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IS PAVERGTOS LIETUVOS
KULTŪRINIO GYVENIMO

Sovietų Sąjungos teismai 
Maskvoj, Kalugoj ir Vil
niuj nuteisė kovotojus už žmo
gaus teises Ščaranskį, Ginzburg 
ir Viktorą Petkų. Visi jie buvo 
kaltinami priešsovietine agitaci
ja ir propaganda, o pirmasis dar 
ir šnipinėjimu svetimai valsty
bei. Dėl šių disidentų nuteisi
mo prez. Carter uždraudė Sov. 
S-gai parduoti kompiuterį ir 
aliejaus gręžimo įrengimų par
davimą perdavė vyriausybės 
kontrolei. Nevv Yorko universi
tetas atšaukė visas mokslininkų 
pasikeitimo programas su Sov. 
S-ga, o automobilių darbininkų 
unija — savo narių delegacijos 
kelionę į Sov. S-gą.

Popiežius Paulius VI savo kal
boj, neminėdamas Sov. S-gos 
teismo nuteistų disidentų pavar
džių, pareiškė, kad politinių 
nuomonių pareiškimas negali 
būti persekiojamas ir baudžia
mas.

V. Vokietijoj vykusi JAV, V. 
Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, 
Britanijos, Kanados ir Japoni
jos valstybių galvų konferencija 
sutarė tam tikras priemones šių 
valstybių ūkinėm gamybom pa
spartinti ir kovoti su infliacija.

Izraelio min. kabinetas aštriai 
kritikavo jo gynybos min. Ezer 
VVeizman ir opozicijos vado Shi- 
mon Pėrės susitikimą su Egipto 
prez. Anvvar elSadat ir nutarė, 
kad ateity tokiuose pasitarimuo
se galės dalyvauti tik vyriausy
bės įgalioti asmenys.

JAV valst. sekr. Cyrus R. 
Vance pasitarimai Londone su 
Egipto ir Izraelio užs. reik, mi- 
nisteriais dėl taikos įgyvendi
nimo Ar. Rytuose jokių vaisių 
nedavė, bet JAV nutarė siekti, 
kad derybos ir toliau vyktų.

Nato valstybių pasitarimai su 
Varšuvos bloko valstybėm dėl 
abipusių kariuomenės įgujų su
mažinimo Europoj vėl įstrigo 
dėl negalėjimo susitarti, kiek ka
riuomenės Sov. S-gą laiko Euro
poj: Sov. S-ga tikina, kad jos ka
rių yra 805,000, o vakarų vals
tybės įrodinėja, kad jų yra visu 
180,000 daugiau.

Amerikos valstybių org-ja pri
ėmė Amerikos žmogaus teisių 
konvenciją, įgalinančią įsteigti 
žmogaus teisių teismą, kuris 
kasmetiniuose posėdžiuose 
spręstų žmogaus teisių pažeidi
mų bylas. Šia konvenciją jau pa
tvirtino 11 valstybių, bet JAV, 
Argentina, Brazilija ir Čilė jos 
dar nėra patvirtinusios.

Maskvos teismas nusprendė, 
kad amerikiečiai žurnalistai 
Craig R. Whitney ir Harold D. 
Piper nusikalto paskelbdami, 
kad nuteistasis gruzinas Zviad
K. Gamsakurdian atšaukęs savo 
kaltės prisipažinimą, ir už tai 
juos nubaudė sumokėti po 
1647 dol. teismo išlaidų. Ko
respondentus atstovaują laikraš
čiai — NY Times ir Baltimore 
Sun — pareiškė, kad jie kores
pondentų teigimo neatšauks, o 
valst. d-tas dėl to pasikvietė so
vietų diplomatus dėl Tass biuro 
San Franciske korespondentų 
įgaliojimų peržiūrėjimo.

Angolos prez. Agostino Neto 
pareiškė, kad Kubos kariuome
nė pasiliks Angoloj tol, kol bus 
reikalinga.

JAV ir Britanija nesutiko at
šaukti Rodezijai taikomų ūkinių 
sankcijų.

JAV eksporto-importo bankas 
atsisakė suteikti Argentinai 270 
mil. dol. paskolą elektros įrengi
mam pirkti tol, kol žmogaus tei
sių reikalai ten pagerėsią.

Bolicijos teismas panaikino 
ten liepos 9 vykusius preziden
to rinkimus ir įsakė naujus rin
kimus įvykdyti per 180 dienų.

CARTERIS PRIMINĖ PETKŲ
JAV prezidentas Jimmy Car

ter liepos 20 spaudos konfe
rencijoje priminė ir trečiąjį nu
teistą sovietuos disidentą Vikto
rą Petkų, šalia dažniau minimų 
Ščaranskio ir Ginzburgo. Tai bu
vo išdava mūsų visuomenės su
gebėjimo savo rūpestį Petkaus 
reikalu perduoti į Washingtoną.

JAV Krašto valdyba nuošir
džiai dėkoja LB vienetam, or

PAVERGTOJE LIETUVOJE 
PERSEKIOJAMI IR JAUNUOLIAI
Lietuvos pogrindžio laikraš

tis “Aušra” (Nr. 10-50) rašo, kad 
saugumas ypač buvo susido
mėjęs ir persekiojo keturis Vil
niaus VHI-tos A. Vienuolio var
do vid. mokyklos mokinius už 
religines ir tautines pažiūras, už 
patarnavimą mišiom, už bendra
vimą su buvusiais politiniais ka
liniais, už domėjimąsi Lietuvos 
istorija ir kultūra. Kai jie 1977 
lapkričio mėnesį buvo paimti į 
kariuomenę, prašė nesiųsti jų į 
Rusiją, bet palikti tarnauti Lie
tuvoje. Kaip ir reikėjo tikėtis, 
jie buvo išblaškyti po tolimiau
sius imperijos kampus.

Vytautas Bogušis

Vytautas Bogušis buvo išsiųs
tas, rašo “Aušra”, į BAM’ą, 
kur statybai atvežta daug krimi
nalistų kalinių. Jis įsiutino sau
gumą savo raštu LKP CK, rei
kalaudamas nustoti juos perse
kiojus dėl tautinių ir religinių 
pažiūrų. Valiau, kai jis buvo 
susitikęs su rusų disidentais 
Maskvoje, jį gatvėse nuolat sek
davo Saugumo automobiliai.

