6.2 bil. 
dol. ir pradėtų veikti 1980 spa
lio 1.

P. Afrikos min. pirm. John 
Vorster aštriai puolė prez. Car
ter ir jo planus valdžią per
leisti juodųjų daugumai Rode- 
zijoj ir P. Afrikoj. Tai rodo, 
kad JAV ir Britanijos planas 
šiem reikalam tvarkyti pasmerk
tas nepasisekimui.

Turkijos užs. reik. min. Ihsan 
Sabri Caylayanti pareiškė, 
kad Turkija nepripažins naujojo 
Kipro prezidento Spyros Kyp- 
rianou.

JAV komisija Helsinkio susi
tarimų vykdymui sekti paskel
bė savo 254 psl. pranešimą, ku
riame aštriai kaltina Sov. S-gą 
sistematiškai vykdomais žmo
gaus teisių pažeidimais.

Italijos krikšč. dem. partija su
tarė dalytis valdžia su komu
nistais Lazio rajone, kuriam pri
klauso ir Roma.

TAUTYBĖS OKUPUOTOJ 
LIETUVOJ IR KITUR

Paryžiuj leidžiamam lenkų 
žurnale Kultūra (1977, birže
lis) dr. Josef Mirski rašo apie 
katalikų padėtį Sovietų Sąjun
goj. Antroj straipsnio daly au
torius rašo apie lenkų katali
kus.

Pagal sovietų statistinius da
vinius, 1970 SS buvo 1,160, 
500 lenkų: Baltarusijoj 382,000, 
Ukrainoj 295,100, Lietuvoj 
240,200, Rusijoj 107,100, Latvi
joj 63,300, Kazachstane 61,400, 
Estijoj 2,700, Gruzijoj 2,600, 
Azerbaidžane 1,300 ir kitur 
11,500.

Vilniuj svarbesnių tautybių 
proporcija tokia:

Lietuvių: 1959 — 79,400
(36% visų gyventojų); 1970 — 
159,100 (42.8%); priaugo 79,700 
(100.3%). Rusų: 1959 — 69,400 
(24.5%); 1970 — 91,000 (24.5%); 
priaugo 21,500 (30.9%). Lenkų: 
1959 _ 47,200 (20.0%); 1970 — 
68,300 (18.3%); priaugo 21,100 
(44.7%).

Autorius atkreipia dėmesį į 
didelį lietuvių prieauglį Vilniuj 
(daugiau kaip 100% per vienuo
lika metų), be to, į palyginti 
aukštą rusų skaičių. Didėjanti 
pramonė traukia rusus, kuriem 
duodami butai naujose miesto 
dalyse. Autoriaus nuomone, są
moningai vedama tyli propagan
da už kėlimąsi į Pabaltijo res
publikas — ten galima gauti 
gero darbo, gyvenimo sąlygos 
geresnės ir 1.1. Sovietijoj vyrau
ja nuomonė, kad Lietuvoj ir 
Latvijoj daugiau religinių ir ki
tų laisvių, na, ir daugiau pre
kių. Jei mėsos konservų dėžu
tė Vilniuj kainuoja 1.5 rublio, 
tai jau už Smolensko už tokią 
pačią dėžutę reikia mokėti 2.5 
rublio.

Autorius mano, kad tam tikru 
požiūriu lenkai Lietuvoj skriau
džiami. Iš 240,000 lenkų Lietu
voj Kauno dvasinėj seminarijoj 
yra tik trys alumnai lenkai, ku
rių vienas slepia esąs lenkas, 
nes “nenorįs turėti sunkumų”. 
Nežiūrint to„ kad naujai įšven
tinti lietuviai kunigai turėsią 
darbuotis tarp lenkų, seminari
joj nėra lenkų kalbos pamokų. 
Kartais į grynai lenkišką para
piją paskiriamas jaunas lietuvis 
kunigas, nė žodžio nemokąs len
kiškai. Tai didelė skriauda pa-

PREZIDENTO 
CARTERIO 
PROKLAMACIJA

Congressional Record, Wash- 
ingtone liepos 21 ir 29 paskel
bė JAV prezidento proklama
ciją:

“Nuo 1959 kongresas jungti
ne rezoliucija (73 Stat. 212) da
vė leidimą ir paprašė preziden
tą trečiąją liepos savaitę skelb
ti Pavergtųjų tautų savaite.

Mūsų pačių valstybė buvo 
sukurta giliai tikint į tautinę 
apsisprendimo teisę. Per visą 
mūsų istoriją mes stengėmės 
įprasminti šį principą ir mūsų 
tikėjimą į laisvę ir asmenines 
teises.

Pripažindamas šį įsipareigo
jimą, aš, Jimmy Carter, JAV 
prezidentas, skelbiu savaitę, 
prasidedančią 1977 liepos 17, 
Pavergtųjų tautų savaite.

Aš kviečiu JAV piliečius pa
minėti šią savaitę atitinkamo
mis apeigomis ir renginiais, 
parodant Amerikos pritarimą 
tiem, kurie siekia tautinės ne
priklausomybės, laisvės ir žmo
gaus teisių”.

Šį pareiškimą prezidentas 
Carteris pasirašė 1977 liepos 
20, du šimtai pirmaisiais JAV 
nepriklausomybės metais. (Elta) 

rapiečiam. (Vilniaus krašto lie
tuviai prisimena, kaip lenkų lai
kais į grynai lietuviškas para
pijas buvo siunčiami lenkų ku
nigai, visai nemoką*, lietuviš
kai. Red.) Pačiame Vilniuj, kur 
lenkų 1970 buvo netoli 70,000, 
tėra vienas 80 metų amžiaus 
lenkas kunigas. Be to, jis turi 
aptarnauti pas jį kasdien atva
žiuojančius lenkus katalikus iš 
Mogiliovo, Bobruisko ir kt. Aš- 
tuoniose atdarose Vilniaus baž
nyčiose, išskyrus Šv. Mikalo
jaus, pamaldos yra laikomos lie
tuviškai ir lenkiškai pakaitomis. 
Apskritai, nusiskundimų iš 
lenkų pusės negirdėti. Tas baž
nyčias, išskyrus vieną, kur dar
buojasi minėtas lenkas kunigas, 
aptarnauja lietuviai kunigai.

Pastaraisiais metais, gal būt, 
policijos spaudžiama, dvasinė 
vyresnybė Kaune daro kliūčių 
į dvasinę seminariją priimti len
kų kilmės kandidatus iš Balta
rusijos ir Ukrainos, nes jais ne
pasitiki: “kam mum reikia
šnipų”.

Jau apie 10 metų Lenkijoj 
išeina lietuvių laikraštis Aušra. 
1976 metų 4(35) nurrtery tei
kiama žinių apie lenkus Lietu
voj, ypač apie švietimą ir spau
dą. Autoriaus nuomone, ne vi
sos žinios tikslios. Lietuviai esą 
dažnai prikaišioja lenkam, kad 
jie greičiau nei lietuviai pa
siduoda rusinami. Galimas daly
kas, rašo dr. Mirski, kad tas 
priekaištas turi tiesos. Lenkus 
prie rusų artina kalbų giminin-

Nevv Jersey valstijos gubernatorius Brendan T. Byrne pasirašo knygoj “The Ethnic 
Experience in N.J.”. Jį stebi iš k.: prof. dr. Jokūbas Stukas, parašęs apie N.J. lie
tuvius, Virve Pustrom — apie estus ir Daumants Hazner — apie latvius. Guberna
torius buvo apsirengęs turkestaniečių tautiniais drabužiais. Tai įvyko liepos 21 gu
bernatoriaus svečių priėmimo salėj, Trenton, N.J.

Nekomunistinės pietryčių 
Azijos 5 valstybės — Indone
zija, Filipinai, Malaysia, Singa
pūras ir Tailandas sutarė bend
radarbiauti ūkinėj srity ir suda
ryti stiprią regioninę organiza
ciją. Šių valstybių atstovai su
sitiko su Australijos, Japonijos 
ir N. Zelandijos min. pirm— 
kais, tikėdamiesi jų finansinės 
paramos ir prekybinių tarifų su
mažinimo, bet konkrečių pa
žadų negąvo.

Jugoslavijos prez. Tito nu
mato lankytis Sov. S-goj, Š. Ko
rėjoj ir Kinijoj.

Belgrado parengiamoji konfe
rencija, priėmusi kompromisinę 
darbotvarkę, savo darbus baigė. 
Antroji jos stadija prasidės spa
lio 4, bet ir ji spaudos atsto
vam bus uždaryta.

Jemenas įsakė išvykti Tasso 
korespondentui, nors Sov. S-ga 
tai laiko nedraugingu aktu.

Įvairiose JAV srityse siaučią 
gaisrai palietė apie 2. mil. ak
rų miško ir ganyklų. 

gumas. Be to, noras užtikrinti 
vaikam geresnį gyvenimą kai 
kuriuos tėvus paveikia siųsti 
savo prieauglį į gerai aprūpin
tas rusų mokyklas, bet ne į 
silpnesnes lenkiškąsias.

Rašydamas apie Latviją, auto
rius pastebi, jog tenai nėra to 
priešingumo lenkam, kuris kar
tais jaučiamas Lietujoj. Rygos 
dvasinėj seminarijoj lenkų kal
ba dėstoma. Latvių tarpe so
vietai stengiasi sukelti nepasi
tikėjimą lenkais. Už bažnyčios 
ribų lenkai, kaip tautinė grupė, 
neturi jokių teisių. Mišrios len
kų ar lenkių vedybos su kitų 
tautybių žmonėmis labai daž
nos.

Dr. Mirski nusiskundžia Bal
tarusijos lenkų nutautinimu. 
Prieš keliolika metų Vyšniavos 
klebonas, fanatikas baltarusis, 
staiga pradėjo sakyti pamokslus 
ne lenkiškai, bet baltarusiškai. 
Protestuodami visi žmonės iš
ėjo iš bažnyčios. Taip tęsėsi 
keletą savaičių, bet žmonės tu
rėjo nusileisti, nes nebuvo pa
sirinkimo. Kalbėdamas su au
torium, klebonas pasakė: “Jei 
kuo skubiausiai nebus pereita 
prie baltarusių kalbos, tai, kartu 
su lenkų kalba, čia mirs ir 
katalikybė”. Tas pats klebonas 
savo parapiečiam patarė net iš
pažintį atlikti baltarusių kalba. 
Tuo jis* nesąmoningai patarnau
ja rusifikacijos politikai, nes 
baltarusių kalba yra vis labiau 
rusų kalbos išstumiama. Auto- 

(nukelta į 2 psl.)

Iš Aušros Nr. 6 (46)
Prof. T. Ivanauskas, kilęs iš 

Baltarusijos TSR, ne vietinės 
reikšmės mokslininkas, būda
mas įtakingas, drįso viešai pro
testuoti prieš rusinimą lietuvių 
tautinės mažumos Baltarusijoje. 
Kai jis kreipėsi į atitinkamas 
įstaigas Minske, reikalaudamas 
lietuviškų mokyklų atidarymo, 

jam atsakė, kad “čia tavo as
meniškas išsigalvojimas”. Vyko 
Baltarusijos lietuvių delegacijos 
tuo pačiu reikalu su pareiški
mais, kuriuose būdavo iki 2000 
parašų. Joms atsakymas jau buvo 
kitoks: “Dėl saujelės lietuvių 
mes mokyklų neatidarysime”.

Kiek dabar yra Baltarusijoje 
lietuvių? Po karo jų liko ma
žiausia 50 tūkstančių. Dėl ne
palankių gyvenimo sąlygų jų 
skaičius dabar sumažėjęs, bet ne 
tiek, kiek rodo vietinė statistika. 
Pagal 1959 metų gyventojų su
rašymo duomenis Baltarusijos 
TSR nerasta nė vieno lietuvio 
(?!). Tik dabar Mokslas ir Gy
venimas atrado jų tuomet bu
vus 8.4 tūkstančio (M ir G, 
1972, Nr. 2). Pagal tuos pa
čius M ir G duomenis Ukrai
nos TSR 1970 metais lietuvių 
buvo 10.7 tūkstančio, o Balta
rusijos TSR tik 8.1 tūkstančio 
(straipsnio autorius Adlys). Įdo
mu pastebėti, kad drg. Adlys 
Ukrainoje rado daugiau lietuvių, 
negu Baltarusijoje.

Kiek iš tikrųjų dabar yra Bal
tarusijos TSR lietuvių, nežino
me. Pagal neoficialius apskai
čiavimus jų turėtų būti apie 
30,000.

Ar lietuvių “saujelė” turi tei
sę turėti mokyklas, kuriose jų 
vaikai būtų mokomi gimtąja kal
ba? Palikime nuošaly Tarybų 
Sąjungos konsttituciją, kuri šią 
teisę garantuoja. Pasvarstykime 
klausimą kitu atžvilgiu, bū
tent, pažiūrėkime, kaip šis klau
simas sprendžiamas kitose šaly- * 
se. Imkime pirmiausia kaimyni
nę socialistinę valstybę Lenki-

DVIDEŠIMT PENKI LEGISLATORIAI 
ĮNEŠĖ STIPRIĄ REZOLIUCIJĄ
Pagrindinis autorius yra kong- 
resmanas Dornan

“Dvidešimt keturi mano ko
legos kongresmanai ir aš įne- 
šam H. Con. Res. 319 rezoliu
ciją į JAV kongresą, kuria rei
kalaujam JAV vyriausybę imtis 
atitinkamų žygių, kad Sovietai 
pasitrauktų iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos ir kad tiem kraš
tam būtų sugrąžinta pilna lais
vė ir nepriklausomybė. Atėjo 
laikas padaryti galą vergijai, ku
rią tie kraštai kenčia nuo 1940 
metų”, — kalbėjo minėtos re
zoliucijos pagrindinis autorius 
kongresmanas Robert K. Dor
nan (re sp.-Calif.).

Kiti tos stiprios rezoliucijos 
autoriai

Kiti šios stiprios rezoliucijos 
autoriai (cosponsors) yra šie 

(nukelta į 2 psl.)

Kongresmanas Robert K. Dor
nan (R.-Calif.), 25 kongresma- 
nų rezoliucijos (H. Con. Res. 
319) pagrindinis autorius ir 
iniciatorius

ją. Pagal oficialius Lenkijos duo
menis Seinų-Suvalkų krašte 
gyvena 6 tūkstančiai lietuvių 
(iš tikrųjų jų ten yra daugiau). 
To krašto lietuviai turi pilną 
vidurinę mokyklą Punske ir ke
liolika aštuonmečių bei pradi
nių mokyklų (visuose lietuviš
kuose kaimuose veikia tik lie
tuviškos mokyklos). Seinuose 
veikia lietuvių visuomeninė 
kultūros draugija, Punske — 
dainų bei šokių ansamblis. Kai 
kurie kaimai turi savo chorus, 
prie mokyklų kaimuose yra lie
tuviškos bibliotekos-skai tyk
ios. Kiek iš viso Lenkijoje yra 
lietuvių (jų yra Varšuvoje, Vroc
lave ir kituose miestuose), tik
rai nežinome. Prie anų 6000 
pridėkime dar 6000.

Beveik visur, kur lietuviai 
Lenkijoje gyvena, veikia lietu
vių visuomeninės kultūros drau
gijos skyriai, lietuviškos skai
tyklos, suorganizuota saviveik
la, lietuvių kalbos pamokos. 
Lenkijoje lietuviai leidžia net 
du laikraščius. Aušra eina jau 
nuo seniau, o neseniai pasi
rodė Varsnos.

Kodėl negalima pasekti socia
listinės Lenkijos pavyzdžiu?

Imkime kitą mūsų kaimyni
nį kraštą — Kaliningrado sritį. 
Kaip jau minėta, senųjų gyven
tojų lietuvių Kaliningrado sri
tyje po antrojo pasaulinio karo 
nebeliko. Dabar ten gyveną lie
tuviai yra atvykėliai po karo. 
Pagal to paties drg. Adlio duo
menis (Mokslas ir Gyvenimas, 
ten pat) Kaliningrado srityje da
bar gyvena 25,000 lietuvių. Ko
kias lietuviškas įstaigas jie turi? 
Ogi — jokių! Jokių lietuviškų 
mokyklų, jokių kultūrinių įstai
gų. Prieš kiek laiko švietimo 
ministras Gedvilas privačiai 

(nukelta į 2 psl.)

TARĖSI 
TAUTYBIŲ 
DEMOKRATAI

Prez. J. Carteriui įsitvirtinus 
Baltuosiuose Rūmuose,.pastebi
mas demokratų partijos dides
nis dėmesys tautybių veikloj 
dalyvaujantiem asmenim.

Rugpiūčio 2 demokratų parti
jos centrinio komiteto rūpesčiu 
Washingtone, atstovų Rūmų 
patalpose, buvo suruošta tauty
bių demokratam ir tautybių 
organizacijų vadovam skirta 
konferencija. Joj dalyvavo arti 
100 asmenų, jų tarpe šie lietu
siai: JAV LB krašto valdybos 
vicepirm. Rimas Cesonis, Jung
tinio Baltų Komiteto vykd. pirm, 
dr. J. Genys ir demokratų dar
buotojai Jonas Nasvytis (Cle- 
veland), dr. Kaz. Šidlauskas 
(Chicago), Ant. Varnas (Nevv 
York). Faktinį konferencijos or
ganizavimą vykdė partijos tau
tybių skyriaus pirm. Rob. Wag- 
ner (buvęs Nevv Yorko burmist
ras) ir centrinio komiteto parei
gūnas A. VValuchek.

P agr in di n iai s darbo tva r kė s 
punktais buvo demokratų par
tijos centrinio komiteto pirm. 
Ken Curtis pranešimas ir sesi
jos, skirtos žmogaus teisių ir 
žmogiškųjų laisvių klausimam. 
Jų metu paliesta JAV užsienio 
ir ekonominė politika, kelta 
svarba tautybių demokratam 
stipriau organizuotis, būtinybė 
turėti patarėją tautybių reika
lam Baltuosiuose Rūmuose (pa
našiai, kaip prez. Fordo kaden
cijos metu), svarba į Belgrado 
konferencijos delegatus įtraukti 
tautybėm artimą asmenį. Prie
kaištauta dėl stokos dėmesio 
tautybių grupėm, kaltinta JAV 
administracija dėl neparūpini- 
mo valdiškų tarnybų partijos 
kandidatus rėmusiem tautybių 
atstovam, ir t.t. Priimta eilė 
rezoliucijų, ne vienu atveju pa
lankių Lietuvos klausimui.

JAV administracija savo dė
mesį konferencijai įrodė atsiųs
dama joj kalbėti ūkio departa
mento sekretorių R. Bergland. 
Amerikos Balsas pokalbį su R. 
Gesoniu ir J. Nasvyčiu užrekor- 
davo perdavimui į pavergtą 
Lietuv ą.

R.



2 • DARBININKAS • 1977 rugpiūčio 19, nr. 33

-... . ......

Savaitės
įvykiai

25 KONGRESMANAI ĮNEŠĖ REZOLIUCIJĄ

Lenkijoj vykusios liūtys už
tvindė didelius dirbamosios že
mės plotus ir tūkstančius gyven
tojų privertė išsikelti.

Prez. Carter pasiūlė kongre
sui legalizuoti milijonus čia ne
legaliai gyvenančių svetimšalių, 
suteikiant čia prieš 1977 gy
venantiem nuolatinio ar laiki
nio apsigyvenimo teises, jei jie 
registruotųsi vyriausybės įstai
gose. Pagal įstatymą nelega
lius svetimšalius samdą darbda
viai būtų baudžiami piniginėm 
baudom.

JAV ambasados Ispanijoj vi
dutinio rango pareigūnas pirmą 
kartą susitiko su Ispanijos ko
munistų partijos nariu advokatu 
Jose Maria Mohedano.

Sov. S-gos Uralo kalnų ir 
gretimose srityse vyksta miškų 
gaisrai.

Iš Kinijos į Taivaną MIG- 
19 lėktuvu pabėgęs karo lakū
nas Fan Yuan-Yen kelių JAV 
senatorių buvo pakviestas čia 
apsilankyti, bet, nenorėdamas 
sudaryti į Kiniją vykstančiam 
valst. sekretoriui nemalonumų, 
nuo vizito atsisakė.

Buv. prez. Nixono saugumo 
tarybos pareigūno Morton Hal- 
perin telefonas kurį laiką buvo 
nusiklausomas. Dėl to jis iškė
lė civilinį 3 mil. dol. ieškinį. 
Federalinis teisėjas nusprendė, 
kad dėl to nebuvo padaryta 
jokių nuostolių ir priteisė Hal- 
perin ir jo šeimos nariam 5 dol.

Ugandos prez. Idi Amin nu
žudė universiteto 4 profesorius 
už tai, kad jie priešinosi pla
nui Makere universitetą pava
dinti Idi Amin vardu.

Tailandas ir Malaysia bend
rom jėgom stengiasi išvalyti pie
tų Tailando džiungles nuo ten 
jau kuris laikas veikiančių ko
munistų partizanų.

Kinija apkaltino naująją In
dijos vyriausybę už čia atbėgu
sio Tibeto Dalai Lamos pastan
gų atskirti Tibetą nuo Kinijos 
rėmimą.

Buv. Etiopijos imperatoriaus 
Haile Selasie 10 šeimos narių 
pabėgo iš namų arešto į Šve
dijos atstovybę Kenijoj ir iš ten 
išvyko į Švediją.

Irano min. pirm. Amir Abbas 
Hoveida turėjo atsistatydinti dėl 
gyventojų reiškiamo nepasiten
kinimo tvarkant elektros tieki
mą. Jo įpėdiniu paskirtas im
peratoriaus sosto ministeris 
Jamshid Amouzegar.