PREZIDENTO CĄRTERIO 
PROKLAMACIJA

JAV prezidentas Jimmy Car
ter, minint jau 20-tą kartą Pa
vergtų Tautų savaitę, liepos 11 
pasirašė proklamaciją tuo reika
lu. Proklamacijos pilnas tekstas 
išspausdintas Congressional Re- 
cord liepos 13 šalia kongresrna- 
no Annųnzio kalbos.

Štai JAV prezidento prokla
macijos tekstas:

Bendra rezoliucija, patvirtinta 
1959 liepos 17 d. (73 nutari
mas 212) aštuoniasdešimt šešta
sis kongresas įgalioja ir prašo 
prezidentą kiekvieneriais me
tais skelbti trečią liepos mėne
sio savaitę Pavergtųjų Tautų sa
vaite.

Daugiau kaip du šimtai metų 
mūsų tauta tiki, kad tautinė ne
priklausomybė, laisvė ir teisin
gumas yra pagrindinės visų 
žmonių teisės. Šiandien mes pa
kartojame ištikimybę šiem prin
cipam. Mes ypač gerbiame 
tuos atskirus žmones ir grupes, 
kurie rodo prisirišimo, prie šių 
principų savo kraštuose ir visa
me pasaulyje.

Taigi aš, Jimmy Carter, Jung
tinių Amerikos Valstybių prezi
dentas, skiriu savaitę, praside

ganizacijų vadovybėm, laikraš
čių redakcijom ir paskiriem tau
tiečiam už įsijungimą į Pet
kaus nuteisimo iškėlimo akciją. 
Ypatinga padėka tenka Margu
čio radijo vadovybei už telegra
mų siuntimą ir Neringos stovyk
lautojom už plačiai nuskambėju
sią demonstraciją.

JAV LB Krašto valdyba nuo
širdžiai dėkoja Baltųjų Rūmų

Algirdas Masilionis

Algirdas Masilionis išsiųstas į 
Čitą. Jis keletą kartų lydėjo 
buvusį politinį kalinį (dabar vėl 
nuteistą 15 metų), Helsinkio 
grupės narį Viktorą Petkų į 
Latviją ir Estiją. Lydėjo Petkų į 
Raseinius ir jo suėmimo dieną 
(1977.VIII.23) ir čia buvo kurį 
laiką sulaikytas.

Julius Sasnauskas

dančią 1978 m. liepos 16 d., 
Pavergtųjų Tautų savaite. Aš 
kviečių Jungtinių Amerikos 
Valstybių žmones minėti šią sa
vaitę atitinkamomis ceremonijo-

UŽ PETKŲ IR ŽYPRĘ
Sužinojęs apie AMNESTY 

INTERNATIONAL inter
venciją pas Italijos Respubli
kos prezidentą, kuria jis yra pra
šomas išreikšti sovietų vyriausy
bei italų tautos didelį susirūpi
nimą dėl žmogaus teisių pažei
dimų bylose, iškeltose prieš 
Ščaranskį ir Ginzburgą, Lietu
vos atstovas prie Šv. Sosto, S. 
Lozoraitis Jr. tuoj kreipėsi į mi
nėtąją tarptautinę organizaciją, 
primindamas jai, kad vien už da
lyvavimą Helsinkio grupėje, tuo 
pat metu Vilniuje yra teisiamas 
lietuvis Viktoras Petkus. Pažy
mėdamas, kad Viktoro Petkaus 
padėtis yra dar tuo neteisinges- 
nė ir skaudesnė, nes jį teisia sve
timieji, okupavę ir pavergę jo 
tėvynę Lietuvą, S. Lozoraitis Jr. 

pareigūnam Ann Wexler ir Vic- 
toria Mongiardo, kurios Viktorui 
Petkui skyrė dėmesį, susitiko ir 
palaikė ryšius su JAV LB Kraš
to valdybos atstovu Washingto- 
ne Alg. Gurecku ir JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. Aušra Zerr. Jų pastango
mis LB paruošta dokumentacija 
buvo pateikta aukštesniom Bal
tųjų Rūmų ir JAV Tautinės Ap
saugos Tarybos instancijom.

Yra svarbu, kad JAV preziden
to J. Cąrterio parodytas dėme
sys sulauktų įvertinimo iš lietu
vių visuomenės. Padėkos tele
gramas ir laiškus prašome siųs
ti: Jimmy Carter, President of 
USA, White House, Washing- 
ton, D.C.

JAV LB Krašto valdyba

Julius Sasnauskas išsiųstas į 
Tichiną (į šiaurę nuo Lenin
grado). Jis 1976 per Vėlines Vil
niaus Rasų kapinėse uždeginė- 
jo žvakutes ant Lietuvos savano
rių, žuvusių 1920 kovose su len
kais, kapų. Suimtas ir tardomas 
atsisakė kalbėti rusiškai, buvo 
mušamas. Dar jį įtarė, kad jis 
moka rašyti rašomąja mašinėle, 
talkina pogrindžio spaudai ir sa
vo piešiniais pajuokia KGB.

Andrius Tučkus

Andrius Tučkus, kilęs iš miš
rios šeimos (motina lenkė), iš
siųstas į Krivoj Rog. Jo “kaltė”, 
kad jis bendravo su anais tri
mis. Egzaminus buvo išlaikęs 
sėkmingai, bet' į Vilniaus uni
versitetą nebuvo priimtas. Jis 
taip pat buvo iškratytas, saugu
me nesėdo į tardomiesiem spe
cialiai prie durų pastatytą kėdę, 
atsisakė ką nors kalbėti apie sa
vo draugus. Buvo taip pat mu
šamas.

mis ir renginiais, atnaujinti savo 
ryžtą siekti visų žmonių laisvės, 
nepriklausomybės ir žmogaus 
teisių.

Tai patvirtindamas, pasirašau 
liepos 11, mūsų Viešpaties 
1978-tais ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių nepriklausomybės 
203-čiais metais. Jimmy Carter.

paragino AMNESTY INTER
NATIONAL vadovybę visais ga
limais būdais ginti lietuvio rei
kalus.

Ta pačia proga pranešama, 
kad AMNESTY INTERNA
TIONAL vadovybė Londone, 
gerai ištyrusi nepaprastai liūdną 
padėtį, kurioje jau nuo seniai 
yra lietuvis ALGIRDAS ŽYPRĖ, 
sovietų laikomas psichiatrinėse 
ligoninėse, davė leidimą pra
dėti jo labui plačiai išvystytą, 
viešą akciją. Toji akcija prasidė
jo š.m. birželio 28 Federalinė- 
je Vokietijoj, kurios didieji spau
dos organąi buvo painformuoti 
apie skaudų ALGIRDO ŽYP- 
RĖS likimą. Tarp kitko, buvo iš
keltas faktas, kad jis yra laiko
mas praktiškai visiškoje izoliaci-

— Lietuviai menininkai užsie
nyje. Juozo Domarko (pavaduo
tojas Alvydas Šulcys) vadovauja
mas Filharmonijos simfoninis 
orkestras neseniai grįžo iš gast
rolių Leningrade. Be tarptauti
nių klasinių ir sovietinių kūri
nių orkestras pagrojo ir M. K. 
Čiurlionio simfoninę poemą 
“Jūra”. Sauliaus Sondeckio va
dovaujamas Vilniaus kvartetas 
neseniai grįžo iš gastrolių Veng
rijoje. Liepos 5 kvartetas išvyko 
į Liuksemburgą — į Echter- 
nachto tarptautinį muzikos festi
valį. Solistė Irena Milkevičiūtė 
tarptautiniame P. Čaikovskio 
konkurse Maskvoje buvo pažy
mėta garbės diplomu. Liepos 28 
ji siunčiama į vienuoliktąjį 
tarptautinį jaunimo festivalį Ku
boje. Ten pat siunčiamas ir V. 
Gaiyelino vadovaujamas kameri
nės džiazo muzikos trio.

— Keturi literatūros vakarai 
Druskininkuose: liepos 3 poezi
jos kompoziciją-montažą “Žeme, 
nepalik mūsų” atliko aktorius 
R. Rimeikis, liepos 5 Albino Žu
kausko poeziją skaitė aktorius V. 
Kybartas, liepos 7 Putino poezi
ją skaitė aktorius L. Noreika, 
liepos 9 P. Širvio ir J. Jakšto 
eilėraščius skaitė aktorius A. Ro- 
senas. Vasaros metu Druskinin
kuose, Palangoje ir Trakuose 
gausu muzikos koncertų.

— Vilniaus akademinis operos 
ir baleto teatras sezoną baigė 
Erfurto (Rytų Vokietija) teatro 
pastatyta R. VVagnerio opera 
“Skrajojantis olandas”.

— Kaune baigti statyti pa
veikslų galerijos naujieji rūmai. 
Tuo tarpu atidarytas tik pirmasis 
aukštas, kiti du aukštai būsią 
atidaryti rudenį. Atidarymui bū
sianti išstatyta Vak. Berlyne gy
venančio M. Žilinsko padovano
ta paveikslų kolekcija, turinti 
per 300 įvairių dailininkų kūri
nių.

— Aviacijos entuziastas rašy
tojas J. Dovydaitis “Gimtajame 
krašte” rašo, kad Kaune kuria
mas aviacijos muziejus. Jaunųjų 
technikų stotyje Mickevičiaus 
gatvėje jau esą sutelkta įdomių 
rodinių: pirmasis lietuvių sukur
tas sportinis lėktuvas, pirmieji 
motoriniai sklandytuvai, daug į- 
vairių lėktuvų modelių, net stra
tosferos lakūno menekenas. Tai 
esanti reali aviacijos muziejaus 
pradžia.

— Birželio 17 Naujojoje Ak
menėje buvo suorganizuotas 
kaimo kapelų konkursas, pava
dintas “Žemaitiškas smuikelis”. 
Pirmą vietą ir dovaną laimėjo 
Nauj. Akmenės cemento ir šife
rio kombinato kapela, vadovau
jama J. Gintausko. Telšių rajo
no Anulėnų kaimo kultūros 
namų kapela, vadovaujama R. 
Siurblio, pripažinta geriausia 
kaimo kultūros namų kapela.

— Lietuvos gydytojai mėgsta 
literatūrines pramogas. Štai, jau 
dešimt metų veikia medikų poe
zijos pavasaris. Jis prasidėjo 
1968 Ariogalos ligoninėje litera
tūros vakaru. Medicinos ir lite
ratūros draugystė Lietuvoje turi 
senas tradicijas. Atsiminkime V. 
Kudirką, V. Pietarį, J. Gaidama- 
vičių-Gaidį, J. Basanavičių. Da
bartinėje Lietuvoje tarp iškiles
nių rašytojų yra gydytojai Jokū
bas Skliutauskas (g. 1925) ir 
Eduardas Selelionis (g. 1928). 
Juodu ir yra svarbiausi 
medikų poezijos pavasario ju
dintojai. Prie jų glaudžiasi medi
kai literatūros mėgėjai. Šiais me
tais Ariogaloje buvo atšvęstas 
medikų literatūrinės tradicijos 
dešimtmetis. Atlankyta Maironio 
tėviškė Bernotai. Anksčiau “pa
vasaris” lankėsi Šilutėje, Pu- 

joje, nes gali susirašinėti tiktai 
su giminėmis ir gauti vieną pa- 
kietą į metus. Visi vakaruose gy
venantieji lietuviai yra raginami, 
kuo galėdami, prisidėti prie 
akcijos ALGIRDO ŽYPRĖS la
bui. Šiuo tarpu, pati efektingiau
sią priemonė būtų laiškais 
kreiptis į vietinės spaudos orga
nus ir painformuoti juos apie 
mūsų tautiečio keliolikos metų 
kryžiaus kelius okupanto ran
kose.

nioje, Molėtuose, Kėdainiuose, 
Šiauliuose, Joniškyje ir kitur. 
Medikam talkina ir poetai bei 
aktoriai nemedikai (A. Baltakis, 
J. Macevičius, L. Noreika).