Iš New Yorko krautuvių plė
šimuose dalyvavusių ir policijos 
sulaikytų apie 4000 asmenų 50 
proc. plėšikų turėjo darbus ir 
tik mažiau kaip 10 proc. gy
veno iš socialinių pašalpų. Pa
gal amžių jie skirstomi taip: 
16-20 m. — 21 proc., 21-30 
mi — 62 proc. ir vyresnių — 
16 proc. Pagal rasę plėšimuos 
dalyvavo 73 proc. juodųjų, 23 
proc. “ispanų” ir 4 proc. baltų.

New Yorko policija pagaliau 
suėmė jaunų žmonių žudiką, pa
sivadinusį Son of Sam vardu. 
Įtariamasis yra pašto tarnauto
jas David Berkowitz, gyvenęs 
Yonkers, NY. Jis buvo nužu
dęs 6 ir sužeidęs 7 jaunuolius.

Pasauliniam žemės ūkio trak
torių trūkumui pašalinti Sov. S- 
ga 1975 atidarė Minske trakto
rių Belorus fabriką ir siekė už
tvindyti JAV rinką. Šiem trakto
riam čia pardavinėti įsisteigė 
Šatra korporacija ir užsakė 3000 
nuo 40 iki 200 arklio jėgų trak
torių, bet gavo tik 1300 ma
žesnio pajėgumo traktorių. Ne
sulaukdama didesnio pajėgumo 
traktorių, korporacija savo biz
nį pardavė sovietų užsienio pre
kybos m-jos agentui.

Įvairiom socialinėm pašalpom 
mokėti šios valstybės išleido to
kius jų 1976 visos krašto gamy
bos procentus: Kanada — 13, 
JAV — 20.6, ‘Švedija — 21.1, 
Britanija — 28 ir V. Vokieti
ja — 32.

Prekių susikimšimui uostuo
se sumažinti Alžiras pradėjo 
prekes gabenti specialiais sunk
vežimiais per Saharos dykumą 
iš Algiero uosto į Nigerijos La- 
gos uostą. 5-20 sunkvežimių ka
ravanai sudaromi kas savaitę.

(atkelta iš I psl.) 
kongresmanai: Louis Frey, Jr. 
(resp.-Fla), Tennyson Guyer 
(resp.-Ohio), J. Herbert Burke 
(resp.-Fla.), Claude Pepper 
(dem.-Fla.), Jack F. Kemp (resp. 
-N.Y.), Bob Traxler (dem.-

Kongresmanas Edward I. Koch 
(D.-N.Y.), vienas iš H. Con. 
Res. 319 rezoliucijos autorių

TAUTYBĖS 
OKUPUOTOJ 
LIETUVOJ

(atkelta iš l psl.)
rius apgailestauja, kad bažny
čiose panaikintos pamaldos lo
tynų kalba. Jos padėjo išlaikyti 
Katalikų Bažnyčios savitumą ir 
apsaugojo nuo supravoslavi- 
nimo. Autorius kreipiasi į Len
kijos katalikų vyriausybę gel
bėti aliarmuojančią lenkų ka
talikų padėtį Baltarusijoj ir apie 
tai informuoti Vatikaną.

Kazachstane yra 61,400 lenkų, 
kurie ten buvo išvežti daugiau
sia 1940-41. Po pirmųjų siau
bo metų lenkai neblogai susi
tvarkė, turi savo namukus, skly
pus. Į Kazachstaną buvo ištrem
ti ir Volgos vokiečiai. Pagal 
1970 surašinėjimą, SS gyvena 
1,846,000 vokiečių. Tai geriau
siai susiorganizavusi ir labai di
namiška tautinė grupė. Turi 
savo spaudą, draugijas, mokyk
las, užima aukštas vietas admi
nistracijoj. Savo jėgos ir teisių 
pajautimu, ištikimybe kataliky
bei ir tvirta laikysena vokie
čiai iškovojo lengvatų ir reli
giniame gyvenime. Po daugelio 
metų pastangų gavo leidimą pa
statyti koplyčičj ir atsigabenti 
kunigą į Karagandą. Pas Ka
zachstano vokiečius vykstąs 
kunigas turi mokėti vokiškai, 
nes vokiečiai rūpestingai puose
lėja savo kalbą ir to reikalau
ja iš dvasininkų. Kazachstano 
vokiečiam spaudžiant (“Jei ne
duosit kunigo, rašom prašymus 
išvykti į Rytų Vokietiją” — taip 
jie grasina), sovietų valdžia krei
pėsi į vieną lietuvį kunigą Vil
niaus apylinkėse, kviesdama jį 
į Karagandą. Tas dvasininkas, 
išėjęs iš kalėjimo, buvo dirbęs 
Karagandos pogrindy.

Kaip galima padėti SS kata
likam?

Laisvasis pasaulis smerkia 
žmogaus teisių laužymą totali
tariniuose kraštuose. SS kata
likai apie tai puikiai žino, to
dėl skaudžiai pergyvena, kad 
laisvasis pasaulis yra kurčias 
jų pagalbos šauksmui. Auto
riui besikalbant su kunigais So
vietų Sąjungoj, tas klausimas 
buvo visuomet keliamas. Pri
eita vieningos išvados — rei
kia kelti viešumon tiesą apie 
religinę padėtį SS. Tai turėtų 
daryti ir Šventasis Sostas. Me
las ir neteisė bijo šviesos, bi
jo viešumos. Tenykščiai kuni
gai kritiškai ir su skausmu mi
ni Šventojo Sosto atstovo, atvy
kusio į Maskvą, laikyseną ir 
pasikalbėjimus su sovietų val
džios atstovais. Svarbiausia 
klaida, kad aplenkiamos vieti
nės bažnyčios, o jos geriausiai 
žino padėtį, sąlygas ir valdžios 
taktiką. Nusiskundžiama, kad 
Vatikano radijas duoda daug 
smulkių žinelių, bet mažai taip 
laukiamo dvasinio peno. Ligšio
linė patirtis rodo, kad tik mo
ralinė dvasiškuos bei tikinčiųjų 
jėga gali išlaikyti Katalikų Baž
nyčią Sovietų Sąjungoj. (Elta)

Mich.), James J. Blanchard 
(dem.-Mich.), Austin J. Murphy 
(dem.-Penn.), Mary Rose Oakar 
(dem.-Ohio), Robert A. Roe 
(dem.-N.J.), Frank Horton (resp. 
-N.Y.), Mickey Edvvards (resp- 
Okla.), Mare L. Marks (resp.- 
Penn.), Robert McClory (resp.- 
111.), Melvin Price (dem.-Ill.), 
Edward I Koch (dem.-N.Y.), 
Donald Mitchell (resp.-N.Y.), 
David C. Treen (resp.-La.), 
Larry McDonald (dem.-Ga.), 
Joseph P. Addabbo (dem.-N.Y.), 
James Oberstar (dem.-Minn.), 
William F. Walsh (resp.-N.Y.), 
Baltasai- Corrada (dem.-P.R.) ir 
Max Baucus (dem.-Montana).

Kelių kongresmanų pasisaky
mai

“Savo distrikte pabaltiečių 
kaip ir neturiu. Esu nemaža 
skaitęs apie Baltijos kraštus. 
Daug geros informacijos esu 
gavęs apie tuos kraštus iš bu
vusio kongresmano A. Bell ir 
dabar jo vietoj esančio kole
gos kongresmano Bob Dornan. 
Turim tiem kraštam padėti at
sikratyti Sovietų Sąjungos ver
gijos”, — rašė savo laiške kong- 
resmanas David C. Treen (resp. 
-La.) Rezoliucijom Remti Komi
tetui.

“Ar aš turiu pabaltiečių savo 
distrikte? Tur būt, ne! Bet kaip 
ten bebūtų, jie verti mano tal
kos, kurios aš tikrai nepagai
lėsiu”- rašė Rezoliucijom Rem
ti Komitetui kongresmanas Mi
ckey Edwards (resp.- Okla.).

“Pabaltiečių skaičius mano 
distrikte labai ribotas — turiu 
tik vieną kitą. Kodėl mes ‘par
davėm’ Lietuvą, Latviją ir Es
tiją Sovietų Sąjungai? Visada 
sunku padarytas klaidas atitai
syti. Nelengvas bus Baltijos 
kraštų išlaisvinimas. Dirbdami 
ir kovodami visi kartu ir nuo
širdžiai, savo tikslą pasieksim. 
Garantuoju, kad Baltijos kraštai 
tikrai atgaus laivę ir nepriklau
somybę”, — rašė Rezoliucijom

Kongresmanas Melvin Price 
(D.-III.), vienas iš H. Con. 
Res. 319 rezoliucijos autorių 
Remti Komitetui kongresmanas 
James Oberstar (dem.-Minn.).

“Buvau ir būsiu už prisidėji
mą prie darbo ir kovos dėl 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
laisvės ir nepriklausomybės, 
nors pabaltiečių savo distrikte 
kaip ir neturiu — gal vieną 
ar kitą. Esu daug skaitęs apie 
Baltijos kraštus. Nemaža infor
macijų esu gavęs iš buvusio 
kongresmano A. Bell; pilnai ir 
tiksliai tuo reikalu mane in
formuoja kongresmanas Bob 
Dornan”, — rašė šio žygio va
dovybei kongresmanas Larry 
McDonald (dem.-Ga.).

Mūsų talka tam žygiui
Tolimesnės talkos laukiam iš 

kongresmano Robert K. Dornan. 
Talkos tam žygiui yra pažadėję 
ir kiti legislatoriai. Rezoliucijų 
ir jų autorių skaičius auga kaip 
ant mielių. Į šį žygį jungiausi 
legislatoriai, kurių distriktuo- 
se iš viso nėra pabaltiečių. Pa- 
judėkim ir mes patys pilna spar
ta! Junkimės į šį žygį darbu 
ir visa kita parama!

RRK

BALTARUSIJOS LIETUVIAI
(atkelta iš 1 psl.)

skundėsi: “Daug dėjau pastangų 
atidaryti lietuviškas mokyklas 
Kaliningrado srityje, bet nieko 
iš to neišėjo”.

Ta pati padėtis yra Latvijoje, 
kur pagal 1970 metų gyventojų 
surašymo duomenis gyvena 
40,000 lietuvių. Čia irgi jokių 
lietuviškų mokyklų ir jokių kul
tūrinių įstaigų nėra. Mėginta 
Rygoje atidaryti bent lietuvišką 
klubą, kur lietuviai galėtų po
ilsio metu susirinkti ir kultūrin
gai praleisti laiką. Leidimas ati
daryti tokiam klubui negautas. 
Tuo tarpu prieš karą Latvijoje 
veikė tokios lietuviškos mokyk
los: Rygoje — vidurinė mokyk
la (gimnazija), dvi mokyklos 4 
klasių ir viena 7 klasių, o pro
vincijoje trylika mokyklų 4 ir 
7 klasių. Negi dabar, esant ta
rybų valdžiai, mus skriaustų tik
rieji broliai latviai? Aišku, kad 
direktyvos eina iš kitur. Lygiai, 
kaip ir Baltarusijos lietuvių per
sekiojimas yra diriguojamas iš 
aukščiau, o ne vien Minsko 
valdžios darbas.

Kaip reikėtų tvarkyti kalbų 
reikalus daugiatautėse valstybė
se (Tarybų Sąjunga yra dau
giatautė valstybė), gali parodyti 
Šveicarijos pavyzdys. Visiems 
gerai žinoma, kad Šveicarijoje 
gyvena trys tautos ir yra trys 
oficialios (valstybinės) kalbos: 
vokiečių, prancūzų ir italų. Bet 
vargu ar daug kas žino, kad 
Šveicarijoje gyvena dar ketvir
toji tauta — re to romanai, kurios 
kalba neseniai, 1937 metais, pri
pažinta irgi valstybine. Vadina
si, Šveicarijoje yra keturios vals
tybinės kalbos.

Kas tie retoromanai ir kiek 
jų Šveicarijoje yra?

Retoromanai yra keltų gimi
nės tauta, kuri prieš 2000 metų 
buvo Romos užkariauta, vėliau 
germanizuota ar suitalinta. Bet 
dalis jų dabar gyvena Šveica
rijoje, Grisonų kantone, sudary
dami gerą trečdalį visų (137, 
000) to kantono gyventojų. Re- 
toromanų buvo: 1870 metais 
— 31,000, 1880 — 38,705, 1930

— 44,200 ir 1950 — 48,862. 
Per pastaruosius 20 metų jų 
kasmet priaugdavo vidutiniškai 
460 žmonių. Jie turi savo kalba 
pradžios mokyklas, kurių vyres
nėse klasėse mokoma daugiau 
vokiškai, bet pirmus trejus me
tus vaikai mokosi tik retoro- 
maniškai. Kai Lietuvoje caro 
laikais buvo draudžiama spau
da, retoromanai turėjo net 5 
savaitinius ar mėnesinius laik
raščius. Paskelbus retoromanų 
kalbą valstybine, mažytė tauta 
turi visas galimybes kultūriškai 
augti.

Ką bendro turi Baltarusijos 
TSR lietuviai ir Šveicarijos re
toromanai? Ir vienų, ,ir kitų yra 
nedaug. Bet tuo tarpu, kai vie
ni (retoromanai) laisvės sąlygo
se išaugo per šimtą metų nuo 
31 iki 49 tūkstančių, kiti (Bal
tarusijos TSR lietuviai), tautiš
kai diskriminuojami, greitai tir
po — nuo 50 iki 30 tūkstan
čių per pastaruosius nepilnus 
30 metų.

Kodėl nutarta nutautinti Bal
tarusijos TSR lietuvius? Kodėl 
neleista jiems gyventi ir likti 
lietuviais toje žemėje, kurioje 
nuo amžių gyveno jų protėviai? 
Vilniaus ir kiti mokslininkai ren
ka žinias apie buvusio Vilniaus 
krašto tarmes (Zietelos, Lazdū- 
nų ir kitas). Renka dėl to, kad 
jos miršta. O kodėl jos nega
lėtų gyventi? Nesinori tikėti, 
jog kai kas jaučia malonumą, 
matydamas mirimą, o bijosi gy
venimo. Steigiami rezervatai 
retų gyvulių ir paukščių veis
lei išlaikyti. Kodėl negalėjo bū
ti toks rezervatas sudarytas Zie
telos lietuviams išlaikyti? Vieno 
tik reikėjo — lietuviškos mo
kyklos, ir lietuvybė ten bema
tant būtų atgijusi.

Kodėl Šveicarijos valdžia pa
laiko retoromanus? Gal dėl to, 
kad retoromanų kalba yra tikro
ji lotynų kalbos duktė. Bet juk 
lietuvių kalba yra pati seniau
sia iš gyvųjų Europos kalbų 
ir viena iš turtingiausių. Kodėl 
jos nepalaikyti, kodėl neišlaiky
ti Baltarusijos TSR lietuvių tar
mių?

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 iš 
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. 296-5359. 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.

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

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

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Nevvark, N.J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos garbingos 
laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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 Statė laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.

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

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

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

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

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.

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James Įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa
sinaudoti Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St,, Brooklyn, N.Y. 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirtis VVines & 
Liųuors”, 146 E. Main St., New Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais Įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal ima
mą kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma Į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas hialonus ir 
sąžiningas.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. VVEVD 1330 AM ir 
7 v.v. 97.9 FM bangomis. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 v.v. 
WSOU-FM 89.5 anglų kalba, dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Moun- 
tainside, 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., Bayside, N.Y. 11364.Tel. 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

T^asolino

A MEMORIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

K.VECAS
JONAS

1933 + l 976

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1977
1 SAVAITĖ 

rugsėjo 18

2 SAVAITĖS

rugsėjo 4, 7,18 
gruodžio 21

Kaina iš New Yorko 
838 dol.

Kaina Iš New Yorko 
nuo 983 iki 1,189 dol.

/

Šių kelionių, otaip pat visais kelionių reikalais kreiptis:

VYTIS
2129 KNAPP ST. 
BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL. (212) 769-3300
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Kongreso rezoliucijų žygis
Ar mes galime ir turime ten

kintis tik “status quo” Lietu
vos laisvinimo darbe? Be abejo, 
visi geros valios lietuviai su 
tuo nesutiks.

Ne vienas iš legislatorių no
ri mums “įpiršti” mintį, kad 
mes nieko kito iš JAV vyriau
sybės nereikalautumėm, o tik 
Lietuvos okupacijos nepripaži
nimo. Pavergtieji trokšte trokšta 
laisvės — jie nenori amžius 
vergauti!

Masės lietuvių, visa eilė ame
rikiečių televizijos ir radijo ko
mentatorių ir laikraštininkų po 
Helsinkio konferencijos sutiko, 
kad Pabaltijo kraštų po Antro
jo pasaulinio karo pardavimas 
Sovietų Sąjungai buvo patvirtin
tas. Tuoj po tos konferencijos 
tam tikra dalis legislatorių ir 
vienas kitas iš pabaltiečių su
judo ir pravedė JAV Kongrese 
rezoliuciją, kurios pagrindinė 
dalis yra vieno ilgesnio saki
nio ir kuria pasisakoma, kad 
JAV vyriausybės nusistatymas 
Pabaltijo kraštų bylos reikalu 
nepasikeičiąs ir kad JAV vy
riausybė ir toliau nepripažin- 
sianti tų valstybių sovietų oku
pacijos.

Masės pabaltiečių, kitų ame
rikiečių ir visa eilė legislato
rių minėtai rezoliucijai ne
pritarė, neigiamai pasisakė apie 
tą JAV Kongreso akciją ir įsi
jungė į rezoliucijų žygį.

Daugiau kaip 40 legislatorių 
praėjusiame Kongrese (94th 
Congress) buvo įnešę stiprias 
rezoliucijas, kuriomis buvo rei
kalaujama Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai pilna laisvė ir nepriklau
somybė. Tam žygiui ėmėsi va
dovauti Rezoliucijom Remti 
Komitetas, turįs didelės patir
ties tame darbe praeityje. To 
vieneto pastangomis buvo pra
vesta garsioji H. Con. Res. 416 
(89th Congress) rezoliucija.

Praėjusiame Kongrese nepa
vyko nė vienos iš stipriųjų 
rezoliucijų pravesti. Susirinkus 
naujajam Kongresui (95th 
Congress), pradėtas darbas tę

siamas toliau: įneštos aname 
Kongrese rezoliucijos įnešamos 
iš naujo, įnešama ir visai naujų 
rezoliucijų. Įnešamų rezoliucijų 
skaičius, anot to žygio vadovų, 
būsiąs didinamas iki maksimu
mo: juo daugiau būsią įneštų 
rezoliucijų, tuo lengvesnis tap
siąs vienos iš jų pravedimo 
darbas.

Stipriosios rezoliucijos yra 
ilgos ir detalios. Jomis reika
laujama, kad JAV prezidentas 
ir Valstybės sekretorius imtųsi 
reikiamų žygių perkelti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos bylą 
į Jungtines Tautas ir ją ten 
tinkamai apginti, vienu ar kitu 
būdu priverčiant sovietus pa
sitraukti iš Pabaltijo kraštų; kol 
tai įvyksią, JAV vyriausybė įpa
reigojama kelti ir ginti Pabalti
jo kraštų bylą visomis progo
mis ir visais galimais būdais 
visame pasaulyje.

Anot eilės legislatorių, So
vietų Sąjunga neturinti jokių 
teisių į Pabaltijo kraštus. Tie 
legislatoriai apgailestauja, kad 
JAV vyriausybė neprivertųsi so
vietų pasitraukti iš Pabaltijo 
kraštų tuoj po Antrojo pasau
linio karo.

Ne vienas mūsiškių gali pasa
kyti, kad tų rezoliucijų prave- 
dimas ir jų realizavimas esąs 
neįmanomas. Panašiai buvo kal
bama ir apie garsiąją H. Con. 
Res. 416 (89th Congress) re
zoliuciją. Ją pravedėme. Tiesa, 
ji dar nerealizuota, bet ji tebe
galioja ir galios tol, kol JAV 
vyriausybė gyvuos. JAV Kong
resas iki lukšto laipsnio yra su 
mumis. Kovojant už stipriąsias 
rezoliucijas, jis dar labiau pa
kryps į mūsų pusę. Turint JAV 
Kongresą savo pusėj; vienos iš 
pravestų rezoliucijų realizavi
mas irgi taps galimu.

Be abejo, šis užsimojimas 
yra milžiniškos apimties. Nėra 
abejonės, kad šis žygis tikrai 
priartins laisvės rytą pavergtai 
Lietuvai. Pavergtieji ir ken- 
čiančioji Lietuva reikalauja iš 
visų mūsų įsijungimo į šį darbą.

Prabėgo jau 15 metų nuo ak
toriaus režisieriaus ir drama
turgo Gasparo Veličkos mirties 
(1962 rugpiūčio 7), bet teatra
lai jį atsimena ir gerbia už 
pastangas sukurti savotiško tau
tinių papročių bei dainų žėnro 
scenos veikalus. Sukakties 
proga pravartu prisiminti bent 
duomenis, kurie byloja apie šio 
kūrėjo bandymus ir ieškojimus.