— Birželio 20-23 į Vilnių bu
vo atvykę Maskvos centrinių 
leidyklų vadovai. Jie susitiko su 
Lietuvos leidyklų vadovais ir su 
rašytojais. Svečių tikslas buvo 
suartinti lietuvių rašytojus su 
rusų literatūra, paskatinti, kad 
lietuviai gausiau dalyvautų są
junginiuose kritikos leidiniuose, 
kad lietuvių rašytojų sąjunga re
komenduotų verstinas knygas į 
rusų kalbą. Spaudoje rašoma, 
kad nuo 1940 iki dabar rusų 
kalba išleista 430 lietuvių auto
rių knygų.

— Vilniaus universitete pa
gerbtas 1964 miręs profesorius 
Bronius Pranskus-Žalionis: tuoj 
po jo mirties viena lituanisti
kos auditorija buvo pavadinta jo 
vardu. Dabar, birželio 24, prie 
tos auditorijos buvo atidengtas 
jo portretas, freska-mozaika, pa
daryta dailės instituto diploman
to V. Zubriakovo.

— Rytų Vokietijos miestų (Er
furto, Leipcigo, Rostoko, Berly
no) kino teatruose rodomas Lie
tuvoje pagamintas dokumentinis 
filmas “Ablinga”, vaizduojąs 
karo metu vokiečių sunaikinto 
Ablingos kaimo tragediją. Dabar 
atkurtame kaime, išpuoštame 
tautodailės dirbiniais, yra įkur
dinti žymesni liaudies meistrai. 
Filmas sukurtas pagal Justino 
Marcinkevičiaus parašytą sce
narijų (vokiečių kalba).

— Birželio 5 Kompozitorių 
namuose Vilniuje buvo susirin
kę pasitarti chorvedžiai ir 
kompozitoriai. Dalyvavo Vil
niaus, Kauno ir Šiaulių chorų 
vadovai ir kompozitorių sąjun
gos atstovai. Buvo nusiskųsta, 
kad chorų programose kartoja
mos vis tos pačios dainos, 
vengiama naujų šiuolaikinių 
dainų. Buvo nusiskųsta, kad net 
premijuotos dainos, kol jos iš
spausdinamos, praeina keleri 
metai ir tokios dainos pasensta 
dar nepasiekusios chorų. Nė
ra linksmų dainų jaunimui ir 
vaikam. Susirūpinta ir busi
mosios 1980 metų dainų šven
tės repertuaru. Galimas daiktas, 
kad chorai vengia tų vadinamųjų 
šiuolaikinių dainų dėl jų propa- 
gandinininio sovietinio turinio, 
svetimo lietuvių dvasiai.

— “Broliškų” respublikų gast
rolės Vilniuje. Birželio 24 “Don 
Kichoto” balete šoko Rygos aka
deminio baleto solistai L. Liub- 
čenko ir G. Garbaniovas (abiejų 
pavardės ne latviškos!). Birželio 
25 “Gulbių ežere” šoko Kijevo 
akademinio baleto solistai T. 
Litvinova ir V. Fedotovas. Bir
želio 25 Druskininkuose, birže
lio 26 Panevėžyje koncertavo 
Pabaltijo karinės apygardos dai
nų ir šokių ansamblis (rusiškas). 
Birželio 26-27 Kauno sporto ha
lėje, birželio 25 Šventojoje, bir
želio 29-30 Panevėžyje koncer
tavo garsusis G. Romėno čigonų 
estradinis ansamblis. Birželio 25 
Vilniaus paveikslų galerijoje (ka
tedroje) koncertavo danų vargo
nininkė G. Krog.

— Birželio 25 dieną Sovietų 
Sąjungoje (taigi ir Lietuvoje) 
buvo “tarybinio jaunimo die
na”. Tos dienos šūkiuose buvo 
skelbiama: “ištikimybė proleta
rinio internacionalizmo princi
pams (...) Kiekvieno Komjau
nuolio siekis būti komunistinio 
darbo spartuoliu”. Tos komunis
tinės šventės išvakarėse — bir
želio 24 diena buvo paskelbta 
jaunimo talkos diena: jaunimas 
buvo paragintas tą dieną talkinti 
kolūkiuose, gamyklose. Talkos 
uždirbtos lėšos būsiančios pa-

(nukelta į 4 psl.)

MIRĖ ONA 
KAJECKIENĖ

Liepos 24 vėlų vakarą Wash- 
ingtone mirė Ona Kajeckienė- 
Viburytė, gimusi 1900 liepos 31 
Vilniuje. Ji buvo žmona Lietu
vos atstovo Juozo Kajecko, kuris 
mirė š.m. liepos 2.
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Savaitės 
įvykiai

DIDŽIOSIOS PASAULIO LIETUVIŲ 
DIENOS TORONTE

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

Sov. S-gos teismas nuteisė 
Anatoli Filatov mirti už bendra
darbiavimą su svetimos valsty
bės žvalgyba.

Sov. S-gos laikraščiai puolė 
JAV ir kitose valstybėse rodo
mą susirūpinimą dėl disidentų 
nuteisimo ir teigė, kad prez. 
Carter vedama kova už žmogaus 
teises galinti privesti prie JAV 
ir Sov. S-gos susidūrimo.

Atstovų rūmų juodųjų atstovų 
blokas pagrasino neremti prez. 
Carter, jei jis nutartų pašalinti 
Andrew Young iš ambasadoriaus 
prie JT posto.

Prez. Carter nutarė parduoti 
Iranui karo lėktuvų, artilerijos ir 
sunkvežimių už 600 mil. dol.

Arabų liaudies konferencijos 
nuolatinis- sekretoriatas paskel
bė, kad rugpjūčio pradžioj Irake 
vyksiąs Egipto prez. Anwar el- 
Sadat teismas už jo vykdomus 
žmogaus reisės pažeidimus 
Egipte.

Irako vyriausybė nusavino di
džiausios palestiniečių teroristų 
AL Fatah org-jos ginklų ir laivų 
dirbtuves, o ši org-ja atsilygin
dama atidengė, kad Irakas įvai
riais būdais rėmęs teroristus.

Sov. S-gos oro gynyba nušo
vė Irano armijos malūnsparnį, 
įskridusį į jos erdvę.

JAV žvalgybos įstaigos teigia, 
kad iki šiol Afrikoj yra žuvę 
bent 1,500 Kubos karių.