Gasparas Velička gimė 1907 
sausio 18 Antkalnės kaime, Ve
liuonos valsčiuje. Nuo pat kū
dikystės suėjo į sąlytį su pa
nemunės gamtos grožiu, lietu
vių liaudim, vargdienių pieme
nėlių dalia, senų skerdžių pa
tirtim, su spalvingais kaimo mu
zikantais ir žilagalviais išmin
čiais. Jis gyvai stebėjo ir fik
savo liaudies papročius, ypatin
gai domėdamasis vestuviniais 
papročiais ir apeigomis, įsimy
lėjo į Šienpiovių sutartines ir 
sentimentalias, liūdnas kaimo 
melodijas, stebėjo kanklių, sku
dučių ir ragelių muzikos apraiš
kas. Visa tai stūmė jį labiau 
pažinti muzikos paslaptis; to
dėl, eidamas bendruosius moks
lus, mokėsi ir smuikuoti. Kaune 
baigė vidurinį mokslą, tačiau, 
jau vyresnėse klasėse būdamas, 
lankė Tautos teatro dramos mo
kyklą, vedamą Antano Sutkaus. 
Baigęs bendrąjį mokslą, perėjo 
į Andriaus Olekos-Žilinsko dra
mos studiją, nutardamas tapti 
aktorium. Priimtas į Jaunųjų 
Teatrą Kaune, netrukus buvo 
perkeltas į Klaipėdą, kur Vals- 

Teatre vaidino įvairias 
o 1940 perkeltas į Vil- 
Valstybinį Teatrą. Kartu 
scenos meną Vilniaus

tybės 
roles, 
niaus 
dėstė
Pedagoginiame Institute lek
toriaus teisėmis. 1941 Gasparas 
Velička kviečiamas režisierium 
į Vilniaus Liaudies Ansamblį, 
kurį kartu su muz. Jonu Švedu

Lietuvių Tautinio Ansamblio Vokietijoj (1946 VViesbadene) 
vadovai prieš spektaklį scenoj tariasi. Iš k.: taut. šokių 
vadovė E. Ličkūnaitė, administratorius K. Miklas, liaudies 
instr. orkestro vadovas B. Pakštas, choreografijos vado
vas J. Ambrazas, režisierius G. Velička, dirigentas St. Sodeika.

SU GASTROLĖM DAUG APVAŽIAVO
Gasparo Veličkos 15 metų mirties sukaktį minint

Vokiečių

netrukus išvystė į pirmaeilį 
meno vienetą.

Jau pirmosios bolševikų oku
pacijos metu Vilniaus Liaudies 
Ansamblis apkeliavo su gastro
lėmis visą Lietuvą, duodamas 
šimtus spektaklių, 
okupacijoj ansamblis savo veik
los tęsti nebegalėjo. 1942 buvo 
uždarytas.

Netrukus Berlyne susiorgani
zavo stiprus vyrų oktetas, ve
damas muz. Stepo Sodeikos, ku
riame Gasparas Velička dalyva
vo kaip dainininkas, nes turėjo 
iš prigimties gražaus tembro 
boso-baritono balsą. Rytų fron
tui artėjant, oktetas persikėlė į 
Lichtenfelsą, prie Coburgo, ir 
čia susitvėrė jau didesnio masto 
dainos ir šokio mėgėjų ratelis. 
Šis ratelis 1945 pavasarį per
sikėlė į Bambergą (Bavarijoj) 
ir lietuvių tremtinių stovyklos 
ribose susiorganizavo į dar di
desnį vienetą, pasivadindamas 
Lietuvių Tautiniu Ansambliu.

Nuo ansamblio įsteigimo 
Bambergo stovykloj ir man teko 
dirbti su velioniu per 4 me
tus iki pat vieneto sulikvida- 
vimo. Bamberge ansamblio 
vadovai buvo šie: režisierius 
— Gasp. Velička, muzikinis va
dovas — Stepas Sodeika, tau
tinių šokių vadovė — Alberti
na Ličkūnaitė, šokio technikos 
instruktorius — Juozas Ambra- 
zas, administratorius — Kęstu
tis Miklaševičius. G. Velička 
ėmėsi repetuoti dar Lietuvoj 
jo parašytą veikalą “Kur namas 
mūs”, bet greit pakeitė pava
dinimą į “Nemunas žydi”. At
siradus gyvam reikalui koncer
tuoti amerikiečių kariam, vei

kalo paruošimas buvo sustabdy
tas. Amerikiečių kariuomenės 
štabas pasiūlė ansambliui per
sikelti į Wiesbadeno tremtinių 
stovyklą.

Wiesbadene ansamblis tapo 
privilegijuotu vienetu ir gavo 
aprūpinimą bei atskiras patal
pas; todėl čia susidarė geros 
sąlygos dirbti. Iki tol vis dar 
ansamblis koncertavo statine 
forma, pakaitomis duodamas 
dainų, tautinių šokių, solistų 
arba kvarteto bei duetų pasiro
dymų, bet G. Velička sumanė 
visa tai sujungti į vieną ne
pertraukiamą pynę su sceniniais 
dialogais. Panaudojęs Joninių 
papročių idėją, šį vienaveiksmį 
veikalėlį pradžioj pavadino “Jo
ninėmis”, bet netrukus pakeitė 
į “Atsisveikinimą”. “Atsisvei
kinimo” premjera įvyko 1945 
rugsėjo 8 Wiesbadeno stovyk
los scenoj. Po to ansamblis lei
dosi pirmojon gastrolių kelionėn 
po Vokietijos tremtinių stovyk
las, pirmiausia dalyvaudamas 
Augsburgo lietuviško kryžiaus 
šventinimo iškilmėse. Visur 
programa susidėjo iš dviejų da
lių — koncertinės ir “Atsisvei
kinimo”.

Po gastrolių G. Velička atnau
jino “Nemunas žydi” veikalo 
repeticijas, ir 1946 vasario 16 
įvyko šio veikalo premjera Wies- 
badeno tremtinių stovyklos 
teatre.

Kaip matyti, abu pirmieji G. 
Veličkos veikalai buvo pastaty
ti mūsų tautai reikšmingomis 
dienomis. Abu turėjo didelį pa
sisekimą. “Atsisveikinimas” 
buvo suvaidintas 101 kartą, o 
“Nemunas žydi” — 54 kartus. 
Iš viso, G. Veličkai vadovaujant, 
Lietuvių Tautinis Ansamblis pa
sirodė 509 kartus.

Panaikinus Wiesbadeno trem
tinių stovyklą, ansamblio vado
vai pasirinko Seligenstadtą 
prie Wuerzburgo ir 1946 ten 
persikėlė, tačiau daugelio narių 
nustojo, nes ne visi norėjo 
šion stovyklon vykti. Seligen- 
stadte buvo sudaryta kita an
samblio vadovybė, kurion, be 
G. Veličkos, S. Sodeikos ir A. 
Ličkūnaitės, įėjo instrumentali- 
nės dalies vedėjas Balys Pakš
tas, o administratorium buvau 
aš. Pasipildęs naujosios stovyk
los jaunimu, ansamblis vėl su
klestėjo ir apkeliavo daugelį 
stovyklų.

Trečiojo G. Veličkos veika
lo, “Žmonės prie vieškelio”, 
premjera įvyko Seligenstadto 
stovyklos scenoje 1947 liepos 
18, pakartojant jį kitą dieną

Gasparas Velička

ir po kelių dienų parodant kai
myninei Schvveinfurto stovyk
lai.

Emigracija ėmė ardyti an
samblio gretas. Kai 1948 sau
sio 12 svarbiausieji vadovai, 
G. Velička ir S. Sodeika, nu
tarė persikelti į Hanau stovyk
lą ir perimti vadovauti ten 
esantį Dainavos ansamblį, tai
L.T. Ansamblio likusieji nariai 
1949 kovo 6 jį likvidavo. Su 
Dainavos ansambliu G. Velička 
greit pasiekė JAV ir tęsė savo 
veikalų režisavimą jau su ki
tais žmonėmis Chicagoj, kur 
pastatė iš naujo “Nemunas žy
di” ir atkūrė Lietuvoj vaidin
tą “Šienapiūtę”.

G. Velička nesitenkino vien 
ansambliniais veikalais, o įsi
jungė kaip aktorius ir į Chi- 
cagos dramos teatrinius pasta
tymus, kitų režisierių režisuoja
mus, atlikdamas roles “Naujuo
siuose žmonėse”, “Valdovo sū
nuje” ir kt. Kartu rašė trumpas 
komedijėles ir kitus vaidinimus, 
pastatydamas juos ir režisuoda
mas įvairiomis progomis.

Kaip autorius dramaturgas 
Gasparas Velička yra parašęs 
nemaža scenos veikalų. Be mi
nėtųjų, du kartus buvo pasta
tęs trumpą vaizdelį “Kūčių va
karą”. Chicagoj parašė “Lėk, 
mano sakalėli”, “Minija vėl iš
siliejo”, “Aleliuja”, “Lunati
kus”, “Dėdę nuo Pacifiko”, 
“Pelų sėją prieš vėją” ir ėmėsi 
pamėgtojo Klaipėdos krašto žve
jų gyvenimo atvaizdavimo vei
kale “Magužė”.

(nukelta į 4 p si.)
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Persakiau Petro šneką ir paro
džiau tą vietą, kuri, sakė, jau 
skirstosi, ir mačiau, kaip riebus 
boso veidas ima rausti, lyg kala
kuto pagurklis. “Man reikia dar
bininkų, ne inžinierių! Tegu vėl 
ima šluotą!” O pats, plazdėda
mas apsiausto skvernais, nubėgo 
į presų skyrių, pakėlė nuo ma
šinos jauną vyruką ir liepė 
eiti padėti iškrauti plieno. “Dur
nius!” prašnypštė pro dantis 
Petras, vėl imdamas šluotą, o aš 
iš lengva grįžau prie savo maši
nos, bet neturėjau noro pradėti. 
Buvo taip, lyg kas per veidą bū
tų sušėręs. Robertas sugrįžo prie 
savo stalo ir pradėjo tekinti. 
Žinojau, kad reikia sėsti prie 
mašinos ir dirbti, bet ir norė
jau pakalbėti su Petru. Žinojau, 
kad jis turėjo dar biauriau jaustis 
už mane.

Buvau besiimąs darbo, kai pa
sigirdo pokštelėjimas, panašus į 
patrankos šūvį, paskum šauks
mas, vėliau daugiau šūktelėji
mų. Robertas pakėlė galvą 
nuo tekinimo staklių, metė akis į 
duris irprotekinis išskubėjo. Nuo 
arčiau durų stovinčių mašinų 
darbininkai irgi pakilo. Pakilau 

ir aš.
Šalia sunkvežimio jau stovėjo 

Robertas. Ant plieno ryšulių 
keistai susirietęs buvo tas pats 
vyrukas, kurį ką tik nusiuntė 
Petro vieton. Vienas darbinin

kų su geležine dalba stūmė į 
šalį plieno ryšulį. Priėjo prišoko 
ir Petras. Užlėkė į viršų ir dau
giau. Jie nukėlė vyruką ir nu
nešė į Roberto mašiną. Su juo į 
užpakalinę sėdynę įsėdo dar 
vienas darbininkas, o pats bosas 
prie vairo.

— Padėk iškrauti su grandi
nėm, — pradaręs duris, pasa
kė man, užtrenkė ir nuvažiavo.

Šiaip per visą laiką nepravėrė 
nė lūpų.

Mekas, ant sunkvežimio 
krašto atsisėdęs, pasakojo, kaip 
viskas atsitiko. Petras stovėjo ir 
žiūrinėjo kablius. Vienas šonas 
buvo atsilenkęs į šalį, ir kaip tik 
per tą pačią vietą, kurią Petras 
pirma pirštu rodė.

— Vaikas gali palikti be ko
jos, — pasakė pakėlęs galvą ir 
tuoj pridėjo: — Ar žinai, kur lai
ko tokias geležis?

Pasakiau. Jis atkabino kablius, 
numetė per kitų galvas į keltu

vą, paskum pats nušoko ir dingo. 
Aš tuo tarpu sužinojau, kad galė
jo atsitikti tikrai baisus dalykas. 
Mekas vis dar tebebuvo susijau
dinęs. Iš tikrųjų jis buvo McAl- 
lister, bet visi vadino tiesiai 
Meku. Ir kai palikom ant sunk
vežimio tik dviese, jis dar nesi
rengė pradėti. “Kai tą prietaisą 
dirbo, aš juo netikėjau. Mačiau, 
bet netikėjau. Savo gyvenime ne 
pirmą sykį iškraunu. Kitur būda
vo kabliai, kad pakelti sunku. O 
čia sulipino virbus. Ir dar kaip 
sulipino. Tas tavo naujasis, ma
tyti, gudrus vyras. Paėmė, pažiū- 
žėjo, papurtė galvą. ‘No good’, 
pasakė ir vėl nuėjo šluoti. Aš 
irgi norėjau nueiti. Bet valgyti 
reikia. Namie penki vaikai. Vel
niai žino, kitiems nei tų vaikų 
yra, nei ką, o man net prigulti 
nereikia. Užmėtei kelnes ant 
lovos galo, ir yra. Kur čia prie
šinsies. Džiaugies, kad darbą 
turi. O dabar tas vaikas. Taip ir 
matau. Net užsimerkti noriu. 
Užkabinom, pakelėm. Aš stu
miu, jis traukia. Bet traukia taip, 
kad visas ligi juosmens po ryšu
liu palindęs. Paskum žengė 
žingsnį atgal, ir iš sykio kaip 
perkūnas. Kaip bomba būtų 
sprogusi. Visas sunkvežimis tik 
susiūbavo. Nieko nepadarysi — 
trys tūkstančiai svarų daug svo
rio. Bet vaikas laimingas. Jeigu 
tik sekundę anksčiau, ligi juos
mens būtų kaip vabaliuką nu- 
trėškę. Ir dabar koja. Bet gal ir 
tos nesudaužė. Tik ryšulio kam
pas per blauzdą nurėžė. Net pė

dos nesutraiškė. Visas svoris va 
ant to ryšulio užsilaikė. Tik į 
šalį pastūmėm ir ištraukėm. Bet 
toks prakeiktas svoris, galėjo ir 
kaulą sudaužyti. Na ką — pa- 
šlubuos, pašlubuos ir vėl bus 
sveikas. Bet jeigu būtų porą aki
mirksnių anksčiau ... O, Jėzau , 
Kristau!”

Jis parodė, kaip koja buvo už
spausta, kaip vyrukas, traukda
mas ryšulį, buvo visas po juo 
palindęs, o paskum nuėjom į 
apačią atsinešti grandinių. Pet
ras, kibirkštyse paskendęs, jau 
virino geležį. Pagalvojau, kad, 
bosui sugrįžus, užsikurs praga
ras. Po tą kampą, kur stovėjo vi
rinimo prietaisai, jis mums net 
trintis neleisdavo, o dabar tas 
naujokas švaistosi jame, kaip na
mie. Pagalvojau, bet nieko nepa
sakiau.

Ligi pietų teiškrovėm tik pusę 
sunkvežimio. Robertas vis ne
grįžo. Kai ėjom valgyti, Petras 
tebekibirkščiavo savo kampe. 
Mekas metė akį į jo pusę ir pa
klausė: “Ar manai, kad jis ži
no, ką daro?” “Tur būt, žino,” 
atsakiau. “Ei, tu, laikas pietų!” 
dar sušuko, bet Petras nė gal
vos nepakėlė. Besibaigiant pie
tų pertraukai, atsirado ir jis. 
“Dabar galėsite nors ir penkias 
tonas kelti. Kabliai ant sunkve
žimio,” dar pridėjo, išsivynioda
mas sumuštinį. Kablius tikrai ra
dom užmestus ant sunkvežimio. 
J ie net panašūs nebebuvo į pir
muosius — be stačių kampų, 
sutvirtinti trikampiais. “Manai, 

kad laikys?” paklausė Mekas. 
Aš tik patraukiau pečiais. Pirmą
jį ryšulį nuleidom labai atsar
giai. Paskum antrą ir trečią. Dar
bas ėjo dvigubai, o gal net ir 
trigubai greičiau, negu su gran
dinėmis. Paskutinį bekeliant, 
atsirado ir bosas. “Iš kur tas?” 
paklausė, akimis rodydamas į 
kablius. “Petras padarė,” trum
pai atsakiau. “Kas jam liepė? 
Tu?” “Nežinau. Tur būt, nie
kas. Pamatė, kad reikia, ir pada
rė,” pasidrąsinęs pridėjau.

Kol nuleidom ryšulį į apačią, 
jis jau buvo lydinimo kampe. 
Žvalgėsi, apžiūrinėjo daiktus, 
tikrino dujų kranus. Vėliau ma
čiau, vartė ir žiūrinėjo kablius, 
bet Petrui nė pusės žodžio. 
“Kaip manai, ar rytoj galiu atei
ti?” einant namo, paklausė Pet
ras. “Ar sakė ką?” klausimu at
sakiau į klausimą. “Ne, net artyn 
nebuvo priėjęs. Bet juk sakė, 
kad inžinierių jam nereikia.” 
“Visi spiauna į jo papurkštavi- 
mus, spiauk ir tu. Jeigu norės 
išvaryti, tai aiškiai pasakys.”

Kitą rytą pasišaukė mane kaip 
vertėją ir, lyg nieko vakar nebu
vo atsitikę, ėmė aiškinti, kad čia 
jau seniai norėjo padaryti lenty
nas formoms sudėti, bet per ki
tus darbus neturėjęs kada pri
eiti. Petras matavo formų aukštį, 
pieštuku braižė ant kartono lapo 
provizorinius braižinius, pas
kum žiūrinėjom, kokios medžia
gos yra, ir taip pravaikščiojom 
beveik ligi pietų, o paskum jau 
nebebuvau reikalingas. Ir 

vėl klank, klank, klank. Su 
Robertu Petras ir be vertė
jo greitai susiprato. Daugumą 
techniškų vardų jis mokėjo iš 
Vokietijos, o man jie vis tiek nie
ko nesakė. Tenai jie geležis jau 
piaustė ir centimetrais, ir co
liais, ir skyles gręžiojo coliniais 
grąžtais, ir gražtvas coliniais 
matavimais griežė.

Dabar, žiūrėdamas pro stiklo 
viršų į kiek per pilną Petro 
veidą, nebedaug tegaliu berasti 
to paties, kas buvo tada įkritu
siuose veiduose ir rūpesčio pil
nose akyse. Rūpesčio matyti 
ir dabar, bet jis visiškai kitoks. 
Pirma jis buvo suplaktas su bai
me, dabar . . . Valandėlę galvo
ju, ieškodamas tinkamo žodžio. 
Galvoju ir už nieko negaliu už
sikabinti. Yra žmoguje tokių da
lykų, kurių negali pasakyti žo
džiais.

— Matai, sakiau, kad neišeik. 
Sulaukei šešiasdešimt pen- 
kerių, ir išvarė. O čia dirb
tume m kartu. Dešinioji ranka 
būtum. Dar ir dabar neturiu 
žmogaus, kuriuo būtų galima pa
sitikėti. Nerandu tokio, kuris 
dirbtų, kaip sau. Juk dar galė
tum ir sugrįžti. Per mėnesį kitą 
susigaudytum, ką ir kaip dabar 
darom. Ir pinigų gautum, ir ne
reikėtų galvoti, kur reikės atei
nančią valandą kišti. Kaip ma
nai? Žmogų be darbo ir rūpes
čio giltinė pirmąjį ima, — dar 
pridėjo.

(Bus daugiau)
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Londone, Buckinghamo rū
muose, karalienės Elzbietos II 
priėmime liepos 21 drauge su 
kitais diplomatinio korpuso 
nariais dalyvavo ir Lietuvos at
stovas V. Balickas su žmona. 
Be diplomatinio korpuso, pri
ėmime dalyvavo kabineto nariai 
ir parlamento atstovai.

— Ateitininkų taryba rugpiū
čio 6 Dainavoj išrinko iš savo 
tarpo prezidiumų: dr. A. Darnų
jį, L. Gražulienę, dr. R. Kriau
čiūnų ir dr. K. Keblį. Dr. A. 
Damušis išrinktas prezidiumo 
pirmininku.

— Dr. Myron B. Kuropas, 
Chicagos ukrainiečių veikėjas, 
buvęs prezidento Fordo asis
tentas etniniam reikalam, o da
bar šen. Bob Dole įstaigos va
dovas, paskirtas Illinois valsti
jos mokyklų administratorium. 
Dr. Kuropas gerai pažįstamas 
ir lietuviam.

— Pavergtų tautų komiteto 
suruošta paroda Melbourne 
miesto salėj pasisekė. Liepos 
20 jų atidarė vienas parlamen
tarų, pasveikinęs susirinkusius 
Australijos premjero Mr. Hame 
ir Viktorijos valdžios vardu. Lie
tuvių skyrių suorganizavo dail. 
Irena Jokūbauskienė su B. Mi- 
kuliene. Jos ir eksponatus aiš
kino lankytojam. Buvo tautinių 
dirbinių, audinių, drožinių,, 
kryželių, koplytėlių.

— Ateitininkų kongresui pasi
ruošimas eina pirmyn. Kongreso 
rengimo komitetui Clevelande 
vadovauja kun. Gediminas Ki- 
jauskas. Chicagoj programa rū
pinasi federacijos vadas dr.

P. Kisielius, gen. sekretorius 
V. Kleiza, informacijos vadovė
A. Skrupskelienė ir meninės 
programos tvarkytojas dr. K. Gir
nius. Ateitininkų sukaktuvinis 
kongresas bus Clevelande rug
sėjo 1-4.

— Los Angeles dramos sam
būris liepos 10 išrinko naujų 
valdybų: pirmininkė E. Dovy
daitienė, nariai — V. Irlikienė,
B. Mackiala, J. Raibys, R. Žu
kas. Sambūrio režisierė — D. 
Mackialienė.