Kinija pasiūlė Vietnamui, kad 
dėl kiniečių iš Vietnamo repa
triacijos pradėtų derėtis jų užs. 
reik, ministerių pavaduotojai, 
nes žemesni pareigūnai negali 
susitarti.

JAV 4 aliejaus bendrovės, vy
riausybei pritariant, pradėjo de
rybas su Kinija dėl aliejaus grę
žimo darbų.

Izraelio parlamentas nuspren
dė teikti lengvatų tom į kariuo
menę ; Šaukiamom merginom, 
kurios clėl karinės tarnybos turė
tų religinių skrupulų. Izraely 
dėl to vyko ir protesto demonst
racijų.

Australija sutiko parduoti 
Suomijai uranijaus jos atomi
niam įrengimam, bet Suomija 
turėjo pasižadėti nenaudoti ura
nijaus kariniam reikalam.

Sov. S-gos policininkai įsiver
žė į JAV ambasados teritoriją ir 
bandė pagrobti ambasados tar
nautoją Raymond F. Smith, ku
ris buvo paskirtas sekti Ščarans- 
kio bylą. Ambasada dėl to griež
tai protestavo.

JAV pasienio pareigūnai su
laikė iš Kanados į JAV pereinan
čią vokietę Kristina Katherina

PLB seimo eiga
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės V-tasis Seimas Royal 
York viešbuty Toronte oficialiai 
pradėtas liepos 1, šeštadienį, 
tik su 10 minučių pavėlavimu. 
Nors buvo raginama vietas už
imti ir anksčiau, bet vis kaltas 
“pažinčių atnaujinimas” ir šne- 
kučiavimosi koridoriuje.

Seimo posėdžių salė graži. Ša
lia nuolatinių piešinių ant sie
nos, prežidiumo siena papuošta 
Lietuvos ir Kanados vėliavomis, 
plakatu: “Visada gyvi savo tau
tai — PLB V-sis Seimas. Lithua- 
nian World Congress. PLB her
bas.”

Susėdusius dalyvius pasveiki
no PLB Seimo rengimo komite
to pirm. dr. Juozas Sungaila. 
Sugiedojus Lietuvos himną, 
Tėv. Jonas Borevičius, SJ, su
kalbėjo patriotinę invokaciją, 
prašydamas Dievo pagalbos ir 
šviesos svarstant lietuviškus 
klausimus.

Inž. Bronius Nainys, buvęs 
PLB pirmininkas, oficialiai ati
darė šį seimą, primindamas, kad 
dirigento lazdelės perdavimas 
vyksta ne vien tik dainų šventė
se, bet ir LB veikloje.

Šiame PLB seime galėjo da
lyvauti 139 atstovai. Iš pat pra
džios užsiregistravo 92, bet už

Berster, kuri V. Vokietijos orga
nų buvo ieškoma už priklausy
mą Baader-Meinhoff teroristų 
grupei ir vykdymą teroristinių 
veiksmų.

Maskvoj staiga mirė partijos 
politbiuro narys Fiodor D. Ku- 
lakov.

Meksikoj du keleiviniai aubo- 
busai įvažiavo į degalus gabenu
sį degantį sunkvežimį. 10 žmo
nių žuvo ir 150 sužeista.

Afrikos vienybės org-jos vals
tybių užs. reik, ministerių kon
ferencijoj aiškėja dvi grupės, ku
rių viena kaltina Belgiją ir Pran
cūziją už įsikišimą į Zairės rei
kalus, o kita — Kubą ir Sov. 
S-gą už kišimąsi į Etiopijos ir 
Somalijos karą.

Rodezijos juodieji partizanai 
nužudė vienam kaime 17 juodų
jų-

Amerikos liuteronų bažnyčios 
prezidentu buvo išrinktas dr. Ja
mes R. Crumley.

Sovietų žinių agentūros Tass 
direktorium buvo paskirtas Vla- 
dimir P. Katuncev, o buvęs di
rektorius Leonid M. Zamiatin 
— partijos centro komiteto in
formacijos viršininku.

poros valandų atvyko ir pavėla
vusieji, tad dalyvavo 106 atsto
vai iš 13 kraštų: Argentinos, 
Australijos, Brazilijos, Di
džiosios Britanijos, Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Kanados, 
Kolumbijos, Prancūzijos, Švei
carijos, Urugvajaus, Venecue- 
los, Vakarų Vokietijos ir Naujo
sios Zelandijos.

Br. Nainys pasiūlė seimui pre
zidiumo pirmininku inž. Vy
tautą Kamantą, vicepirmininkais 
Ąlg. Gečį — iš JAV, J. Sima
navičių iš Kanados, St. Kasparą
— iš Anglijos, Juozą Kukanau- 
zą — iš Venecuelos, sekretoriais 

V. Vidugirį — iš JAV, Vikt. Vait
kų — iš JAV, Jūrą Šeškutę
— iš Kanados, Raulą Stalioraitį 
iš Argeptinos. Kai kuriem seimo 
atstovam pageidaujant į prezi
diumą vicepirmininkais buvo 
pakviesti visų seime dalyvaujan
čių kraštų LB pirmininkai, vice
pirmininkai ar atstovai, kad tuo 
būdu prezidiume būtų atstovau
jama kiekvienam kraštui, kuria
me veikia LB. Parlamentarinėm 
taisyklėm prižiūrėti išrinktas V. 
Kleiza. Sudarius visą.prezidiu
mą, pasiūlyta balsuoti. Dau
guma pasisakė “už”, tik penki 
susilaikė.

Prieinama prie seimo komisi
jų sudarymo. Registracijos komi
sija jau veikė ir prieš posėdžio 
pradžią. Ją sudarė: K. Mangli
cas, L. Kuliavienė, O. Gailiū- 
naitė, D. Manglicienė.

Mandatų komisijon pakviesti: 
R. Bublys, J. Šlajus, K. Laukai
tis, E. Sakadolskienė, J. Papeč- 
kys, E. Bacevičienė, J. Kuraitė, 
A. Gailiušis.

Nominacijų komisijon pa
kviesti: dr. A. Razma, inž. J. 
Danys, J. Mičiūdas, A. Juodei- 
kaitė, V. Svilas, Z. Jūras, M. Ne- 
verauskįenė, dr. A. Butkus.