— Naujojoj Zelandijoj Pa
vergtų tautų savaitė (liepos 17- 
23) irgi buvo vaizdžiai mini
ma. Aucklande protesto paradas 
ir mitingas vyko liepos 21, ket
virtadienį, 12:30 vai. dienos. 
Wellingtone protesto paradas 
vyko liepos 22, penktadienio 
vakarų, 6:30 vai. Iš Aucklando 
buvo suorganizuoti autobusai, 
kurie demonstruotojus vežė ne
mokamai. Keletu dienų prieš 
demontracijas gatvėse buvo da
lijami kvietimai (redakcijų pa
siekė N.V.B. dėka) — informaci
niai lapeliai su atitinkamom, 
Sovietus pašiepiančiom, karika
tūrom.

— Omaha World-Herald rug
piūčio 6 išspausdino straipsnį 
apie Juozų Navakų, kuris griež
tai ir aiškiai pasisako prieš ko
munizmų, terorizuojantį žmones 
anapus geležinės uždangos. 
“Šiuo metu raudonieji kanibalai 
tiesia rankas į Vakarų kapita
listus, prašydami duonos, kom
piuterių ir paskolų detentės var
du“. Laikraštis primena, kad J. 
Navakas per pastaruosius 17 me
tų nuolat rašo laiškus ameri
kiečių spaudai ir kelia komu
nizmo pavojų ir Vakarų laisvom 
valstybėm. J. Navakas jau yra 
70 m. amžiaus, bet nepailsta 
kovoj prieš komunizmų. Prie 
straipsnio įdėta ir jo nuotrauka.

— Dail. Jonas Rimša yra 
sunkiai susirgęs ir guli St. John’s 
Hospital, Room 361. Ligoninės 
adresas: 1328 22 St., Santa Mo- 
nica, Calif. 90404. Tel. 213 
829-5511.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: M. Maleckas, Bricktovvn, 
N.J., J. Dunčia, Princeton, N.J. 
Užsakė kitiem: Birutė Bagdžiū- 
nienė, Brooklyn, N.Y. — G. 
Bagdžiūnui, Richmond Hill, 
N.Y. Sveikinam naujus skaityto
jus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem metam 
tik 10 dol. Atnaujinant Darbi
ninko prenumerata visiem 12 
dol. metam.

— Jau paskirtos Lietuvos res
publikinės premijos. Literatūros 
premija teko poetui Eugenijui 
Matuzevičiui už jo poezijos 
rinktinę “Žalios metų salos”. 
Muzikos premija teko kompo
zitoriui Stasiui Vainiūnui už 
“IV-ąjį koncertų fortepijonui ir 
kameriniam orkestrui”, taip pat 
aklajai dainininkei Beatričei 
Grincevičiūtei už liaudies ir 
“tarybinių” dainų meniškų at
likimų. Dailės premija paskir
ta skulptoriui Konstantinui Bog
danui už Janonio paminklų Bir
žuose ir kitas paminklines 
skulptūras, taip pat dailininkui 
Antanui Kučui už knygų iliust
racijas (Žemaitės “Marti”, “Pet
ras Kurmelis”). Premijų gavo ir 
filosofijos daktaras Romanas 
Plečkaitis už monografijų 
“Feodalizmo laikotarpio filoso
fija Lietuvoje”. Premija teko ir 
filologijos kandidatui Juozui 
Pikčilingiui už veikalų “Lietu
vių kalbos stilistika”. Už “Lie
tuvių kalbos gramatikų” premija 
paskirta autorių kolektyvo vado
vui kalbininkui Kaziui Ulvydui. 
Biologijos mokslo premija pa
skirta Z. Vagonui ir C. Meš
kauskui už monografijų “Gyvu
lių kraujo genetika”. Fizikos- 
matematikos daktarui E. Vilkui 
premija paskirta už mokslinių 
darbų rinkinį “Optimalumo 
problema lošimų teorijoje”. 
Chemijos daktaras D. Poškus 
gavo premijų už dujų adsorba- 
cijos ir adsorbacinės chroma
tografijos darbus. Technikos 
mokslų kandidatui K. Blaževi
čiui premija teko už architek
tūrinius projektus kaimo staty
bos srity. Premijom kandidatų 
buvo spaudoj paskelbta žymiai 
daugiau, bet tuo tarpu Lietuvos 
komunistų partijos Ck ir Mi-

DIDELIO DARBO PABAIGTUVĖS
Pr. Naujokaičio Lietuvių literatūros istorija
ST. SANTVARAS

Ar de
rėtų stebėtis ir net rūstauti, jei
gu kai kurie reiškiniai mūsų 
grožinėj literatūroj prie jo šir
dies nelimpa? Tačiau ir tuose 
scilių-charibdžių nestokojan
čiuose trijuose lit. istorijos to
muose Pr. Naujokaitis yra atsar
gus, dalykiškas, nesiramsto tik 
savo teigiamais, cituoja kitų ap
žvalgininkų ir kritikų nuomo
nes, bet šiose knygose šen bei 
ten jau prasikiša ir mūsų lit. isto
riko subjektyvumas, vienoj kitoj 
vietoj net ir gana kategoriški 
sprendimai. Tik ar tai jau yra 
tokia klaiki ir neįveikiama pa
baisa? Berods, būtų viršžmogiš- 
ka pabėgti iš savęs, atsisakyti 
savo nuomonės, pabūgti ištarti 
įsitikinimų, kai pats tiki, kad jis 
yra nors apytikriai teisingas.

Taigi, ir Pr. Naujokaičio Lie
tuvių literatūros istorijoj vienas 
kitas autorius, išgirdęs kaip jo 
vardas skamba laiko perspekty
voj, gal pasijus nejaukiai, kitas 
pasiges draugiškos kritikos 
liaupsių, kurios jį ant aukšto kal
no užkėlė, trečiam gal atrodys, 
kad jo darbai įvertinti su ne
pakankamu objektyvu
mu, o dar kitas surauks kaktų, 
kad istorijoj jam nesuteikta iš
skirtinė vieta . .. Atseit, sena 
mūsų tautos išmintis galioja ir 
šiuo atveju: “Nors ir be kailio 
liksi, visiem neįtiksi . . .” Bet aš 
drįstu galvoti, kad nepatenkintų 
ir “nelaimingų” nebus dideli 
būriai.

Aišku, literatūros istorijoj 
kritiškiau paliestiem autoriam 
nėra smagu, net skaudu, bet, 
kita vertus, vargu subjektyvumo 
išvengs ir kiti mūsų literatūros 
istorikai, jei kada nors jie bandys 
Pr. Naujokaičio pastatytų pa
minklų sugriauti.

Kritika, kiek iki šio meto ji tei
kėsi prabilti, Pr. Naujokaičio 
Lietuvių literatūros istorijų 
sutiko vėsokai, kai kurie kritikai 
nevengė net asmeniškų auto
riaus įžeidimų, o vienas pri
kergė kompiliavimų, lyg tokio 
pobūdžio veikalai būtų rašomi iš 
kiaurios rankovės, nepanau- 
dojant net itin reikšmingų šalti- 

nistrų taryba paskyrė tik čia 
paminėtas premijas.

— Liepos 23 okupuotoj Lie
tuvoj yra valstybinė šventė: 
tų dienų priverstinai žmonės tu
ri džiaugtis, kad prieš 37 metus 
Lietuva prievarta formaliai buvo 
įjungta į sovietinę imperijų. Ta 
proga liepos 18-19 Vilniuj kon
certavo “sąjunginės dainų ir 
šokių šventės Spalio garbei” 
dalyviai. Koncertuose dalyvavo 
partijos ir valdžios viršūnės, 
pasakyta propagandinių kalbų 
(žinoma, rusiškai). Vilniaus gat
vės buvo užplūstos daugybės 
kitataučių iš plačiosios “tėvy
nės”, net iš Kubos.

— Plačiai minima sovietinio 
poeto Konstantino Fedino 
(1892-1977) mirtis. Spaudoj 
lietuvių rašytojų vardu Jonas 
Avyžius sakosi bėrius ant jo ka
po derlingos lietuviškos žemės 
saujų ir pasižada ištikimai tar
nauti “tarybinei literatūrai” 
(Lit. ir Menas, 1977, Nr. 30).

— Liepos 4 Lietuvos Mokslų 
akademijos centrinės bibliote- 
jos skaitykloj buvo atidaryta 
knygženklių paroda. Joj daly
vavo 53 autoriai su 162 pie
šiniais. Būdinga, kad ir šitokiai 
parodai primesti propagandiniai 
šūkiai: “Žmogus, Spalis, Socia
lizmas”.

— Poeto Petro Vaičiūno tė
viškėj — Piliakalnių kaime ne
toli Panoterių liepos 11 buvo 
surengta literatūros šventė. P. 
Vaičiūno gimtajam name yra 
įrengtas jo atminimo muziejėlis. 
Jonavos Balso redakcija ir Pa
noterių vidurinė mokykla jau 
ketvirti metai skelbia mokslei
vių eilėraščių konkursų. Šven
tėj buvo paskelbti to konkur
so laimėtojai. Pirmų premijų lai
mėjo Panoterių vid. mokyklos 

nių. Štai, o šiom dienom mano 
brangus bičiulis Jurgis Jankus 
Pr. Naujokaičio Liet, literatū
ros istorijoj pasigedo Oskaro 
Vladislovo Milašiaus! ... Iš tik
ro, vargas mum su tais lietuviais, 
kurie, nuėjo skinti laurų sve
timom literatūrom — jų susida
rytų nemenkas būrys, juk netgi 
Dostojevskis savo vaikam tvirti
no, kad jis “lietuvis, o ne len
kas, kad lietuviai tai ne lenkai” 
(Žr. L. Dostojevskytės parašy
tų tėvo biografijų). Kų su tuo li
teratūros milžinu daryti? Kai to
kiose ūkanose gyvename, gal 
nedera perdaug stebėtis, kad iki 
šiol ir Lietuvių literatūros istori
ja nei džiaugsmo, nei pykčio 
audrų nesukėlė.

Pats Pr. Naujokaitis pasikal
bėjime su Vyt. Alantu, paskelb
tame 1977 vasario 17 Dirvos Nr. 
7, apie savo darbo kritikus taip 
sako: “Spaudoje daugiau atsilie
pimų buvo tik apie I-ąjį tomų. 
Kiti tomai buvo sutikti beveik 
tyla (išskyrus “Tėviškės Žibu
rius”, “Europos Lietuvį” ir 
Australijos lietuviškųjų spaudų). 
Tyla yra piktesnis darbo nuver
tinimas net už priekaištus, už 
trūkumų ieškojimų”.

Tegu Pr. Naujokaitis man at
leidžia, šiuo klausimu aš turiu 
štai kokių “atskirų nuomonę”: 
Vargu čia būtų galima pakaltin
ti dalykų žinovus ir kritikus. 
Bėdos, kaip man regis, slypi mū
sų laikraščių ir žurnalų redak-. 
cijose. Ne nuo šiandien juk yra 
žinoma, kad mūsų redaktorių 
planavimai dažniausiai būna at
sitiktiniai, iš anksto jie nesi
rūpina savo leidinių medžiaga, 
apgailėtinai skendi smulkme
nose, o stambesniųsias proble
mas (ypač lietuviškųjų knygų 
vertinimus) palieka pakelėj. Tai
gi, nemanyčiau, kad esu labai 
klaidingas — jie laiku nepasirū
pino ir Lietuvių literatūros isto
rijos apžvalgom. Kita vertus, Pr. 
Naujokaičio veikalas yra toks 
didelis ir neregėtas paukštis, 
jog iš tikro nėra lengva kų nors 
paskubom apie jį pašnekėti. Esu 
tikras, kritikų ir recenzijų, gal ir 
gana greitai, sulauksim. Ir bus

Pavergtų tautų savaitės minėjime Laisvės statulos papėdėj. Iš k.: Mečys Razgaitis, 
Eufemija Cibienė, Antanina Binkins, John Remeika, Barry Farber, Mykolas Cibas, 
Helen Kulber, Joseph Remeika su žmona, Pelagija Tarulienė, Raymond Remeika. 
Nuotr. Helen Kulber

abiturientė Jūratė Umbrasaitė. 
Kitas premijas laimėjo Jonavos 
vidurinių mokyklų mokinės 
Vida Puknytė ir Audronė Mikš
taitė. Premijas įtekė poetė Ju
dita Vaičiūnaitė, o Petro Vai
čiūno eilėraščius skaitė aktorė 
Gražina Urbonaitė.

— Liepos 20 Lietuvos Dailės 
muziejuj iškilmingai atidaryta 
dailininko Jono Rimšos paroda. 
Laisvajam pasauly (JAV) gyve
nus dailininkas padovanojo da
bartinei Lietuvai savo 19 pa
veikslų. Jie ir rodomi parodoj. 
Būdingas tas propagandinis pa
rodos atidarymo iškilmingumas: 
kalbėjo Kultūros ministeris J. 
Bielinis, Tėviškės draugijos po
litinis vadovas P. Petronis, Gim
tojo Krašto redaktorius V. Rei- 
meris, muziejaus direktorius P. 
Gudynas, Dailininkų sąjungos 
vicepirmininkas K. Bogdanas.
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jų visokių — prielankių, blai
viai, objektyviai ir dalykiškai 
darbą vertinančių, bus ir piktų 
žodelių, kurių juk niekad mum 
nestinga . . .

Pr. Naujokaičio Lietuvių 
literatūros istorijos oficialus lei
dėjas — JAV LB Kultūros fon
das ir Kultūros taryba. Neabe
jotina, kad prielankumo šiam 
fondo ir tarybos darbui parodė 
ir JAV LB Krašto valdybos. 
Mano nuomone, dabar bendruo- 
meninkai turi akivaizdų ir tvir
tų pagrindų leidiniu pasidžiaug
ti, pasigerėti ir net pasigarsinti.

Visi kilnūs žmonės, kurie dar 
nėra tobulai akli ir kurti, gal nors 
truputį praregės ir pamatys, kad 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menei nėra svetimi ir mūsų 
švietimo, mūsų kultūros ug
dymo reikalai ir rūpesčiai.

Bandymas daryti nors šiokių 
tokių užsklandų, reiškiu nuošir
džių ir atvirų nuomonę: Pr. Nau
jokaičio Lietuvių literatūros 
istorija, gal net ilgų laikų, bus 
mūsų grožinės literatūros encik
lopedija, rūpestingai, dalykiškai 
ir pakankamai objektyviai su
telkta medžiaga platesnėm ir gi- 
lesnėm lietuvių dailiojo žodžio 
studijom. Savaime suprantam, to‘ 
paties laiko, kuris ilgainiui 
mūsų grožinės literatūros verty
bes perkainuos, vieną kitą nū
dien išaukštintą rašytojų gal tru
putį pažemins, o dabar nesu
prastų ar pažemintų truputį pa
aukštins. Į tų patį laikų ateis 
nauji talentai, gal net laukiama
sis genijus, o tada tikėkim, teks 
rašyti penktąjį ir šeštąjį Lietuvių 
literatūros istorijos tomų.

Na, o šiandien, tokį sunkų 
ir sudėtingų darbų įveikusiam 
Pr. Naujokaičiui, turėtų būti 
reiškiama ne tik mūsų nuoširdi 
padėka, bet ir giliausia pagar

ba.
-o-

Pranas Naujokaitis: LIETU
VIŲ LITERATŪROS ISTO—
RIJA, keturi tomai, iš viso 2308 
pusi., kiekvieno tomo kaina 10 
dol.; išleido JAV LB Kultūros 
Fondas ir Kultūros taryba 1973- 
1976 m. laikotarpy.

— Lietuvių kalbos komisija 
paskelbė pirmų privalomų rašy
bos nutarimą. Nutarimas priva
lomas visom ministerijom, ži
nybom, organizacijom, redakci
jom ir leidyklom. Pirmajam nu
tarime yra paskelbti trys rašy
bos dalykai:

1) Priebalsės j rašymas po 
priebalsių b, p : bjaurus, pjau
ti, spjauti — šaknyse ir iš jų 
sudarytuose žodžiuose.

2) Dviskiemenių veiksmažo
džių busimojo laiko trečiojo

PABALTIEČIŲ ŽYGIO 
UŽ ŽMOGAUS TEISES 
DEMONSTRACIJOS

Pabaltiečių Žygio už Žmo
gaus Teises egzekutyvinis komi
tetas yra Detroite. Jį sudaro: 
Viktoras Nakas - pirm., Sigurds 
Rudzitis - vicepirm. (latvis), 
Raimund Tralla - vicepirm. (es
tas), Violeta Abariūtė - žinia
raščio redaktorė, Rusnė Baltru
šaitytė - narė, Gintė Damušy- 
tė - protokolų sekretorė, Sau
lius Jankauskas ir Milda Kupci- 
kevičiūtė - spaudos korespon
dentai, Jonas Martišauskas - iž
dininkas, Gražina Vaškelytė - 
korespondencijos sekretorė, Ul- 
dis Sipols - latvių atstovas, 
Harry Kord - estų atstovas. Sis 
komitetas ruošia patį žygį. Es
tų, latvių ir lietuvių bendruo
meninių organizacijų pirminin
kai yra įtraukti į garbės komi
tetų.

Pasaulio, JAV ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenės, o taip 
pat LJ Sąjungos, Altą, Vlikas 
ir Lietuvos vyčiai pritaria ir re
mia šį žygį. Neseniai laikraš
čiuose buvo išspausdintas jų 
“Atsišaukimas į lietuvių visuo
menę”.

Kiekvienoj lietuviškoj koloni
joj yra įsteigti (kur nėra, turė
tų būti įsteigti) vietiniai komi
tetai žygio ruošai. Šie vietiniai 
komitetai rūpinasi: 1. vietinių 
žmonių informavimu apie žygį,

SU GASTROLĖM APVAŽIAVO .
(atkelta iš 3 psl.)

Nepakeldamas drėgno Chica
gos klimato, G. Velička priėmė 
Nebraskos lietuvių kolonijos 
kvietimą ir persikėlė į Omahų, 
kur užsiaugino jaunų pajėgų 
dramos vienetų, pastatydamas 
kelis savo veikalus ir net su 
jais gastroliuodamas Chicagoj.

Ir vėl sveikatos sumetimais 
G. Velička ieškojo dar sauses- 
nio klimato; todėl 1957 jis per
sikėlė į Californijų ir apsigy
veno Los Angeles. Su čia esan
čiu dramos sambūriu jis pakar
tojo šiame mieste kelis savo 
senesnius veikalus ir davė nau
jų liaudies dainomis ir šokiais 
perpintų veikalų “Žydintis va
saros vėjas”. Lygia greta G. Ve
lička bandė ir beletristinę li
teratūros formų, rašinėdamas 
nostalginių bei filosofinių min
čių trumpesnių rašinių mūsų 
spaudai, daugiausia Los Ange
les Lietuvių Dienoms.

Visuose G. Veličkos veikaluo
se juntamas nepaprastas Lietu
vos kaimo pažinimas, ir iki 
smulkmenų pateikiami liaudies 
papročiai. Ilgesnį laiką gyvenęs 

asmens galūnė turi trumpų bal
sį: bendraty — yti,-ūti (būti, 
bus, lyti, lis, bet išimtys: siū
ti, siūs, vyti, vys).

3) Samplaikos iš dviejų su
trumpėjusių žodžių rašomos 
kartu: galbūt, turbūt, kaipmat.

— Širvintose atidaryti naujai 
pastatyti kultūros namai. Juose 
būsiąs įrengtas ir prekybinis 
knygynas.

Pr. N.

2. transportacija į žygį (orga
nizuoja autobusus ir t.t.). 3. 
nakvynėmis Washingtone (vieš
bučiai ir t.t.), 4. jei yra rei
kalo, renka pinigus padengti 
savąsias išlaidas. Vietiniai fon
dai neturėtų būti maišomi su 
pagrindiniais pabaltiečių fon
dais. Lietuvių finansų komite
tas yra Chicagoje: jo pirminin
kas — dr. J. Valaitis. Aukas 
šio žygio reikalam padengti 
siųsti Baltic.Human Rights Ral- 
ly, Ine., 1617 Fairway Lane, 
Naperville, IL 60540.

Vietiniai komitetai yra įsteig
ti Chicagoj, Clevelande, Det
roite, Hartforde, New Jersey, 
New Yorke, Omahoj, Philadel- 
phijoj, Rochestery, Toronte. 
Steigiami jau Bostone ir Wor- 
cester.

Latviai paskyrė koordinato
rius Chicagoj, New Jersey, New 
Yorke ir Philadelphijoj. Tikima
si, kad vietinių kolonijų pabal- 
tiečiai sueis ir dirbs kartu šio 
žygio pasisekimui.

Laikas artėja. Todėl raginama 
visa lietuviškoji visuomenė įra
šyti į savo kalendorių rugsėjo 
24 ir ruoštis kelionei į Wash- 
ingtoną.
Pabaltiečių Žygio Už
Žmogaus Teises Egzekutyvinis 
Darbo Komitetas

Klaipėdos krašte, pažino klaipė
diečių tarmę ir papročius, to
dėl sukūrė būdingų žvejų arba 
jūreivių tipų.

G. Veličkii nepaprastai mylėjo 
savo tautą ir dainas, šventai ti
kėjo ir saugojo nuo amžių už
silikusius liaudies papročius, 
nors dėl to tekdavo ir nuken
tėti. Tremties spauda po “Ne
munas žydi” premjeros Wies- 
badene puolė jį dėl per dide
lio nuotakų bei jų “vainiko” 
išlaikymo idealizavimo, laikyda
ma tai “atgyvena”; bet iš tie
sų G. Velička tik atvaizdavo tai, 
ką pats jaunystėj buvo patyręs.

Svarbu Gasparo Veličkos kū
rybą užfiksuoti. Dar yra užsili
kę pas buvusius ansambliečius 
jo veikalų rankraščiai ir išspaus
dintos meširiėle personažų ro
lės, o Los Angeles srity su
telkta jau daugumas jo veika
lų. Visa tai įmanoma surinkti 
ir paruošti spaudai dviejų ar 
trijų tomų pavidalu. Tai nėra 
vieno asmens galimumo ribose, 
o reikalauja platesnio masto or
ganizacijos ir lėšų.

Andrius Mironas
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Clevelande svarbiausi adresai:
Bond Court Hotel:

777 St. Clair Avė.,
Cleveland, O. 44114, tel. 771- 
7600.

Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapija: 
18022 Neff Rd.,
Cleveland, O. 44119, tel. 531- 
4263.

Lietuvių namai:
877 E. 185 St.,
Cleveland, O. 44119, tel. 531- 
2131.

Pokrova Ukrainian Cath. 
Parish Community Center: 
6812 Broadview Rd., 
Parma, O., tel. 771-2941.

Euclid Senior High School: 
711 E. 222 St., 
Euclid, O. 44123.

Viešbučio informacijos
Bond Court viešbutis yra su

daręs sąlygas Ateitininkų kong
reso dalyviam užsisakyti kamba
rius papiginta kaina. Rezervuo
jant kambarius, naudokit specia
lius viešbučio blankus arba pa
minėkit, kad esat “Lithuanian 
Ateitis Congress” dalyvis. Re
zervacijas galima daryti iš anks
to arba esant vietoj.

Kambarių pasirinkimas toks: 
1) vienas asmuo kambary, vie
na dviguba lova, 25 dol. nak
čiai, 2) du asmenys kambary, 
viena dviguba lova, 32 dol. 
nakčiai, 3) du asmenys kam
bary, dvi dvigubos lovos, 32 
dol. nakčiai.

Jaunuolis, nesulaukęs 18 me
tų ir viešbuty apsistojęs su su-

PHILADELPHIA
POBŪVIS GAMTOJ

Netoli nuo Philadelphijos, 
Delran, N.J., ant ežero aukšto 
kranto, medžiuose pasken
dusi yra mokytojos Bronės ir 
chemijos inžinieriaus Kazimiero 
Gasparėnųsodyba.Bronė atliku
si specialias studijas, planavo, o 
Kazimieras su maža svetima pa
galba atliekamu nuo darbo laiku 
mokslines žinias pritaikė prak
tikoj. Išaugo gražus namas, į- 
vairiais akmenimis ir formomis 
krantinės sutvirtinimai, takai, 
fontanas, gėlės, žolynai.

Šiame retai sutinkamame 
gamtos kampely liepos 9 įvyko 
Philadelphijos ateitininkų sen
draugių ir jų bičiulių pasisvečia
vimas su lengva programa.

Valdybos rūpesčiu buvo su
ruošta dviejų autorių paroda: 
chicagiškio Jono Paštuko tapy
bos darbų ir Bronės Gasparė- 
nienės keramikos kūrinių. Paš
tuko darbų tematika įvairi: žmo
nės, gyvuliai, gėlės, gamtovaiz
džiai. B. Gasparėnienė, kuri ir 
dabar tebestudijuoja cheramiką, 
svečius supažindino su savo va
zomis, peleninėmis, gėlėm puo
dais ir kitais darbais. Kiek abie
jų autorių kūriniuose yra meno, 
tesprendžia šių sričių specialis
tai. Eiliniam stebėtojui abi paro
dos sudarė gana malonų įspūdį.

Besidžiaugiant nuostabiai gra
žia gamta, besigėrint meno kū
riniais bei besigrožint švelnia 
muzika, svečiai medžių pavėsy 
vaišinosi ir bendravo.

Pritemus, prie laužo skyriaus 
pirm. Genovaitė Mačiūnienė 
priminė, kad tarp šios dienos 
linksmybių yra ir liūdnesnis 
įvykis — iš apylinkės išvyksta 
trys ateitininkai: Juozas Gaila, 
Birutė Gailienė ir Nida Gailaitė. 
Jie išsikelia į Baltimorę. J. ir B. 
Gailai yra buvę skyriaus valdy
bose bei talkinę įvairiuose pa
rengimuose. Juozo veikla žino
ma visoj LB, o Birutė paskuti
niu metu mokytojavo lituanisti
nėj V. Krėvės mokykloj. Pirmi
ninkė su linkėjimais Gailam į- 
teikė dail. Adomo Galdiko mo
nografiją su dalyvių parašais.
J. Gaila nupasakojęs, kaip prieš 
12 metų čia kūrėsi, šeimos vardu 
visiem padėkojo.

Po to G. Mačiūnienė Vincui 
Šalčiūnui, Lietuvių namų prezi
dentui, įteikė akciją, sudėtiniu 
būdu nupirktą skyriaus narių.

V. Šalčiūnas parodė skaidrių 
iš savo kelionių po Europą.

Pobūvis, užtrukęs septynias 
valandas, prabėgo nuostabiai 
greitai. Dalyvių tarpe matėsi 
.svečių iš Patersono, Rochesterio 
ir Montrealio.

Br. Vaškaitis

Dr. Petras Kisielius skaito pa
skaitą LB Floridos apygardos 
suvažiavime. Jis, kaip Ateiti
ninkų Federacijos vadas, pa
sakys kalbą ir ateitininkų kong
rese Clevelande.

augusiu, priimamas nemokamai.
Dėl tolimesnių informacijų ar 

rezervacijų viešbučiui galima 
skambinti nemokamai telefonu 
•l-(800) 321-1090 nuo 8:30 vai. 
ryto iki 5 vai. vak.

Programos papildymai
Darbininko Nr. 30 ir Nr. 32 

išspausdinom pilną Ateitininkų 
IX kongreso programą. Paskuti
niu laiku gauta dar keletas pa
pildymų:

Svarstybose “Tiltai iš studen

APMĄSTYMAI APIE
MILIJONINĮ FONDĄ

Prieš penkiolika metų keletas 
jaunų entuziastų drąsiai prašne
ko: suorganizuokim milijoninį 
fondą, kuris būtų lietuviškosios 
gyvybės išlaikymo versmė. O 
sumesti milijoną juk nebūsią 
sunku, turint galvoj, kad JAV- 
bėse lietuvių skaičiuojama taip 
pat milijonas. Skeptikai spurdė
jo, iškeltą mintį kritikavo. Esą 
neįtikėtina, kad galėtume su
mesti milijoną.

Tačiau Fondo pradininkai ne
nusileido. Savo mintį gynė 
spaudoj.

Ir štai šiandieną turim Lietu
vių Fondą, kurio pagrindinis ka
pitalas kovo 1 jau buvo 1,342, 
487.27 dol. O per tą laiką pel
no turėta 403,612.00 dol.; jis iš
dalintas švietimo ir kultūriniam 
reikalam.

Lietuvių Fondo vadovybė 
dažnokai savo rūpesčiais dalina
si su lietuvių spaudos, radijo ir 
televizijos atstovais. Tai nuošir
dūs vyrai, nebiją atverti visų 
Lietuvių Fondo sėkmių ir ne
sėkmių. Žinoma, spaudos žmo
nės juos patardo, iškelia visuo
menėj girdimas aimanas, siūly
mus ir pan.

Puiku, kritiką mes priimam, 
bet rimtą, — sako LF pradinin
kas, ugdytojas ir vykdytojas, val
dybos pirmininkas dr. Antanas 
Razma. Tačiau, be rimtų svarsty
mų, mūsų spaudoj kartais pasi
taiko puolimų, neturinčių nė 
mažiausio pagrindo. O gal no
rima Lietuvių Fondui bakste
lėti, kad vežimas imtų riedėti 
lėčiau? Paskaitai ir gana rimtų 
vyrų pabarimus ir tokias išvadas: 
kol LF vairuotojai nemokės pi
nigo investuoti, skirstys pelną 
ne taip, kaip aš noriu, tai tam 
fondui daugiau nė cento ne
duosiu!

Gaila, kad taip lengvai nu- 
teisiam kitus. Tuo tarpu Lietu
vių Fondui išmintingų žmo
nių reikia. Bet kartais lengviau 
kitus pabarti, pakritikuoti, negu 
pačiam imtis atsakomybės, vyk
dant sunkiuosius uždavinius.

Taip, Lietuvių Fondas su spe
cialios komisijos rekomendacija 
dalį pinigų yra investavęs į ak
cijas (stocks). Betgi tie pinigai 
dar neprarasti. Akcijų rinka ne
sugriuvusi. Geros akcijos dar 
gali duoti ir pelno. Atsimintina, 
kad investavimai į akcijas savo 
laiku, kai kapitalas buvo mažas, 
kaip tik davė gerą pelną.

Akcijų rinkai gerokai sušluba
vus, visi investatoriai turėjo di
delius nuostolius. To, žinoma, 
neišvengė ir LF. Tačiau dabar 
situacija gerėja. Reikia manyti, 
kad ir LF investavimai į akcijas 
pagerės. Žinoma, komisija ir da
bar žiūri, kad visuomenės sudė
ti pinigai neštų geriausius divi
dendus ir nebūtų investuojami 

tų į sendraugius” rugsėjo 2, 
penktadienį, 10:30 vai. ryto 
Bond Court viešbuty dalyvaus 
Kęstutis Sušinskas, Vytas 
Kliorys, Almis Kuolas.

Viktoro Veselkos ir Juozo 
Jasiūno tautodailės parodos ati
darymas vyks rugsėjo 2, penk
tadienį, 1:45 vai. po pietų Bond 
Court viešbuty. Paroda tęsis iki 
rugsėjo 4, sekmadienio, 4 vai. 
po pietų.

Vysk. Antanas Deksnys ir dva
sios vadai aukos mišias rug
sėjo 3, šeštadienį, 4 vai. po 
pietų Bond Court viešbuty. Mi
šių tema: “Atsinaujinti Kristu
je”. Pamokslą sakys vysk. An
tanas Deksnys.

Dramos “Šventasis narvas” 
premjera įvyks rugsėjo 3, šeš
tadienį, 8 vai. vak. Euclid Se
nior High School salėj. Dra
mos autorius — Algirdas Lands
bergis, režisierius — Darius 
Lapinskas.

Banketas baigiant šį kongresą 
vyks rugsėjo 4, sekmadienį, 
7:30 vai. vak. Pokrova Ukrai
nian Catholic Parish Com
munity Center salėj. Meninę 
programą atliks Clevelando 
studenčių muzikinis vienetas 
Nerija, vadovaujamas Ritos Čy- 
vaitės. Akomponuos Kristina 
Kuprevičiūtė. Šokiam gros Rimo 
Strimaičio orkestras.

nuostolingai. O ateity manoma 
visai išeiti iš akcijų rinkos.

Pabarama, kad įvairios premi
jos paskiriamos ne tiem ir ne už 
vertingus darbus. Gal būt. Ta
čiau meno, literatūros ir kitas 
premijas skirsto ne LF vadovau
jantieji asmenys, bet specialios, 
iš specialistų sudarytos komisi
jos. Tad LF vadovų barti už tai 
visai nederėtų.

Gerai atsiminkim, kad LF idė
jai įgyvendinti reikėjo milžiniš
kų pastangų, ryžto ir drąsos. 
Tiem vyram už tai ir tenka 
didelė padėka. Tačiau štai val
dybos pirmininko dr. A. Raz
mos skundas: iki šiol teturim 
tik 4293 LF narius!

Kurgi tas milijoninis lietuvių 
skaičius? Kur jaunoji generaci
ja? Štai kuo tenka giliau susi
rūpinti. Dr. Razma LF reikalu 
asmeniškai keliais atvejais yra 
siuntęs laiškus savo kolegom gy
dytojam ir įvairiem profesiona
lam. Dalis jų atsiliepė, savo į- 
našais praturtino LF. Su Lietu
vos generaline konsule Juze 
Daužvardiene jis kreipėsi ir 
į kitus lietuvius. Atsiliepė dalis. 
Lietuvių Fondo rūpesčiais ilgus 
metus gyveno vicepirmininkas 
ir vajų vykdytojas pik. Antanas 
Rėklaitis. Tai buvo šviesi, LF 
pasišventusi asmenybė, tvirto, 
nepalaužiamo tikėjimo į šią idė
ją vyras. Tokių vyrų mum rei
kia daugiau!

Užsimota sutelkti antrą mili
joną. Sekasi. Tačiau lėtokai. 
Bet dar pajudėkim visa plotme. 
Su šimtine ir tūkstantine, su 
palikimu. Štai šviesaus atmi
nimo a.a. J. Krukonio 125,000 
dol. šiais metais padidino LF. 
Gi šių metų LF atstovų suva
žiavime Stasys Baras pristatė 
nuoširdžią lietuvę Salomėją Ša- 
magogienę, kuri savo nemažo 
turto dalį testamentu paskyrė 
Lietuvių Fondui.

Jei būtų daugiau tokių, su
telktume antrą milijoną sparčiau. 
O palūkanos reikalingos dabar, 
ne už dešimtmečių. Jos reikalin
gos lituanistiniam švietimui ir 
mūsų kultūriniam bei moksli- 
miam reikalam. Švietimo tarybos 
pirmininkas Br. Juodelis suva
žiavime atstovų dėmesį kreipė į 
dabartinį lituanistinį švietimą ir 
jo rėmimą.

Žinoma, LF gauna daugybę 
prašymų. Jiem patenkinti reikė
tų gana didelių sumų. Tačiau ir 
dabar dalinamas pelnas yra labai 
didelė parama mūsų lituanisti
niam švietimui bei tautinei kul
tūrai.

Tenka pasidžiaugti, kad LF 
raktinėse pozicijose stovi dideli 
tolerantai, sumanūs ir energin
gi vyrai, kaip valdybos pirminin
kas dr. Antanas Razma, tarybos 
pirmininkas dr. Gediminas Ba-

u.. .......
Iš mergaičių stovyklos užbaigimo iškilmių liepos 31 Dai
navoj. Dešinėj stovyklos vadovės — Ingrida Bublienė 
ir Seselė Paulė. Nuotr. Jono Urbono

Pennsylvanijos Lietuvių Diena
Lakevvood Parke, Pa., rugpiū

čio 14 įvyko 63-oji Lietuvių 
Diena. Šventėj šiais metais, ne
žiūrint nepalankaus oro, dalyva
vo apie 8,000 žmonių. Pennsyl
vanijos Lietuvių Diena, jau nuo 
1914 ruošiama kiekvienais me
tais, yra pati seniausia visų 
Pennsylvanijos tautinių šven
čių.

Pennsylvanijos Lietuvių Die
nos atsakingą komitetą šiais 
metais sudarė vietinės Lietuvos 
vyčių 144 kuopos nariai. Ši vy
čių kuopa tik pernai buvo at
gaivinta.

Pagrindinis kalbėtojas progra
moj buvo Lietuvių Katalikų Re
liginės Šalpos reikalų vedėjas 
kun. Kazimieras Pugevičius. 
Šventės pelnas šiemet skirtas 
Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai.

Klausytojų kun. Pugevičius 
paprašė rankų pakėlimu atsaky
ti, kiek yra gimusių Lietuvoj. 
Tokių buvo nedaug. Ketvirtada
lio tėvai buvo kilę iš Lietuvos, 
pusės — seneliai, o likusio ket
virtadalio — tik proseneliai bu
vo iš Lietuvos.

Tačiau visi mielai dainavo 
lietuviškas liaudies dainas. 
Bendram dainavimui vadovavo 
Lietuvos vyčių veikėjas Juozas 
Janulaitis iš New Philadelphia.

Kun. Pugevičius klausytojam 
priminė, kad lietuviai niekad 
istorijoj nebuvo labai gausūs, 
tačiau atsiekė daug. “Šiandien 
taip pat mūsų nedaug: apie 
3 milijonai tėvynėj, o kiti trys 
milijonai su viršum tremty arba 
išeivijoj. Mūsų kiekvienas 
svarbus. Priešas visais būdais 
stengiasi lietuvius išnaikinti — 
nutautinti ir nureliginti. Mes 
privalom dar labiau kovoti, kad 
išsilaikytumėm”.

Programos vedėjas buvo iš 
Mahanoy City dantų gydytojas 
dr. Juozas Lobichusky. Meninės 
programos dalį atliko iš New 
Philadelphia ir kitų apylinkės 
vietovių jaunimo choras, naujai 
suorganizuotas Ritos Šavokai- 
čiūtės. Šie jau trečios bei ket
virtos kartos Amerikos lietuviu
kai nuostabiai gražiai sugiedojo 
eilę giesmių lietuviškai.

Programoj gražiai pasirodė ir 
buvo su entuziazmu priimta 
Philadelphijos Aušrinės liau
dies šokių grupė.

Meninėj daly taip pat daly- 

lukas, pelno skirstymo komisijos 
pirmininkas dr. Kazys Ambra
zaitis. Valdybos ir tarybos na
riai visi yra uolūs LF idėjos vyk
dytojai ir geri darbininkai.

Besiklausant LF įgaliotinių 
ar vajų komisijų pirmininkų pra
nešimų, buvo džiugu kontatuoti, 
kad daugelis lietuvių kolonijų 
savo kvotas atliko su kaupu, 
kad LF darbus stropiai rėmė. 
Žinoma, čia tenka paminėti ir 
LB apylinkių visokeriopą talką.

-o-
Žvelgiant į LF ateitį, reikėtų 

visiem lietuviam giliau pamąs
tyti ir apie LF uždavinius, kurie 
yra labai svarbūs lietuvių išei
vijos gyvenime. Esam šiek tiek 
ekonomiškai sustiprėję. Todėl 
savo įnašu galėtume kiekvienas 
prisidėti prie LF idėjos ir dar
bų įgyvendinimo.

Tad ir pamąstykim! Tautinei 
gyvybei išlaikyti pastangos ir lė
šos reikalingos šiandien, tad ir 
LF darbus remkim šiandien!

Jurgis Janušaitis 

vavo savo dainomis iš New 
Jersey atvykęs Žibuoklių mo
terų kvartetas, su vadovu-solis- 
tu-akompanistu Liudu Stuku.

Apie Lietuvos kryžius bei 
koplytstulpius trumpą kalbą pa
sakė vyčių 144-osios kuopos pir
mininkė Bernice Mikatavage. 
Maironio eilėraštį “Kur bėga 
Šešupė” deklamavo Mary 
Koons.

Visus pasveikino šių metų 
Lietuvių Dienos rengėjų komi
teto pirmininkė Ann Klizas 
Wargo.

Tinkamai buvo pagerbti daug 
prie šio įvykio prisidėję kuni
gai — Shenandoah Šv. Jur
gio parapijos klebonas prel. Jur
gis Neverauskas ir St. Clair 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. Algimantas Bartkus.

Auditorijoj garbės svečiu da
lyvavo vienas iš pirmųjų Penn
sylvanijos Dienos organizatorių 
1914, Mahanoy City klebonas 
emeritas kun. Pijus Cėsna.

Dalyvavo iš Bostono Gintaras 
Karosas bei kiti. Iš Detroito 
buvo Gintė Damušytė su drau
ge, kurios informavo publiką 
apie būsimą Pabaltiečių Žygį 
už Žmogaus Teises,. įvykstantį 
Washington, D.C., rugsėjo 24, 
šeštadienį, nuo 12 vidudienio 
iki 3 vai. po pietų prie Lin- 
coln Memorial.

Daugelis dalyvių po šios die
nos įvykių kalbėjo: “Ši Penn
sylvanijos Lietuvių Diena yra 
sėkmingiausia iš visų, kurias ga
lime prisiminti”.

*
TAMOŠAIČIAI RUOŠIA 

JAUNAS AUDĖJAS
Menininkų Tamošaičių sody

boj sutelkti gausūs tautodailės 
turtai. Stogų žirgeliai iš tolo 
atkreipia pakeleivio dėmesį. Rū
pintojėliai kieme nukelia į tė
viškės pakeles. Pravėrę lietu
viškais ornamentais išdrožinėtas 
duris, patenkam lyg į “perso
dinto” iš Lietuvos namo vidų. 
Skrynios, stalai, kėdės, rateliai, 
balanos, žibintuvas, austi kili
mai, baldų užtiesalai, rankšluos
čiai. Visa tai stiprina meilę 
darbščios tautos praeičiai.

Tamošaičiai nuo ankstyvos 
jaunystės puoselėjo audimo me
ną, nepasitenkina vien kūrimu 
audinių, stengiasi perduoti au
dimo meną jaunajai kartai, kad 
nuostabieji raštai puoštų ne tik 
muziejus, bet ir kiekvieno lie
tuvio namus.

Tamošaičių dėka, Montrealy 
gražus būrelis lietuvaičių au
džia kilimus, juostas. Vien š.m. 
liepos mėn. audimo mokėsi sep
tynetas jaunų mergaičių: Karolė 
ir Kristina Veselkaitės iš Det
roito, Aldona Jančiukaitė iš Win- 
nipego, Liucija Savickaitė iš 
Worcesterio, Mass., Gaja Valiuš- 
kytė iš Barringtono, R.I., Dan
guolė Zalatoriūtė iš Belleville, 
Ont., Maijorie (Ramunė) Stakė- 
naitė iš Calgary, Alberta.

Audimo kursai pritaikyti prie 
audėjų sugebėjimo ir skiriamo 
laiko. Tamošaičiai savo kantry
be, disciplina, pasišventimu net 
ir per trumpesnį kurso laiką su
geba perduoti audimo pagrin
dus ir gauna labai gerus re
zultatus. Atostogų poilsis tampa 
ir maloniu, ir kūrybingu. Kiek
vienai lietuvaitei yra verta pra
leisti bent keletą dienų, kad 
pramoktų audimo meno ar jame 
pasitobulintų.