Nutarimų komisijon pakviesti: 
V. Kutkus, dr. A. Damušis, 
J. Urbonas, A. Rugienius, Vi. 
Mažeika, V. Lųkauskaitė, R. 
Tenzegolskis, K. Slotkus, V. 
Skrinskas, prel. P. Ragažinskas, 
V. Neverauskas, dr. B. Nemic- 
kas. Nutarimų komisijai paveda

ma atlikti ir konstitucijos keiti
mo komisijos pareigas.

Iki šiol seimo eiga vystėsi 
pakenčiamai vikriai. Tikra 
painiava prasidėjo svarstant dar
botvarkės priėmimą. Bandyta 
kilnoti konstitucijos pakeitimo 
svarstymo laiką. Daug prišnekė
ta, balsuota, bet pasilikta prie 
pirminės darbotvarkės.

Gaila, kad kiekviename seime 
ar suvažiavime atsiranda stiprių 
galvotojų su geriausiomis nuo
monėmis, Kad ir toks A. Rinkū- 
nas su genialiais gabumais aiš
kius dalykus taip neaiškiai nu- 
aiškinti, kad išvada lieka tobu
lai nebeaiški. Ir vis dar su 
priminimu kitiem, kad “visi te
gul kalba trumpai”.

Negausių sveikinimų seriją 
atidarė Vliko pirmininkas dr. 
K.J. Valiūnas. Jonas Simanavi
čius PLB Seimo atstovus sveiki
no PLD organizacinio komiteto 
vardu. Dar žodžiu sveikino A. 
Mažeika, Lietuvių Tautinės Są
jungos pirmininkas, ir dr. K. 
Bobelis, Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas. St. Barzdu- 
ko sveikinimą raštu perskaitė R. 
Kudukis, o vysk. B. Brizgio — 
A. Gečys. Kiti sveikinimai palik
ti . banketui.

Seimui pirmininkaująs Vy
tautas Kamantas pristatė lietu
viškos spaudos atstovus, kurie 
buvo susėdę prie specialaus sta
lo. Pristatyta pagal pripuolamą 
susėdimo tvarką: J. Vaičeliūnas
— Tėviškės Žiburiai, H. Kulber
— Lietuvos vyčiai, A. Gurevi
čius — Aidai ir Tėviškės Žibu
riai, A. Juodavalkis — Dirva, 
P. Gudelevičius — Laikas (Ar
gentina), J. Laučka — Laisvės 
radijas, kun. dr. K. Bučmys, 
OFM — Darbininkas, kun. V. 
Rimšelis — Draugas, V. Raste
nis — Akiračiai. Iš salės dar pri
statyti: A. Vilčinskas — Europos 
Lietuvis, V. Kazokas — Mūsų 
Pastogė, R. Sakadolskis — Ame
rikos Balsas, J. Sonda — Kelei
vis.

Apie buvusios PLB valdybos 
narių ir atskirų kraštų LB atsto
vų pranešimus kitame numery.

Kornelijus Bučmys

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th St.. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.
— ... . .... ................... n. . ..—
SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’vvay St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
----------------------------------!----------------- .----y-------------- ---------—---------------------
MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

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

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

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės na
mų, automobilių, baidų 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., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami paiaidotuviniai 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. 
Adresą?: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

SPARTA—Rašomos mašinėlės Įv. kalbomis, radro, 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.

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

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

PLD susipažinimo vakarė iš k.: V. Kutkus iš Detroito, tėv. 
L. Zaremba, SJ, jėzuitų provincijolas, dr. A. Razma, Lie
tuvių Fondo pirm., dr. K. Valiūnas, Vliko pirm., dr. J. Sungaila, 
PLB seimo ruošos rengimo komiteto pirm., J. Karka, PLD in
formacijos vadovas, J. Vaičeliūnas, Tautos Fondo vadovas 
Kanadoje. Nuotr. J. Urbono

PLB seimo registracija. PLB seimo rengimo komiteto pirm, 
dr. J. Sungaila ir J. Manglicas teikia dalyviam registraci
jos korteles ir informacinę medžiagą. Nuotr. J. Urbono

PRAŠO 
IŠKEISTI 

TRIS 
DISIDENTUS

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas liepos 16 pa
siuntė šio turinio telegramą 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentui, prašydamas iškeisti 
Viktorą Petkų, Anatolijų Šča- 
ranskį ir Aleksandrą Ginzburgą:

Viktoras Petkus, Gulago lage
rių dvylikos metų veteranas, yra 
1976 metais įsteigtos Lietuviš
kos Grupės Helsinkio susitari
mam stebėti vienas steigėjų. 
Belgrado konferencijos išvaka
rėse jis buvo KGB suimtas ir be 
teismo išlaikytas kalėjime be
veik ištisus metus. Jo patyčių 
teismas Vilniuje, Sovietų oku
puotos Lietuvos sostinėje, įvy
ko tuo pačiu metu kaip ir Ana
tolijaus Ščaranskio bei Aleksand
ro Ginzburgo. Jis gavo drakoniš
ką bausmę — 10 metų kalėji
mo ir 5 metus vidaus trėmimo.

Ponas Prezidente, aš labai pra
šau Jus imtis visų galimų žy
gių — net ir pasikeitimo kali
niais — tiems narsiems kovoto
jams už žmogaus teises — Vik
torui Petkui, Anatolijui Ščarans- 
kiui ir Aleksandrui Ginzburgui 
— išgelbėti.

Pasirašė: dr. Kęstutis Valiū
nas, Vliko pirmininkas.

Tokio pat turinio telegrama, 
pasirašyta Vliko politinių ir tei
sių reikalams vicepirmininko dr. 
Broniaus Nemicko, buvo pasiųs
ta JAV Valstybės sekretoriui. 
(Elta)

-o-
Tuo pačiu reikalu į JAV pre

zidentą kreipėsi ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdyba:

Gerbiamas Pone Prezidente,
Lietuviai visame pasaulyje

•. pritarė Amerikos vyriausybės 
laikysenai šiuo metu teisiamų 
Sovietų disidentų atžvilgiu. Iš 
spaudos ir kitų šaltinių Ameri
kos lietuviai taip pat patyrė, kad 
Amerikos vyriausybė Ščaranskį 
ir Ginzburgą ketina bandyti iš
keisti į du Jungtinių Tautų tar
nautojus, New Jersey areštuotus 
už šnipinėjimą Sovietų naudai.