A. Valiuškis 
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— JAV komisija Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo klau
simam, sudaryta stebėti, kaip 
vykdomi Helsinkio susitarimai, 
išleido tris tomus jai pateiktų 
liudijimų, pavadintų “Ilearings 
Before the Commission on 
Security and Cooperation i n 
Europe”. Antrame tome iš
spausdinta Altos pinu. dr. K. 
Bobelio liudijimas, Lietuvių 
Žmogaus teisių komisijos pirm, 
dr. D. Krivicko raportas ir LB 
JAV Krašto valdybos pirm.S. 
A. Gečio pareiškimas.

— George Meany, didžiosios 
ALF-CIO JAV darbininkų uni
jos prezidentas, Pavergtų tautų 
savaitės proga paskelbtame 
pareiškime pabrėžia žmonių 
laisvės ir demokratijos svarbą. 
Pasmerkęs abejingumą centro 
ir rytų Europos tautų likimui, 
Meany skatina stipriau jas už
tarti ir energingiau veikti gi
nant žmonių teises. Meany pa
reiškimą kongresmano D. 
Flood (dem., Pa.) pasiūlymu 
išspausdino Congressional 
Record liepos 29.

— Baltų draugystės dieną 
rugsėjo 4 Estų namuose Prai- 
rie View, 111., prie Chicagos, 
rengia vidurvakarių estai, lat
viai ir lietuviai. Programa pra
sidės 3 vai. po pietų senato
riaus R. Dole kalba. Bus latvių 
dainininkai, lietuvių šokėjai, 
estų gimnastės iš Toronto.

— Ateitininkų kongreso sim
poziume “Gyvoji dvasia: kelias 
į krikščionišką atsinaujinimą” 
dalyvauja: kun. dr. Kęstutis Tri
makas, kun. Antanas Rubšys, 
dr. Vytautas Vygantas, kun. Jur
gis Šarauskas.

— Sol. Arnoldas Voketaitis 
dainuos solo partiją Chicagos 
Grant Parke rengiamame kon
certe rugpiūčio 20 ir 21 Pro- 
kofievo oratorijoj Ivanas Baisu
sis. Sol. A. Voketaitis jau sep
tintas sezonas dainuoja Granty 
Parko koncertuose. Jis 1958 pra- ■ 
dėjo dainuoti New Yorko City 
Operoj, o Chicagos Lyric Ope
roj dainuoja nuo 1968. Yra dai
navęs ir su kitais muzikiniais 
vienetais, taip pat ir Chicagos 
Lietuvių Operoj.

— Lietuvių Fondan per pir
muosius šešis šių metų mėne
sius įplaukė 31,321 dol. (ne
skaitant J. Krukonio palikimo). 
Lietuvių Fonde liepos 1 iš vi
so buvo 1,374,774 dol. įnašų. 
Tie įnašai per šešis pirmuo
sius šių metų mėnesius jau da
vė 23,513 dol. pelno.

— Prof. dr. Vytautas Vardys 
rugsėjo 3, šeštadienį, Ateitinin
kų kongrese skaitys paskaitą 
“Katalikiškoji rezistencija ir tau
tos likimas”.

— Vasario 16 gimnazijoj 
Vokietijoj šiais mokslo metais 
darbas pradedamas rugpiūčio 
22.

— Ričardo Daunoro, okupuo
toj Lietuvoj pagarsėjusio operos 
solisto, pirmas koncertas JAV 
įvyks rugpiūčio 28, sekmadienį, 
4 vai. po pietų Chicagoj, Jau
nimo Centre. Akomponuos muz. 
Darius Lapinskas. Koncertą ren
gia Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga.

— Kongresmanas J. F. Kemp 
(dem.-N.Y.) savo kalboj Atstovų 
rūmuose pabrėžė, kad nuo 1917 
apie bilijonas žmonių neteko 
nepriklausomybės, patekdami 
Rusijos ir Kinijos komunistų 
vergijon. Ragindamas paverg
tuosius remti ne žodžiais, o 
veiksmais, skatina remti rezoliu
ciją 278, kuria reikalaujama Bal
tijos valstybėm laisvo apsispren
dimo teisės, išvedimo rusų įgu
lų ir kitų nevietinių dalinių 
iš tų kraštų, Baltijos kraštų kali
nių iš Sovietų Sąjungos kon
centracijos stovyklų grąžinimo.

— Lietuvių Fondo įstaiga 
birželio mėn. išsiuntė 8,778 
laiškus, kviesdama naujus na
rius įsijungti į fondą, o esa
muosius narius padidinti įna
šus. Į tuos laiškus atsiliepė arti 
tūkstančio asmenų.

— Studentų ateitininkų są
jungos ruošiama vasaros stovyk
la įvyks rugpiūčio 28 - rugsė
jo 1 Dainavoj.
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VISIT LITHUANIA IN 1977 
WITH UNION TOURS AND

TOUR DEP. DATE CITIES & NO. NIGHTS PRICE*

404 Aug 15
Leningrad (1), Vilnius (5), 
Riga (5), Copenhagen (2) $1192.00

405 Sep 22 Vilnius (5), Leningrad (1), 
Copenhagen (1)

$872.00

Christmas —
Dec. 19 Warsaw (3), Vilnius (5), $1110.00

New Year Riga (5), Copenhagen (1)

*Prices based on airfares as of UNION TOURS, INC.
Aprll 1,1977 and subject to change 6 East 36th Street

New York, N.Y. 10016
Telephone (212) 679*7878

Liepsnos šokėjai šoka Mikitą Lietuvos atsiminimų radijo 
piknike liepos 17 estų parke, N.J.

IŠ LAIŠKŲ REDAKCIJAI

PROF. DR. BRONIUS NEMICKAS 
PASISAKO IR VĖL

New Yorkas, 1977.VIII.10

Didžiai Gerbiamas Redaktoriau!
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos seimą panaudojus so
vietinės žvalgybos sufabrikuo- 
tom ir Emilijos Čekienės, Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos valdybos dviejų paskutinių 
kadencijų buvusios pirminin
kės, anonimiškai išplatintom 
bolševikų provokacijom dangs
tyti, prašau Tamstą rasti vietos 
Darbininko skiltyse mano atvi
ram laiškui, atkreipiančiam vi
suomenės dėmesį į faktų iš
klaipąs ir pateikiančiam ryškiau 
dalyką nušviečiančių paaiški
nimų bei įrodymų.

1. Priešingai Dirvoje (1977. 
VI.9, Nr. 23-3) paskelbtųjų nu
tarimų nepagrįstam teiginiui, 
joks lietuvių laikraštis, jokia ra
dijo programa ir joks paskiras 
asmuo prieš seimą nebuvo vie
šai inkriminavę Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos, kaip 
organizacijos, platinus bolševi
kų melą ar tokį platinimą slė
pus. Iš tikrųjų Sąjungą inkri
minavo Emilijos Čekienės ne
doros, etiškai ir visuomeniškai 
neleistinos elgsenos dangstyto- 
jai, nesėkmingai panaudoję sei
mą nuslėpti nuo visuomenės 
akių jos su doro lietuvio vardu 
nesuderinamą pasielgimą, — 
sovietinės žvalgybos provokaci
jų platinimą, — užuot organi
zaciją atsiėję nuo Lietuvos oku
panto piktiem kėslam talkinan
čios veiklos.

2. Rašomąja mašinėle užadre- 
suotų šmeižiamųjų laiškų adre
sų spaudmenų tapatybės eks
pertizė (pridedamas notarizuo- 
tas nuorašas rodo, kad minimas 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos valdybos raštas ir vi
sos eilės bolševikų melą plati
nusių laiškų adresai rašyti ta 
pačia rašomąja mašinėle) pa
tvirtina Emilijos Čekienės talki
nimą Lietuvos okupanto pik
tiem kėslam ir įmena be pa
ties savo rėžtu išlindusio Al
gio Sperausko, dar ir daugiau 
galimų bendrininkų. Tatai iš da
lies padeda suvokti priežastis 
taip vieningos ir atkaklios stan
gos, siekiančios nuslėpti talki
nimą sovietinės žvalgybos pro

vokacijom, tam tikslui panaudo
jant net Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos seimo atitinka
mai sukurptus nutarimus.

3. Sovietinės žvalgybos pro
vokacijų platinimo dangstytojai 
seime užgniaužė šį klausimą. 
Vienok į seimo nutarimus pa
čioj pirmoj vietoj, — matyt, 
svarbiausia užduotis ir buvo 
kaip nors nuslėpti bolševikinį 
blogį, — be jokio pagrindo 
įmontavo “kai kurių lietuviškų 
laikraščių, radijo programų ir 
paskirų asmenų” pasmerkimą, 
aniem insinuodami, kad “Čia 
laimi tik mūsų priešas”, bet 
patys tarsi visiškai užsimiršo, 
kam tarnauja jų taktika, ketanti 
užslėpti bolševikų melo ir 
provokacijų piatintojus.

4. Talka Lietuvos okupanto 
piktiem kėslam tęsiama be per
stogės. Emilija Čekienė nebe- 
sitenkina savo ir bendrininkų 
skleidžiamomis paskalbomis,

SPORTAS
Lauko teniso turnyrai

Pabaltiečių lauko teniso pir
menybės šiemet įvyks rugpiūčio 
27-28 Toronte. Jas rengia estų 
sporto klubas, bet dalyvavimas 
yra atviras visiem lietuvių, lat
vių ir estų žaidėjam. Progra
moj bus vyrų ir moterų viene
tai, mišrūs ir vyrų dvejetai, ber
niukų ir mergaičių (18 m. ir 
jaunesni) vienetai ir senjorų 
(virš 45 m.) vienetai. Registruo
tis reikia iki rugpiūčio 17 šiuo 
adresu: Mr. Jaan Lents, 15 Hun- 
tington Dr., 39, Agincourt, Ont. 
M1W 2L7, Canada. Tel. 416 
497-4291.

Rytų sporto apygardos lauko 
teniso varžybos įvyks mėnesį 
vėliau — rugsėjo 24-25 Long 
Island, New Yorke. Pilnas var
žybų vietovės adresas: James 
J. McCabe Jr. Memorial Park 
and Tennis Courts, Monroe 
Blvd., Long Beach, Long Island. 
Aikšteles parūpino uoli vietos 
lietuvė tenisininkė Eleanor 
Pugh. Dėl smulkesnių žinių 
apie RSA lauko teniso turnyrą 
kreiptis į Tadą Jasaitį, 2 Hay- 
den Avė., Great Neck, N.Y. 
Tek 516 482-1399.

bet, susiuosčiusi su Martynu 
Kavolių, jau atvirai, nebe ano
nimiškai, platina jo sukurptus 
“samprotavimus”, užsakytus, 
kaip teigiama, “vieno Čikagos 
lietuvio”, Kavolio sufabrikuotus 
pagal J. Jakaičio kurpalį ir iš
dabinėtus kur kas įmantriau už 
pačios bolševikų žvalgybos pro
vokacijas iš piršto išlaužtais 
“kavoliniais” pramanais, klasto
tėmis ir insinuacijomis. Į Ka
volio insinuacijas atsakiau savo 
1977 birželio 10 d. jam adre
suotu laišku, kurio turinį, jei 
reikės, viešai paskelbsiu vėliau.

Prašau priimti mano gilios 
pagarbos žodį.

Bronius Nemickas
- o -

Robert Wassermann, Hand- 
vvriting Analyst, 418 Oakland 
Avenue, Deer Park, N.Y.
Dear Dr. Nemickas:

I have examined the follow- 
ing data for you: four typed 
envelopes postmarked January 
31st, 1977, a typed letter dated 
August 8, 1975 from the Nation- 
al Lithuanian Society, Ine. 
vvhich bears the follovving sig- 
natures: Emilija Cekiene, J. Si- 
rusas, S. Abraitis, P. Maciulai- 
tis and J. Bagdonas.

Conclusions: After extensive 
examination similarities were 
noted in both typed envelopes 
and letter bearing the above 
mentioned signatūras to prove 
that both were typed from the 
šame typewriter.

Very truly yours,
Robert Wasserman

MIKAS P. PAKŠTYS
— DAKTARAS

Rhode Island valstijos univer
sitetas gegužės 29 suteikė Mikui 
P. Pakščiui jūrų inžinerijos dak
taro laipsnį; disertacija — “Lai
vų susidūrimo dinamika”.

Naujasis daktaras, Mykolo ir 
Alisos Pakščių, gyv. Cape Cod, 
Mass., sūnus, gimė 1935 Lietu
voj. 1957 Tufts universitete, 
Medford, Mass., jis įgijo B.S. 
laipsnį statybos inžinerijoj ir 
nuo tada iki 1961 dirbo prie til
tų ir pastatų projektavimo Bos
tone. Nuo 1961 perėjo dirbti į 
GeneraI Dynamics bendrovę 
(laivų statyba), kur dabar yra 
projektų vadovas technologijcv 
vystymo (plėtojimo) departa
mente, Groton, Conn.

Kaip dabar daktaro laipsnį, 
taip ir 1962 mechanikos inžine
rijos magistro (M.S.) laipsnį 
Northeastem universitete, Bos
tone, M. Pakštys įsigijo jau visą 
laiką dirbdamas savo profesijoj 
ir drauge studijuodamas.

Be to, jis paskelbė mokslinėj 
literatūroj dešimt studijinių 
technikos straipsnių, skaitė pa
skaitas Amerikos lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
(ALIAS) 1970 suvažiavime To
ronte ir antrame mokslo ir kūry
bos simpoziūinė' 1973? Trečiame 
mokslo ir kūrybos simpoziume, 
įvyksiančiame š.m. lapkričio 24- 
27 Chicagoj, jis pirmininkaus 
jūros mokslų ir hidraulikos sesi-

10,000 MYLIŲ 
Į STOVYKLĄ

Australijoj rengiamos skautų 
Vl-osios tautinės stovyklos pa
ruošiamieji darbai sparčiai juda 
į priekį. Iš JAV ir Kanados 
vykstančių skautų registracija 
eina į pabaigą. Šiuo metu yra 
90 skautų, norinčių susitikti su 
Australijos lietuviais skautais 
Vl-ojoj tautinėj stovykloj. Vyks
tančių bus beveik iš visų JAV 
ir Kanados vietovių.

Atvykusius į Australiją prieš 
stovyklą globos lietuvių šeimos, 
bet turintieji draugų ir giminių 
galės apsistoti pas juos. Stovyk
los pradžia sausio 2, pabaiga 
— sausio 15. Stovyklos metu 
užjūrio skautam Australijos lie
tuviai skautai parūpins sudeda
mas loveles, miegmaišius, in
dus ir panašiai.

Atvykusius skautus pasitiks 
spaudos ir televizijos atstovai. 
Ekskursantų neskautų pavardės 
ir vardai bus paskelbti Austra
lijos lietuvių spaudoj, tokiu bū
du apie juos painformuojant se
niai matytus draugus.

LUCKY MOVERS
HOUSEHOLD MOVING & STORAGE

24 HOUR A DAY SERVICE 
NO JOB TOO BIG OR TOO SMALL

CALL (212) 367-5776

ALL FOREIGN CARS 
SERVICE 

HOURS 8 AM TO 6 PM 
MONDAY — SATURDAY 

51 HACKENSACK ST.
VVOODRIDGE, N.J. 

CALL (201) 933-1177 
MR. JACK R. ILIC

ALTIC
TOURS

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko 
administracijoje.

AR JAU PRISIDĖJAI 
PRIE BENDRO DARBO?
Pabaltiečių Žygiui už Žmo

gaus Teises, kuris įvyks rug
sėjo 24 VVashingtone, D.C., va
dovauja Viktoras Nakas. Lėšas 
renka lietuviai, latviai ir estai. 
Lietuvių Lėšų Telkimo komi
tetas nuoširdžiai dėkoja organi
zacijom ir pavieniam lietuviam 
patriotam, aukojusiem šiam žy
giui.

Antras sąrašas aukų, gautų iki 
rugpiūčio 2:

100 dol. — dr. Rimvydas Sid- 
rys, Streator, Ilk; po 50 dol.
— Adolfas Andriulis, Port Oran- 
ge, Fla., dr. Aleksandras Pla
telis, Bethesda, Md.; po 25 dol.
— Benjaminas Paulionis, Cleve- 
land, Ohio, kun. Jonas Ruokis, 
Waterbury, Conn.; po 20 dol.

1977 — 1978 KELIONĖS Į LIETUVĄ
REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

Lapkričio 13, 20 ir 27 ........  $640.00
Vasario 5, 12, 19 ir 26 ............................................... $669.00
Kovo 5 ............................................................................... $716.00
Kovo 12, 19 ir 26 .......................................................... $746.00
Balandžio 2, 9, 16 ir 23 ............................................. $746.00

Šie specialūs (charter) skridimai į Lietuvą yra ABC (Advance Booking Charter) 
rūšies. Kainon įskaitoma pilna kelionė Pan American Boeing 707 lėktuvu, pirmos 
klasės viešbučiai, pervežimai, JAV išvykimo mokesčiai ir grupės palydėjimas. Visi 
rezervuoti skridimai išvyksta iš New Yorko ir grįžta į New Yorką.

Kelionė: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj, 1 naktis Leningrade.

SPECIALI GRUPINĖ KELIONĖ: Spalio 9-17 — $826.00 — 1 naktis 
Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj, 1 naktis Maskvoj

Dėl informacijų apie mūsų rezervuotas arba apecialią grupinę kelionę kreiptis:

ALGIRDAS MITKUS 
BALTIC TOURS 

8 White Oak Road 
Nevvton, Mass. 02168

Telef. (617) 969-1190 
arba 

1-800-223-7420 
(prašyti kalbėtis su “Pat”)

jai ir skaitys ten paskaitą.
Dr. Pakštys priklauso prie 

ALIAS ir kelių profesinių ame
rikiečių organizacijų, yra dirbęs 
Lietuvių Studentų S-gos, Stu
dentų Ateitininkų S-gos ir LB 
valdybose. Yra vedęs Audronę 

Dragūnevičiūtę; su ja augina 
sūnų ir dvi dukteris.

Jurg. Ežer.

VVATERPROOFING RE-ROOFING & 
REPAIR EXPERTS SPECIALISTS IN: 
POINTING MASONRY CONCRETE 

SILICONE DAMP PROOFING BRICK 
BLOCK CAULKING CORNICE REMOVAL 

PAINTING EXTERIOR BUILDING 
MAINTENANCEN.Y.C LIC RIGGER FULLY 

INSURED BONDED
Z.V. BROTHERS 

VVATERPROOFING & 
ROOFING

EXEC. OFFICE 1485GREENE AVĖ BKLYN. 
CALL 381-1891

— Stefa Ričkutė, Cicero, Ilk, 
Leonas Bileris, Valley Stream, 
N.Y.; po 10 dol. — Jonas Lio- 
rentas, Hollywood, Fla., Jonas 
Adomaitis, Chicago, 111., Jonas 
Kavaliūnas, Beverly Shores, 
Ind., Kazys Meškoms, Chicago, 
111., R. Libus, Chicago, III., 
kun. Jonas Pakalniškis, Mas- 
peth, N.Y.; po 5 dol. — A. 
Orvidas, Cicero, 111., dr. Irena 
Mačionis, East Northport, N.Y., 
Vladas Abramikas, Springfield, 
III.

Aukas prašom siųsti adresu: 
Baltic Human Rights Rally, 
c/o Juozas Ivanauskas, 1617 
Fairway Lane, Naperville, III. 
60540. Čekius rašyti “Baltic 
Human Rights Rally, Ine.” 
vardu. Aukas galima nurašyti 
nuo JAV pajamų mokesčių (in- 
come tax deduetibk;.

Juozas Ivanauskas 
iždininkas

Veda Kazys Merkis
Pasitraukęs iš Sov. S-gos 

dm V. Korčnojus laimėjo pūs- 
baigminį mačą pasaulio p- 
bėm prieš sovietų dm L. Po- 
lugajevskį 8.5-4.5. ir dabar lau
kia žinios, su kuo jam teks su
sitikti baigminiam mače, nes 
Spaskis su Vengrijos dm Porti- 
šiu po 11 partijų turėjo lygią 
padėtį (5.5-5.5).

Pasaulio studentų p-bės da
bar vyksta Meksikoj. Dalyvauja 
27 komandos. Favoritais laikomi 
Anglijos, Brazilijos, JAV, Kubos 
ir Sovietų komandos.

FIDEs prezidentas dr. M. 
Euwe dalyvavo stipriojo Olandi
jos šachmatų klubo “Folmack” 
p-bėse ir surinko 9 taškus iš 
13 galimų.

Žalgirietis Norvaišas 7 ratus 
pirmavęs Sovietų jaunių šaškių 
p-bėse, užbaigoj du kartus su
klupo ir liko ketvirtu. Laimėjo 
Kogan “Burevesnik”, pelnęs 
su Judu iš “Spartako” po 7.5 
taško. 3. Zavjalov 7 tš. 4. Nor
vaišas “Žalgiris” 6 tš.

Kazys Škėma (2143), daly
vaudamas po 10 metų pertrau
kos Michigano universiteto 
Dearborno šachmatų turnyre, 
surinko 3 taškus iš 5 galimų. 
Ketvirtą tašką prarado, išleidęs 
laimėtiną partiją prieš meisterį 
Elliott Winslow (2240).

PAUL VLADIMIR
LAVVYER

CALL (212) 261-3838
EVENINGS APPOINTMENTS 

ARRANGED

RENT A BRAND NEW CAMPER COTTAGE AT 
SNYDERS DARIEN LAKE 

FUN COUNTRY, CORFU, N.Y.
The most complete family vacation land in the 
east. Just bring your bedding and cooklng uten- 
sils and have a great vacation. Sleeps family 
of 6. Call for free brochure 716 599-4501.

MOUNTAIN TOP INN
WEST ATHENS, N.Y. OPEN ALL YEAR ROUND 
A FAMILY PLACE BRING YOUR CHILDREN 
FINEST O F FOOD SPORTS & WATER FACILITIES j 
TENNIS & LOUNGE R.D. 3 CATSKILL, N.Y.

CALL (518) 943-4760

TRY ME!
SHEFKET OMERKOV-PIPE & SEWER 

CLEANER
10 yrs experlence in apartments & houses. Al 
stoppages, tree roots fully cleaned. Stoppages & 
backups during rain corrected. Broken sewers- 
exact measurements, or fully cleaned. Also Han- 
dyman & GeneraI Repairs. Find me in the Yellow 
Pages in Oueens & Brooklyn. Tel.: (212) 523- 
6036 24 Hr. Service.

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE 

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE 
BRAKE REPAIRS FRONT END WORK ELECTRIC- 
AL WORK TUNE UPS OUR SPECIALTY AUTO 
REPAIRS SKILLED MECHANICS SHELL 
BAY ROAO MAYVILLE OPP EXIT OF STATĖ į 
INSPECTORS PHONE 609 465-5607
CAPEMAY COURT HOUSE.

INVESTMENT ART
Original etehings & lithographs by the Great 
Masters. (Chagall, Miro, Dali, Plcasso & others.) 
Now available at low wholesale. Dali's "Don 
Quixote” retail $150, your cost $45. a great in- 
vestment Now you can acquire high quality in- 
vestment art that will give you pleasure & prestige 
as well as capitol appreciation. For info. writa or 
call coHect PALACE GALARIES INC. 156 E 52nd 
St. N.Y., N.Y. 10022 212 838-2213

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 pages, price 7 dol.)

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 7 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 7 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė .......................................................................................

Numeris, gatvė .........................................................................................

Miestas, valstija, Zip .................................. ..........................................

NORDIC BLADESICE SKATING DAYCAMP 
Operated by Ed. K. Ice Sports Door to Door 
Transportation Boys and Girls 4-15. Specializing 
in Recreational and Figure Skating. AH Instructors 
Members of I.S.I.A. OUTDOOR ACTIVITIES Swlm- 
ming, Softball, Mlniature Golf, Natūra & Science, 
Tennis, Volleyball, Archery & Soccer. INDOOR 
RAINY DAY ACTIVITIES Indoor Heated Pool, 
Gym, Tennis. Call (516) 420-0661 Mon., Wed., 
Thurs., Fri., 2 PM—6 PM Sat. & Sun. 10 AM—3PM

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

0 DEXTER PARK
PHARMACY Ugi

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

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

WE DELTVER 
TELEF. 296-4130



1977 rugpiūčio 19, nr. 33 • DARBININKAS • 7

HARTFORD 
CONN.

Žilių vedybinio 
gyvenimo sukaktis

Švč. Trejybės lietuvių para
pijos bažnyčioj rugpiūčio 1 tos 
parapijos klebonas kun. Juozas 
Matutis aukojo padėkos mišias 
švenčiant Jono ir Bronės Žilių 
yedybinio gyvenimo 40 metų 
sukaktį. Klebonas kun. J. Ma
tutis sukaktuvininkus pasveiki
no ir suteikė jiem atitinkamą 
palaiminimą. Mišiose dalyvavo 
ir sukaktuvininkų draugai, kurie 
paskui buvo pakviesti į vaišes 
sukaktuvininkų namuose.

- o -
Jonas Žilys gimė 1909 lap

kričio 3 Pakruostės kaime, Sur
viliškio valsčiuj, Kėdainių ap
skrity, vidutinio ūkininko gau
sioj šeimoj: 5 sūnūs ir dvi duk
ros. Pradžios mokyklą lankė 
Survilišky.

1930 baigęs Kėdainių gimna
ziją, buvo pašauktas atlikti ka
rinės prievolės. 1931 rudenį bai
gė karinę tarnybą, aspirantų kur
suose įsigydamas jaunesniojo 
leitenanto laipsnį. Tą patį ru
denį pradėjo studijuoti agrono
miją Žemės Ūkio Akademijoj 
Dotnuvoj.

Studijas baigė 1935. Vėliau 
apgynė diplominį darbą ir įsi
gijo diplomuoto agronomo var
dą. Kadangi tuo laiku agrono
mų buvo perteklius, J. Žilys 
negavo darbo savo specialybėj. 
Pradėjo dirbti Maisto akcinėj 
bendrovėj Kaune. Ėjo krautuvių 
ir urmo sandėlių inspektoriaus 
pareigas.

1937 liepos 31 vedė Bronę 
Grinytę Prisikėlimo bažnyčioj, 
Kaune. Vėliau persikėlė į Pa
nevėžį, kur gavo darbą agro
nomijos srity. Čia su šeima iš
gyveno iki pasitraukimo į Vo
kietiją 1944 spalio 10.

Vokietijoj tremtinių stovyklo
se jiem teko gyventi apie pen
kerius metus. 1949 kovo 24 at
vykus į JAV, pradžioj gyveno 
prie Watertown, Conn., o 1953 
persikėlė į Hartfordą. Teko 
dirbti YMCA, Hartfordo ligo
ninėj ir ilgesnį laiką Pratt- 
Whitney bendrovėj.

J. Žilys priklauso prie Švč. 
Trejybės parapijos, Lietuvių 
Klubo, Lietuvių Bendruomenės, 
Ramovėnų, Švč. Trejybės pa
rapijos Vyrų Klubo.

J. Žilio šeimos nariai buvo 
plačiai išblaškyti po įvairius 
kraštus. Vyriausias brolis briga
dos generolas Vincas 1940 rusų 
buvo išvežtas į Sibirą. Ten kir
to miškus. Po 13 metų trem
ties grįžo Lietuvon su palauž
ta sveikata ir netrukus mirė. 
Brolis Adolfas, ūkininkas, atva
žiavęs į Ameriką, po metų mirė 
po operacijos. Brolis Vladas iš
vyko į Australiją ir ten po tre
jų metų mirė nuo plaučių už
degimo. Motina, brolis Juozas 
bei seserys Veronika ir Elena 
1948 buvo išvežti į Sibirą. Mo
tina po metų mirė, ten ir pa
laidota. Po 12 tremties metų 
Juozas, Veronika ir Elena grį
žo Lietuvon su palaužta svei

1977-78 EKSKURSIJOS Į 
LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

rugsėjo 18 — $838.00 (viena savaitė) 
rugsėjo 7 — 1158.00 (dvi savaitės) 
gruodžio 21 — 999.000 (dvi savaitės)

NAUJI SKRIDIMAI (CHARTERS) Į VILNIŲ SU PAN 
AMERICAN LĖKTUVAIS IŠ NEW YORKO

KAINA NUO $640.00
Išvyksta: 1976 — lapkričio mėnesį

1978 — vasario, kovo ir balandžio mėnesiais
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 WEST BROADVVAY, P.O. BOX 116 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
TELEFONAS: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ 
su papildomu mokesčiu New Yorke.

Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes and/or Government approval.

kata ir tebedirba kolchozuose.
Bronė Grinytė - Žilienė 

gimė Leliūnų kaime, Pagirio pa
rapijoj, Ukmergės apskrity. Mo
kėsi Pagirio pradžios mokykloj. 
Ukmergės gimnazijoj ir Vytau
to Didžiojo universitete, Huma
nitarinių mokslų fakultete, 
Kaune.

Ekonominei krizei užėjus ir 
broliui nebepajėgiant finansiš
kai padėti tęsti mokslą, teko 
susirasti privačių pamokų ir taip 
savarankiškai užsidirbti pragy
venimą ir mokslapinigius.

Po kiek laiko gavo tarnybą 
Maisto akcinės bendrovės kon
toroj Kaune. Čia susipažino su 
agr. Jonu Žiliu. Susituokus ne
beilgai teko džiaugtis ano meto 
Kauno gyvenimu. 1938 pabai
goj, vyrui gavus darbą savo 
profesijoj Panevėžy, reikėjo per
sikelti. Gimus dukrelei, po ke
leto mėnesių pradėjo dirbti mo
kyklų inspekcijoj.

1940 birželio 15 rusų tankai 
pasirodė ramaus Panevėžio 
miesto gatvėse. Po poros savai
čių, nusiautus pirmai suėmimų 
bangai, jos įstaiga liko tuščia. 
Trys inspektoriai ir kiti tarnau
tojai vyrai, kaip priklausę prie 
tautiškų organizacijų, buvo su
imti, įkalinti ir vėliau dingo 
be žinios. Tokio pat likimo su
silaukė daugelis Panevėžio 
miesto bei apskrities mokytojų. 
Bronei, kaip naujai tarnautojai 
ir naujai tos vietos gyventojai, 
nesuspėjus įsigyti nei draugų, 
nei priešų, teko tęsti sekreto
rės darbą su nauja, be jokio 
pasiruošimo, komunistine Pa
nevėžio miesto ir apskrities mo
kykit/ inspekcijos vadovybe.

Lietuvą užėmus vokiečiam ir 
tebetrūkstant mokytojų, nuo 
1941 rudens iki pasitraukimo į 
Vokietiją B. Žilienė dirbo mo
kytojos darbą.

Atvykus Amerikon, iš pradžių 
teko įprasti ir į kitokių sričių 
darbus. 1953 persikėlus į Hart
fordą, pradėjo dirbti Travelers 
Ins. Co. Čia dirbdama eilę me
tų, tunėjo progą sėkmingai pa
naudoti tiek mokyklose, tiek 
savo krašto įvairiose tarnybose 
įgytas žinias.

Bronė Žilienė priklauso prie 
Švč. Trejybės lietuvių parapi
jos, Lietuvių Bendruomenės,
L.M.K. Federacijos Hartfordo 
klubo ir “TIC Girls” klubo.

Jonas ir Bronė Žiliai užaugi
no dukrą Nijolę. Nijolės vyras 
žuvo tragiškai, ir ji dabar gy
vena su sūnum Edward Crane. 
-M.Ž.B.

NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

Kur dangus ugnim liepsnoja. 
Clevelando vyrų choro, vado
vaujamo Juliaus Kazėno, įdai
nuota: Ramovėnų maršas, Ei, 
jaunyste, Karo žygio daina, Žy
gis į Vilnių, Ei, Lietuvos ka
reivėliai, Artojų maršas, Jau pra
vertos, Gaudžia trimitai, Nu
rimk, sesut, Aras, Tėviškėlė, Su- 
batos vakarėlį, Žvaigždutė, Ne 
taip staugia, Šiaurės pašvaistė, 
ištraukos iš operų: Demonas, 
Užburtoji fleita, Studentas 
princas, Faustas. Kaina 6 dol.

Pavergtų tautų paradas New Yorko 5 Avė. Eina iš Šv. Patriko katedros į Centrinį 
parką, kur buvo kalbos, dainos ir tautiniai šokiai. Prieky eina lietuvių grupė. Parado 
metu ir Centriniame parke Helen Kulber ir Philip Skabeikis išdalijo daug propa
gandinių lapelių apie Lietuvą. Lapelius parengė Liet. Religinė Šalpa ir Amerikos 
Liet. Katalikų Tarnyba. Nuotr. Charles Binkius

NAUJAUSIOS 
KNYGOS 

ANGLŲ KALBA
The Lithuanian Short Story 

50 years. Redagavo Stepas Zo- 
barskas. Išleido Manyland Bo- 
oks, Ine. Kietais viršeliais. 464 
psl. 29 lietuvių rašytojų nove
lės su autorių biografinėm ži
niom ir atvaizdais. Į anglų kal
bą vertė grupė vertėjų. Antolo
gijos pradžioj išspausdintas A. 
Landsbergio įvadas. Kaina
12.50 dol.

Lithuania: The Outpost of 
Freedom. Dr. Constantine P. 
Jurgėla. Išleido Lietuvos Šaulių 
Sąjunga Tremty su Valkyrie 
Press, Ine. Kietais viršeliais. 
392 psl. Knygoj apibūdinamos 
Lietuvos laisvės kovos išlikti 
nepriklausomai, nusakomos lie
tuvių kančios po Sovietų Sąjun
gos jungu. Ši knyga — geras 
ginklas mūsų kovoj ne tik už 
Lietuvos laisvę, bet ir prieš 
tarptautinį Sovietų imperializ
mą. Kaina 15 dol.

The S e ere t Life of the Po- 
litical Refugee. Edmond Na- 
rouche. Išleido Vantage Press.

“Vilija”, Moterų kvartetč.s su 
sol. L. Stuku dainuoja: Kur gim
ta padangė, Apynėlis, Pavasaris, 
Naktis svajonėms papuošta, 
Laisvo brolio žodis, Oi motinė
le, Pušys kalne, Rid rito, Svajo
nės, Tyli naktis, Piršliai, Oi, 
kada, Širdies gėlė, Kareivėliai. 
Kaina 6 dol.

Laša laiko lašai, Brocktono 
Šv. Kazimiero choro, vadovauja
mo muz. J. Gaidelio, įdainuota: 
Malda už Tėvynę, Tėviškės lau
kai, Žolė žydėjo, Ant kalno kle
velis, Augo putinas, Piovė lan
koj šieną, Pasėjau dobilą, Šiau
rės pašvaistė, kantata “Lietuviš
kam žodžiui”. Kaina 6 dol., per
siuntimui 50 c. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

LIETUVIŲ TAUPOMOJI IR SKOLINAMOJI ĮSTAIGA
SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

24 Davis Avė., Kearny, New Jersey 07032 
Telef. 991-0001, 991-7260

52 veikimo metai (1924-1977)

Taupymo indėliai apdrausti iki $40,000.00 
Federal Savings and Loan Insurance Corp., Washington, D.C.

• Saugi ir prieinama vieta lietuviam savo 
santaupas dėti, paskolas imti Ir kitus ban
kinius reikalus atlikti.

DARBO VALANDOS: pirmadleniais-ketvirtadlenials nuo 9 v.r. iki 3 v. popiet, penktadienį nuo 9 v.r. iki 
6 v.v., šeštadienį nuo 9 v.r. Iki 1 v. popiet AUTOMOBILIAM LANGELIS VEIKIA: pirmadienį-penktadienį 
nuo 8 v.r. iki 6 v.v., šeštadienį nuo 9 v.r. Iki 1 v. popiet.

Mokami aukšti, įstatymu leidžiami divi
dendai: 5 1/4 % metam. Taupymo sąskai
tom 6 1/2% (dviem metam nuo $2,500).

Nuo Įdėjimo dienos kas ketvirtis metų 
priskaitoml nuošimčiai.

Greitas Ir našus patarnavimas, vartojant 
anglų, lietuvių ir kitas kalbas.

Bankiniai reikalai sutvarkomi ir prie spe
cialiai Įrengto langelio, privažiuojant au-

Naujas Lietuvių finansinės įstaigos Schuyler tomoblliu.
Savings and Loan Association, Kearny, N.J., pastatas

Kietais viršeliais. 80 psl. Knygoj 
literatūrine forma pateikiami 
politinio pabėgėlio pergyve
nimai. Autorius (Narušis) gimė 
Kaune, Lietuvoj, 1933. Pabėgęs 
nuo rusiškojo komunizmo, gy
veno Švedijoj. Dabar gyvena 
Jungt. Am. Valstybėse. Kaįna 
4.95 dol.

The Baltic Nations. Estonia, 
Latvia, Lithuania, Finland, Po- 
land. Dr. Bronis J. Kasias. Iš
leido Euramerica Press. Kietais 
viršeliais. XIV ir 320 psl. Ver
tinga studija, susidedanti iš tri
jų dalių. Pirmojoj daly apžvel
giama Baltijos valstybių istori
ja ir politinė struktūra; antro
joj rašoma apie regionalinę in
tegraciją, ieškant saugumo; tre- 
čiojoj analizuojamas tų valsty
bių tautinis gyvenimas ir tarp
tautinis statusas po antrojo pa
saulinio karo. Kaina 12 dol.

Sudiev! Good-bye! Eve Bates. 
Išleido Manyland Books. Kietais 
viršeliais. 226 psl. Aprašomi lie
tuvaitės imigrantės pergyveni
mai. Autorė Eve (VVidzenas) 
Bates atsisveikina su spalvingu 
lietuvišku gyvenimu ir su pra
eities pasauliu. Kaina 9.95 dol.

Persiuntimui 50 c.
Šios bei kitos lietuviškos kny

gos ar knygos anglų kalba apie 
Lietuvą ir lietuviškos plokšte
lės gaunamos Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Karklų katinukai — tai Biru
tės Vytienės eiliuota knygutė 
vaikam. Iliustruota. Kaina 3 dol.

Žemaičių kankiniai, Rainių 
miškelio tragedija — dokumen
tuota ir iliustruota knyga apie 
bolševikų žiauriausiu būdu nu
kankintus Telšių kalėjimo kali
nius 1941 birželio mėn. Tai jau 
antra laida. Kaina 3 dol. Gau
nama Darbininko administraci
joj, 341 Highland Blvd., Bro
oklyn, N.Y. 11207.

Turtas (Assets) $13,000,000.00

BROCKTON, MASS.
SŪKURYS VEIKIA

Vasaros karščių metu visi 
ieško poilsio, bet jaunimo an
samblis Sūkurys su vadovu ir 
globėjais mokėsi, repetavo, 
šoko, garsino lietuvių vardą.

Liepos 3 dvi šokėjų grupės 
koncertavo lietuvių pranciš
konų vasarvietėj Kennebunk- 
port, Maine. Lietuvių dienos 
šventėj šokėjai linksmino vasa
rotojus ir suvažiavusius svečius. 
Mažųjų grupė pašoko žiogelį 
ir šustą. Vyresnieji (studentai 
ir gimnazijų vyr. klasių moks
leiviai) pašoko vėdarą, jonkelį, 
kalvelį ir subatėlę. Jų grakštu
mas ir sutarimas sulaukė gau
sių plojimų. Šokių vadovas — 
Vytautas Bruzgys, akompaniato
rius — G. Karosas, pranešėja 
— Birutė Adamavičiūtė.

Rugiūčio 6 Sūkurys gražiai 
pasirodė Brocktono didžiosios 
gimnazijos erdvioj salėj festiva
lio atidaryme. Birutė Adamavi
čiūtė angliškai pasveikino sve
čius ir pristatė Sūkurio ansamb
lį ir jo vadovus. Gražiai api
būdino vyresniųjų pašoktus šo
kius: jonkelį, vėdarą, kalvelį 
ir subatėlę. Vietos laikraščių 
reporteriai fotografavo, kalbėjosi 
su šokėjais, vadovais ir globė
jais.

Sūkurys, keletą savaičių pail
sėjęs, rugsėjo mėn. vėl pradės 
ruoštis lapkričio 12 įvyksian
čiam ansamblio renginiui. Apie 
20 jaunuolių jau sudarė akor
deonistų bei kitokių instrumen
talistų grupę. Ansambliui akom- 
ponuoja akordeonu Naomi Gir- 
ouard.

Džiugu, kad turim didelį, gajų 
atžalyną, kuris ryžtingai šoka, 
dainuoja, kopia į mokslo aukštu
mas ir rodo, kad esame dar 
gyva tauta.

E. Ribokienė

ŽINIOS
So. Bostono Lietuvių Pilie

čių Draugija • paskyrė 50 dol. 
auką Bostono LB apylinkės val
dybai, kad ji nupirktų didesnį 
kiekį LB leidinio “Violations 
of Human Rights in Soviet Oc- 
eupied Lithuania” ir jį pa
skleistų kitataučių tarpe. LB 
apylinkės darbuotojų pastan
gomis leidiniu buvo aprūpinta 
vietos amerikiečių redakcijos, 
viešosios bibliotekos, įtakingieji 
politikai.

Dr. Juozas Girnius, Dorches- 
ter, Mass., filosofas, Ateitinin
kų federacijos buvęs vadas, Ai
dų žurnalo redaktorius, šiuo 
metu atostogauja Europoj. Rug
piūčio 4 Europos lietuviškų stu
dijų programoj skaitė paskaitą 
“Kur šiandieną stovi lietuviš
koji išeivijos bendruomenė, 
virtusi jubiliatine?”. Rinkdamas 
medžiagą monografijai apie 
prof. J. Brazaitį, dr. Girnius 
Vokietijoj aplankys dr. A. Ma
ceiną, P. Ivinskienę, dr. J. Gri
nių ir kitus lietuvius kultūri
ninkus. Į Bostoną grįš rugsėjo 
pradžioj.

The Boston Globė laikraš
tis išspausdino Juliaus Špakevi- 
čiaus, žinomo lietuvių visuome
nės veikėjo, atvirą laišką, ku
riame jis prašo JAV preziden
tą J. Carterį užtarti pavergtas 
valstybes — Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, nes jų gyventojai negali 
naudotis žmogaus teisėmis.

Rašytojas Antanas Gustaitis 
su žmona atostogų išvyko į Ca- 
liforniją pas sūnų. Ta pačia 
proga aplankys savo gausius bi
čiulius.

The Boston Globė dienraš
tis liepos 16 pirmam puslapy 
išspausdino straipsnį “Half- 
boat can be used for a whole 
lot of fun”. Pridėta ir fotogra
fija: ant to “pusės” laivo Al- 
phonse Wadluga 57 m., Frank 
Saparnis 60 m. ir John Janus 
62 m. Visi trys lietuviai. Straips
ny aprašomas jų laivelis, nuoty
kiai. Reporteris pažymi, kad jū
reiviai pabrėžia esą lietuviais 
ir labai niršta, kai juos pava
dina “Polish Navy”.

Laisvės varpas 
Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402 
Telef. 586-7209

BOSTON, MASS. — WNSR, 
1360 bangos sekmadieniais 
nuo 1 iki 1:30 vai. Veda Ste
ponas ir Valentina Minkai, 502 
E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127. Tel. 268-0489. 
Parduodamas Darbininkas, 
didelis ietuviškų knygų pasi
rinkimas.