Kadangi nuteisti buvo trys di
sidentai, yra sunku arba net 
neįmanoma suprasti, kodėl gal
vojama derėtis tik dėl Ščarans
kio ir Ginzburgo iškeitimo.

Lietuvis disidentas Viktoras 
Petkus už panašius nepagrįstus 
“nusikaltimus” buvo nuteistas 
sunkesne bausme negu Ščarans- 
kis ir Ginzburgas. Petkus buvo 
nuteistas 15 metų — 10 metų 

/sunkiųjų darbų kalėjimo ir po to 
5 metų ištrėmimu — bausmė 
sunkesnė už mirties bausmę. 
Verta atkreipti dėmesį, kad Pet
kaus bausmė yra dviem metais 
ilgesnė kaip Ščaranskio ir sep- 
tyneriais metais ilgesnė kaip 
Ginzburgo. Petkaus bausmės 

* dydis ir griežtumas parodo, 
kad kovą už žmogaus teises Lie
tuvoje Sovietų vadai laiko labai 
svarbia visame disidentų judėji
me.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba todėl mano, 
kad Amerikos vyriausybė į visus 
tris nuteistus disidentus turi at
sižvelgti vienodai ir nei vieno 
nediskriminuoti.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba pageidauja, kad 
iš galimų derybų tarp Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos, siekiančių 
disidentus išleisti į šnipus, Vik
toras Petkus nebūtų išjungtas.

Bronius Nainys
PLB v-bos pirmininkas

Lietuviška knyga — geriausia 
dovana!

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

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys,217-2554th Avė., Bayside, N.Y. 11364.Tel. 212229-9134.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

K? - G

asolino
MEHARIAIS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS 

19 33 + l 97 6

$

1978 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

(Išvykimo datos)

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

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

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE

2129 KNAPP ST.
BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL. (212) 769-3300
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Svarbus rūpestis
Vasara. Atostogos. Rodos, turi 

atostogauti visi rūpesčiai. Kam 
čia kvaršinti galvą, kai atostogos!

Bet lietuvybės išlaikymo dar
be niekada nėra atostogų. Ne
žino atostogų tie, kurie dirba 
Lietuvai. Tai yra nuolatinis iš
tisas darbas, žiemą ir vasarą. Ir 
atostogų metu.

Ir LB pirmininkai kraunasi 
meškeres ir važiuoja prie ežerų, 
prie vandenų. Tegu drauge pasi
ima ir Bendruomenės rūpesčius. 
Nuolat reikia planuoti, ieškoti 
naujų būdų klausimam spręsti. 
Bendruomenė, lyg gyvas orga
nizmas. Tai jai reikia nuolat 
naujų sprendimų, nors klausi
mai gali būti ir seni.

Ir mum rūpimas klausimas 
yra senas, dažnai primintas, ap
kalbėtas. Bet jis ir vėl sugrįž
ta ir reikalauja naujo sprendi
mo, nes pasikeitė situacijos, pa
sikeitė santykiai. Mūsų keliamas 
klausimas liečia lituanistinį 
švietimą. Tema tokia svarbi, ak
tuali, bet šiuo metu norima pa
liesti tik vieną jos aspektą.

Daug kur nusiskundžia, kad 
mokyklose mokiniai mažėja. Kai 
buvo mokytojų konferencija 
New Yorke, beveik visos koloni
jos taip kalbėjo — mažėja mo
kinių skaičius. Dejavo Bostonas. 
Savo dejones ne taip seniai 
dar priminė Keleivyje. Dejavo 
Elizabethas. Tokia Baltimore, 
turėjusi Karaliaus Mindaugo 
mokyklą, jau užsidarė. Likučiai 
vaikus veža į Washingtono K. 
Donelaičio mokyklą.

Tik New Yorkas dar atsilaikė. 
Šios Maironio mokyklos moki
nių skaičius maždaug yra pasto
vus, vis apie 150. Bet! — turi 
tendencijos kristi. Nedaug, bet 
vis mažėja. Linija eina žemyn.

Minėtoje konferencijoje vie
nas mokytojas pažymėjo, kad 
apylinkėje nesumažėjo nei šei
mų, nei vaikų, tik sumažėjo ar 
visai pranyko tėvų noras vaikam
suteikti lituanistinį švietimą.

Ir kas tie tėvai? Tai baigę 
lituanistines mokyklas. Jų tė
vai dar turėjo ryžto vežti vai-
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kus į lituanistinę mokyklą ir au
kotis, o jie — staiga supasavo, 
pasidavė laiko tėkmei ir nori 
kuo greičiausia išblėsti.

Tad pirmon vieton reikia su
rasti tokias šeimas, kurios nesi
ryžta savo vaikų leisti į Litua
nistines mokyklas. Reikia pasi
kalbėti, ištirti, kodėl taip jie 
daro? Kartais gali būti kokių pa
prastų ir nesunkių kliūčių, ku
rias bus galima lengva pašalin
ti. Kartais gali būti ir didesnių 
kliuvinių. Reikia tikėtis, kad tė
vai nebus tiek užsispyrę, kad 
keliamu klausimu nesidomėtų ir 
nesikalbėtų.
riausiai jie bus įveikiami.

Mokytojai pastebėjo, kad rei
kia kalbinti tėvus, prašyti. Ir kas 
tai atliks? Palikti tik mokyklai 
— būtų netikslu. Lituanistinis 
švietimas yra visų bendras rū
pestis, tai vienas iš svarbiausių 
dabarties rūpesčių. Į ką pavirs 
mūsų mokyklos, jei nebus prie
auglio. Kaip atrodys mūsų lietu
viškos draugijos, kad ir skautai, 
jei jaunimas į jas neįsijungs. 
Kas bus su mūsų lietuviška 
veikla ir visa lietuvybe, jei taip 
lengvai pasitrauksime iš mokyk
is

Visų rūpestis yra sutelkti kuo 
daugiau vaikų į lituanistines 
mokyklas. Pirmiausia tuo turi 
rūpintis Lietuvių Bendruome
nės įvairūs daliniai — apylinkės, 
apygardos. Juk Lietuvių Bend
ruomenė iki šiol labiausiai ir rū
pinosi tų mokyklų išlaikymu, 
suorganizavimu. Tegu dabar irgi 
pasirūpina, sudaro sąrašus ar 
kartoteką. Yra dar tokių šeimų, 
kurios atokiau gyvena ir neturi 
transporto priemonių. Tą klausi
mą galėtų išspręsti Bendruo
menė, kuri pažįsta savo plačias 
apylinkes. Jos galėtų surasti tal
kininkų tokiom šeimom.