Schuyler prezidentas prof. dr. 
Jokūbas Stukas sako:

Savi nauji lietuvių banko 
pastatai, sava prityrusi vadovy
bė ir augantis kapitalas.

Garbė lietuviam, nes jie 
moka taupyti ir finansinius rei
kalus tvarkyti. Pinigai — dide
lė jėga ir atspara visuose reika
luose.

Remkime šį lietuvių ban
ką, vienintelį New Yorko ir 
New Jersey valstijose, kad jis 
finansiškai stiprėtų irplėstųsi.
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Šiluvos Marijos koplyčioj, 
National Shrine of the Im- 
maculate Conception, Michigan 
Avė. & 4th Street, N.E., Wash- 
ington, D.C., rugsėjo 11, sek
madienį, 4 vai. popiet, įvyks 
metinė Šiluvos šventė. Mišias 
aukos ir pamokslą pasakys 
vysk. V. Brizgys. Lietuviai iš 
visų rytinių J .A. Valstybių pla
nuoja dalyvauti.

Vysk. Vincento Brizgio 50 mė
ty kunigystės sukaktis bus pa
minėta rugsėjo 25, sekmadienį. 
Iškilmingos pamaldos Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčioj 
11 vai. Akademinė dalis ir po
kylis — 4 vai. Kultūros Židi
ny. Vyskupo asmenį ir jo dar
bus apibūdins Antanas Masio
nis. Bus ir meninė dalis. Bi
lietus į akademiją ir iškilmin
gus pietus jau dabar platina 
šie asmenys: Vincas Padvarietis, 
Apolonija Radzivanienė, Rasa 
Milukaitė, Stasys Prapuolenis, 
Kazys Vainius, Bronius Bo
belis, Stasė Bobelienė, Ma
rija Salinskienė. Bilietus taip 
pat galima gauti ir lietuviškų 
parapijų raštinėse. Iškilmes ren- ’ 
gia specialus komitetas, sudary
tas Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygardos valdybos 
iniciatyva.

Studentai ateitininkai ir 
studentės ateitininkės kviečiami 
į SAS centro valdybos ruošiamą 
vasaros stovyklą, kuri įvyks rug
piūčio 28 — rugsėjo 1 Daina
voj. Stovyklos mokestis — 35 
dol. plius nario mokestis, jai 
dar nesumokėtas. Registruotis 
pas Danutę Saliklytę, 6720 So.j 
Mapl ewood Avė., Chicago, III.; 
60629. Tel. 312 737-6836 iki 
rugpiūčio 15. Pavėlavusiem 2 
dol. pabauda.

Mario Cuomo, New Yorko 
valstijos sekretorius, rašydamas 
solistei Lionei Juodytei Mat- 
hews, dėkoja už jo supažindini
mą su New Yorko lietuvių or
ganizacijų atstovais. Iš savo pu
sės Mario Cuomo pažada ne
pamiršti lietuvių ir po New 
Yorko burmistro rinkimų. Jis 
kandidatuoja demokratų sąraše. 
Demokratų pirminiai rinkimai 
įvyks rugsėjo 8. Mario Cuomo 
kviečia visus lietuvius, užsira
šiusius balsuoti demokratų są
raše, atiduoti savo balsą už jį.

ATOSTOGOS
PRANCIŠKONŲ 
Vasarvietėj

Pranciškonų vasarvietėj 
Kennebunkporte, Maine, dau
gelis lietuvių džiaugiasi ramiu 
poilsiu, kvepiančiais pušynais, 
maloniu vandenynu, brandžia 
lietuviškos kultūros programa. 
Dar yra vasarnamiuose ir lais
vų vietų. Nuo rugpiūčio 21 iki 
rugsėjo 5 nuo kambarių kai-
nos duodama 20 nuošimčių 
nuolaida. Informacijai ir regist
racijai adresas: Vasarvietės 
Vedėjas, Franciscan Monast- 
ery, Kennebunkport, Maine

ė
04046. Telef. 207 967-2011. New York, N.Y. 10036.

Pranciškonų vasarvietės pastatai Kennebunkport, Maine. Į šią 
garsią vasarvietę Darbo dienos savaitgalį organizuojama eks
kursija iš Brooklyno. Smulkiau gretimame pranešime. Šioj 
vasarvietėj taip pat atpiginami vasarotojam kambariai net 
20% — kviečiami atvykti ir pasidžiaugti saule ir pajūriu 
nuo rugpiūčio 22 iki rugsėjo 6.

Dr. Zigmas Kungys, anks
čiau gyvenęs Nevv Jersey ir 
Ridgewood, N.Y., paskutinius 
šešerius metus gydytojo prakti
ka vertėsi Los Angeles, Calif., 
ir Yucaipa, Calif. Rugpiūčio 11 
nuo širdies smūgio mirė Cherry 
Valley, Calif. Nuliūdime liko 
žmona Regina (Aukštkalnytė), 
trys mažamečiai sūnūs, penkios 
seserys ir keturi broliai. Velio
nis priklausė prie Lietuvių 
Bendruomenės, LF Bičiulių ir 
Ateitininkų sendraugių. Palai
dotas iš Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčios Los Ange
les, Calif., rugpiūčio 16.

Knygą apie etnines grupes 
Nevv Jersey valstijoj — “The 
Nevv Jersey Ethnic Experience” 
— išleido Wm. H. Wise and 
Co. leidykla. Aprašant šioj vals
tijoj veikiančias įvairias etnines 
grupes, paliečiama 30 su vir
šum tautybių. Lietuvius aprašo 
prof. dr. Jokūbas J. Stukas. Jis 
ir latvių bei estų skyrių auto
riai matomi nuotraukoj su New 
Jersey gubernatorium šio Dar
bininko numerio pirmam pus
lapy.

Brolis Tomas Proscevičius, 
OFM, gyvenąs lietuvių pranciš
konų vienuolyne Brooklyne ir 
dirbąs pranciškonų spaustuvėj, 
širdžiai sunegalavus, paguldytas 
Parkvvay Hospital, Queens, N.Y.

Leonas Simutis, sulaukęs 85 
m. amžiaus, gyvenęs Chicagoj, 
ištiktas širdies smūgio, mirė rug
piūčio 8. Paliko liūdinčią žmo
ną Magdaleną, sūnų Vacį su 
šeima, dukras Jadvygą Dijokie- 
nę su šeima ir Marytę su žen
tu Aleksiūnus bei kitus gimi
nes. Palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse Chicagoj. Netekus 
senelio, tėvo ir uošvio, giminėm 
užuojautą reiškia buvę Italijos 
lietuviai kartu su Tėvu Petru 
Baniūnu, OFM.

Už a.a. Mariją S. Dabulis 
mišios lietuvių pranciškonų 
koplyčioj Brooklyne bus auko
jamos rugsėjo 26. Mišias už
prašė Petras J. Šlapikas iš Ta
ni arac, Flo.

Lietuvos vyčių 110 kuopa, 
minėdama 53 metų veiklos su
kaktį, rugsėjo 24 rengia minėji
mo vakarienę su šokiais Mas- 
petho V. Atsimainymo lietuvių 
parapijos salėj. Bilietus galima 
iš anksto užsisakyti kreipiantis 
į Joną Adomėną, tel. 497-5212.

LB New Jersey apygardos 
valdyba spalio 29, šeštadienį, 
Lithuanian Liberty Hali salėj, 
Elizabeth, N.J., numato surengti 
JAV LB 25 metų veiklos su
kakties minėjimą su progai pri
taikytu žodžiu, menine progra
ma, vakariene ir šokiais.

Mechanics Institute teikia 
nemokamus vakarinius kursus 
įvairiose profesijose nuo rugsė-
jo 14 iki kovo 30. Registra
cijos mokestis 15 dol. Dėl re
gistracijos ir kitų informacijų 
telefonas 212 687-4279. Institu
to adresas: 20 West 44th Street,

Vargonininkų — Muzikų Są
jungos 52-rasis seimas šaukia
mas Darbo dieną, rugsėjo 5, 
Maspetho lietuvių parapijos sa
lėj. Mirus Sąjungos pirmininkui 
Algirdui Kačanauskui, seimo pa
rengimo darbais rūpinasi Sąjun
gos vicepirmininkas, einąs pir
mininko pareigas — muzikas 
Vytautas Kerbelis.

Dail. Alfonas Dargis, kurio 
kūrinių paroda Kultūros Židiny 
bus spalio 15-16, rugpiūčio pra
džioj su žmona išvyko į Euro
pą, kur išbus apie du mėnesius. 
Į Ameriką grįžta spalio pradžioj. 
Dailininkas pastoviai gyvena 
Rochestery, N.Y. Kūrinius, skir
tus šiai parodai, jau rugpiūčio 
pradžioj atgabeno į Nevv Yorką.

Skautų ir skaučių Atlanto rajo
no Puntuko stovykla įvyks rug
piūčio 20-28 Resolute Scout Re- 
servation, Bolton, Mass. Visi 
vykstantieji registruojasi pas ps. 

Aldoną Marijošienę, tel. 516 
883-9350. Iš New Yorko skautai 
važiuos autobusu.

Jaunimo Sąjungos New Jer
sey skyrius kviečia Nevv Jersey 
jaunimą ir vyresniuosius gau
siai dalyvauti Pabaltiečių Žy
gy už Žmogaus Teises VVashing
tone, D.C., rugsėjo 24. Smul
kesnes informacijas teikia Aud
rė Pociūtė. — tel. 352-3531, 
Edv. Podleckis — tel. 925-2686, 
Alv. Jarmas — 289-5033.

Kun. Pranas Bulovas, Maspe
tho lietuvių V. Atsimainymo 
parapijos klebonas, globos Var
gonininkų - Muzikų Sąjungos 
52-jį seimą, kuris įvyks Darbo 
dieną — rugsėjo 5, Maspetho 
lietuvių parapijos salėj.

Ričardas Daunoras, sparčiai 
kyląs operos solistas, jau pasie
kęs gražių laimėjimų okupuo- 
toj Lietuvoj, atvyko į JAV kon
certų serijai. Nevv Yorke aplan
kė įžymiąsias šio didmiesčio 
muzikos šventoves, susipažino 
su šio Atlanto pakraščio lietu
vių gyvenimu. Lydimas Rasos 
Milukaitės, Jaunimo Sąjungos 
atstovės, lankėsi Kultūros Židi
ny, Adomo Galdiko vardo gale
rijoj ir Darbininko redakcijoj. 
Su jo pokalbiu redakcijoj netru
kus supažindinsim ir Darbinin
ko skaitytojus. Solisto Ričardo 
Daunoro koncertus Amerikoj 
globoja Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjunga.

Mykolas Lipšys su žmona Te
rese ir dviem vaikučiais atvy
ko vasaros atostogų praleisti 
į JAV. Lankydami Nevv Yorke 
savo giminaičius ir pažįstamus, 
mūsų bendradarbio ir fotografo 
Liudo Tamošaičio bei Vytauto 
Oniūno lydimi, užsuko ir į Kul
tūros Židinį. Taip pat apžiū
rėjo Adomo Galdiko vardo ga
leriją, aplankė Darbininko re
dakciją. Viešnia Teresė Lipšie- 
nė Hamburge yra Moterų klu
bo kasininkė. Ji uoliai renka 
lietuviškas senesnes knygas, nes 
planuoja Hamburge įsteigti lie
tuvių klubo biblioteką. Darbi
ninko administracijoj įsigijo 
įvairių leidinių ir suvenyrų.

Jaunimo Sąjungos New Yorko 
skyrius dėkoja Elenai Kulbe r 
už 25 dol. auką, skirtą Pabal
tiečių Žygio už Žmogaus tei
ses išlaidom mažinti.
Auka paremk lietuvišką spaudą, 
nes ji palaiko mūsų tautinę 
gyvybę!

EKSKURSIJA Į 
KENNEBUNKPORT, ME.

Darbo dienos savaitgalyje 
(rugsėjo 3-4-5) organizuojama 
tradicinė rudens ekskursija 
pas T. Pranciškonus į Kenne- 
bunkportą, Maine.

Autobusas išvažiuos nuo 
Kultūros Židinio, 341 Highland 
Blvd., Brooklyne, rugsėjo 3, 
šeštadienį, 9 vai. ryto ir pa
keliui sustos prie Šalinskų šer
meninės, 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhavene. Grįžtama į Kul
tūros Židinį rugsėjo 5, pirma
dienį, 5 vai. vak. Kelionė, nak
vynės ir 5 kartus valgis as
meniui 58 dol.

Autobuse dar yra likusios 
kelios vietos.

Visi užsisakiusieji prašomi 
tuoj prisiųsti mokestį, kad lai
ku galėtumėt gauti autobuse 
eilės vietą. Mokestį siųsti Ma
rytei Šalinskienei, kuri tvarko 
šią išvyką. Jos adresas: 84- 
02 Jamaica Avė., VVoodhaven, 
N.Y. 11421. Tel. 296-2244.

TĖV. PAULIUS BALTAKIS 
— SUKAKTUVININKAS

Brooklyno v ienuolyno virši
ninkas Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM, rugpiūčio 24 švęs 25 me
tų kunigystės sukaktį.

Tėv. Paulius Baltakis yra ry
tų aukštaitis, gimęs 1925 sau
sio 1 Latevėnų km., Troškūnų 
parapijoj, Panevėžio apskr., pa
krikštytas Antano vardu. Pau
liaus vardą jis gavo įstodamas 
į pranciškonus. Paaugęs mokėsi 
Latevėnų pradžios mokykloj, 
piane i š ko n ų gi m n az ij o j Kr et i il
goj ir Anykščių gimnazijoj. Vo
kiečių paimtas darbui, karo me
tu dirbo Suomijoj ir Norvegi
joj-

Karui pasibaigus, 1946 rug
sėjo 14 Belgijoj įstojo į pran
ciškonus. Atlikęs novicijatą, 
1947 rugsėjo 15 padarė laiki
nuosius įžadus. Paskui studija
vo filosofiją ir teologiją Bel
gijos pranciškonų seminarijose 
Renkeno ir St. Truidemo vie
tovėse. 1950 rugsėjo 15 pada
ręs iškilmingus įžadus, 1952 
rugpiūčio 24 St. Truidemo mies
te gavo kunigystės šventimus.

Baigęs studijas, 1953 rugsėjo 
4 atvyko į Kanadą ir buvo pa
skirtas tuo metu lietuvių pran
ciškonų vadovaujamos Prisikėli
mo parapijos vikaru. Nuo pat 
pirmųjų dienų uoliai reiškėsi 
apaštalavimo darbe, sakė gerai 
paruoštus pamokslus, lankė li
gonius ir įvairių nelaimių ištik
tus lietuvius, daug dirbo su 
jaunimu, globodamas “Aušros“ 
klubo sportininkus, įrengdamas 
VVasagos stovyklavietę ir ten 
kasmet ruošdamas sportininkų

Tėv. Pauliui Baltakiui, OFM, 
Brooklyno lietuvių pranciškonų 
vienuolyno viršininkui ir Kul
tūros Židinio vyriausiam ad
ministratoriui, rugpiūčio 24 su
eina 25 metai nuo kunigystės 
šventimų priėmimo. Sukaktuvės 
bus švenčiamos Kultūros Židi
ny su specialia programa ir ban
ketu spalio' 16, sekmadienį, 4 
vai. po pietų. Iškilmes rengia 
specialus komitetas, sudarytas 
iš įvairių lietuviškų organizaci
jų atstovų Lietuvių Bendruo
menės Nevv Yorko apygardos 
valdybos iniciatyva.

Pabaltiečių Žygiui už Žmo
gaus Teises, įvyksiančiam rug
sėjo 24 VVashingtone, D.C., lė
šas telkia lietuviai, latviai ir es
tai. Nevv Yorke aukas, skirtas 
šiam žygiui ir nurašomas nuo 
JAV pajamų mokesčių, galima 
siųsti Birutei Radzivanienei, 
84-16 110 St., Richmond Hill, 
N.Y. 11418. Čekiai rašomi “Bal
tic Iluman Rights Rally, Ine.” 
vardu.

1947 m. į Kanadą atvykusių 
lietuvių trisdešimties metų su
kakčiai paminėti pobūvis turėjo 
įvykti rugsėjo 3 Toronte, Kana
doj. Norinčių dalyvauti atsirado 
labai mažas skaičius — iš nu
matytų 350-400 asmenų atsilie
pė tik 35. Tad, atsižvelgiant 
į visas numatomas išlaidas, po
būvio rengti neįmanoma, ir jis 
neįvyks. Apie tai informuoja 
to specialaus vakaro rengimo ko
miteto vardu jo pirmininkas 
Vaclovas Verikaitis.
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RICHMOND HILL, NEW YORK 11418
(212) 441-6799

Securlties wlll be offered in statės where the Securities Laws of such statės have been complled with.

Tėv. Paulius Baltakis, OFM

stovyklas. 1964-1969 būdamas 
Toronto pranciškonų vienuoly
no viršininku, vadovavo vienuo
lyno statybai.

1969 atkeltas į Brooklyną, rū
pinosi Kultūros Židinio ir spaus
tuvės statyba ir vienuolyno įren
gimu. Statybos lėšom telkti su
organizavo ketvirtadienio ir 
penktadienio vakarų Bingo žai
dimus. Nuo 1973 rudens yra 
Brooklyno vienuolyno virši- 
ninkas-gvardijonas ir Kultūros 
Židinio administratorius. Be to, 
jau ketvirtą terminą yra Lietuvos 
pranciškonų provincijos tarybos 
narys: 1964-1967, 1970-1973,
1973-1976, 1976-1979.

Šiaipjau gyvenime malonaus 
būdo, visiems maloniai patar
naująs, vienuolis.

Mario Cuomo, Nevv Yorko 
valstijos sekretorius, kandida
tuoja į Nevv Yorko burmist
rus demokratų sąraše. Pirmi
niai rinkimai įvyks rugsėjo 8. 
Mario Cuomo kviečia visus 
lietuvius, įsirašiusius balsuoti 
demokratų sąraše, savo balsą 
atiduoti už jį.

BALTAI
SKANDINAVŲ 
FESTIVALY

Nevv Jersey valstijoj gyveną 
skandinavai — danai, islandie- 
čiai, norvegai, suomiai ir šve
dai — šiemet jau ketvirtą kar
tą rengia Garden Statė Arts 
Center, Holmdell, N.J., savo 
metinį festivalį. Festivalių pel
nas yra skiriamas nemokamom 
meno programom mokyklų vai
kam, pensininkam, karo vetera
nam ir akliesiem demonstruoti.

Į rugsėjo 17, šeštadienį, ren
giamą meno festivalį yra pa
kviesti dalyvauti ir vadinamie
ji baltai, t.y. estai, latviai ir 
lietuviai. Be skandinavų solis
tų, akordeonistų ir saksofonistų 
atliekamos programos, čia (lai
bus skandinavų tautinių drabu
žių paradas, tautiniai šokiai ir 
kiekvienos tautybės kultūrinės 
ir amatų parodos. Iškilmingas 
vėliavų pakėlimas prasidės 1 
vai. popiet, meninė programa 
— 5 vai. vak.

Tarpą tarp vėliavų pakėlimo 
ir meninės programos pra
džios užpildys estų, latvių ir 
lietuvių tautinių šokių grupių 
atliekama programa ir parodos 
paviljonų lankymas. Lietuvių 
tautinius šokius atliks Birutės 
Vaičiūnaitės vadovaujamos tau
tinių šokių grupės Liepsnos 
šokėjos ir šokėjai.

Be to, čia bus galima nusi
pirkti ir skandinavų paruoštų už
kandžių. Bilietų kainos yra nuo 
3 iki 7.50 dol., vaikam iki , 12 
m. — pusė kainos. Programą 
stebėti nuo pievos bus galima 
ir už 1 dol. asmeniui.

Pabaltiečių Žygis už Žmogaus 
m teises organizuojamas VVashing

tone, D.C., rugsėjo 24. Į šias 
masiškas demonstracijas iš Nevv 
Yorko vyks specialus autobu
sas — išvažiuos šeštadienio 
rytą ir tą patį vakarą sugrįš. 
Kelionės kaina asmeniui apie 
10 dol. Informaciją teikia: Bi
rutė Radzivanienė 212 441-
2304 arba Rasa Milukaitė 516 
681-6172.

Long Beach, L.I., gražiame 
kurorto rajone skubiai parduo
damas atnaujintas iš lauko ir vi
daus, moderniškai įrengtas vie
nos šeimos . namas. 2 miega
mieji, didelis salionas, valgo
masis, virtuvė, puošnus tualetas 
ir naujai įrengtas lauke “sun 
porch” su patogumais. Kaina 
24,000 dol. Lietuvė savininkė 
išsikelia į Floridą. Telef. (nuo 
9 vai. ryto iki 10 vai. vak.) 
516 889-0683.

Parduodamas Brooklyn-Can- 
arsie rajone dviejų šeimų mū
rinis namas, 4-1/2 — 3-1/2. 
įrengtas rūsys, garažas, sodas, 
veranda. Viskas puikiame sto
vyje. Savininkas: 986-5050 Ext. 
62/251-0587.

Ridgevvoode išnuomojami du 
kambariai vienam asmeniui prie 
gero susisiekimo. Teirautis tel. 
212 497-5748.

— ST: PETERSBURG, FLO
RIDA ir apylinkėse perkant, 
parduodant ir nuomojant nuosa
vybes, kreipkitės į . ANGELĘ 
KARNIENĘ Broker - Realtor, 
6900-10th Avė. North, St. Pe- 
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.
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