Lietuvių Bendruomenei turi 
talkinti visi, kam rūpi lietuviš
kos mokyklos ateitis. Padėkime,
statykime visom jėgom kuo di
desnę savo lituanistinę mo
kyklą. Nesigailėkime vaikam 
lietuviškojo švietimo!

Penkias su puse savaičių po
sėdžiavusi Jungtinių Tautų Ge
neralinės Asamblėjos specialioji 
dešimtoji sesija liepos 1 anksti 
ryte pabaigė sutartinai priimtu 
dokumentu, galbūt, pasaulio nu-
siginklavimo istorijoje turėsian
čių neabejotinos reikšmės. Do
kumentą parengė komitetas, ku
rį sudarė Asamblėjos nariai.

Nepaisant sesijos metu pasi
taikiusių aštrių žodžių, tasai do
kumentas apjungia visa, ką 
konstruktyviausio galėjo pateik
ti Jungtinės Tautos, kurias da
bar sudaro 149 nariai.

*• <- Sesijos dalyvių tarpe buvo 
daug žymių atstovų. Nors nebu
vo nei JAV prezidento Carterio, 
nei Sovietų Brežnevo, bet pirmą 
sykį Jungtinėse Tautose pasiro
dė Prancūzijos prezidentas Va- 
lery Giscard d’Estaing, ir tie, ku
rie prisimena prezidentą De 
Gaulle ir jo rodytą Jungtinių 
Tautų ignoravimą, tą gestą suti
ko kaip ženklą, kad Prancūzi
ja keičia savo politiką Jungtinių 
Tautų atžvilgiu.

Istorinės svarbos dokumentas
Dokumentas aptaria nusigink

lavimo tikslus, principus ir prie
mones bendram ir visuotiniam 
nusiginklavimui siekti. Tai ilgas

Su kantrybe tik- sąrašas įvairių pasiūlymų, ku
riuos netrukus pradės studijuoti 
tarptautiniai JT narių paskirti 
ekspertai.

Prie Laisvės Statulos New Yorke liepos 23 baigtas Pavergtų Tautų savaitės minėji
mas. Tarp daugybės vėliavų ir plakatų ukrainiečių bendūrų ansamblis atlieka meni
nę programą.

JT NUSIGINKLAVIMO 
SESIJAI PASIBAIGUS

KĘSTUTIS K. MIKLAS

Pabrėžiama, kad pagal savo 
chartą Jungtinėm Tautom nusi
ginklavimo srityje tenka pagrin
dinė atsakomybė ir kad jos turi 
suaktyvinti savo veiklą. Jungti
nėse Tautose turi centruotis visa 
informacija apie žygius, atlieka
mus nusiginklavimo srityje, ar 
tai būtų vienašaliai, dvišaliai, 
sritiniai ar grupiniai susitarimai.

Pirmajam Generalinės Asam
blėjos komitetui, kuris ligšiol 
buvo vadinamas politiniu ir sau
gumo komitetu, ateityje pavesta 
rūpintis išimtinai nusiginklavi
mo ir su juo susietais tarptauti
nio saugumo klausimais. Gi nuo 
1962 Genevoje veikęs Nusigink
lavimo Komitetas, kuriam pir
mininkavo JAV ir Sovietų Są
junga ir kuriame dalyvavo 31 
valstybė, praplečiama kitatiek 
narių, ir jame ateityje visi nariai 
pirmininkaus rotaciniu keliu. 
Tame komitete Prancūzija anks
čiau nedalyvavo, bet dabar jau 
dalyvausianti.

Dokumento skyriuje, kuriame 
aptariamos priemonės siekti 
bendro ir visuotinio nusiginkla

vimo, nurodoma, kad tuo tikslu 
nutariama įkurti nusiginklavimo 
Komisiją iš visų JT narių. Tos 
Komisijos uždavinys bus vykdy
ti nusiginklavimo sesijos nutari
mus, toliau studijuoti nusigink
lavimo klausimus ir parengti iš
samią nusiginklavimo programą.

Dokumento įvade kalbama 
apie tai, kad valstybės nuo seno 
siekia savo saugumo ginklavi
mosi pagalba, bet, esą, ginklų 
sukaupimas', ypatingai atominių 
ginklų, nūdien jau ne tiek jom 
saugumą užtikrina, kiek graso 
žmonijos taikai. Taigi, doku
mente ir pabrėžiama, kad “atė
jo laikas atsisakyti jėgos naudo
jimo tarptautiniuose santykiuo
se ir ieškoti taikos nusiginkla
vime, palaipsniui mažinant 
dabartinį ginklavimosi lygį”.

Principų skyriuje pabrėžiama, 
kad valstybėm būtina atsisakyti 
grasinimo prieš kitos suvere
numą ir teritorinį integralumą, 
nesikišti į “vidaus reikalus”, 
nepažeidinėti sienų ir ginčus 
spręsti taikingu būdu. Tai dekla
racijos, kurios, kaip paprastai, 
lydi visus tarptautinius susita

rimus.

Keturi didieji diskusijose
Pro tribūną sesijos metu pra

žygiavo šimtai kalbėtojų, patei
kusių įvairiausių minčių. Bet 
keturių didžiųjų atstovam buvo 
skiriama daugiausia dėmesio. 
Sesija buvo labai svarbi, tačiau 
nesusilaukė atgarsio pasaulinėje 
spaudoje, nes ją temdė įvy
kiai Afrikoje ir nesėkmė pasita
rimuose dėl SALT tarp JAV 
valstybės sekretoriaus Vance ir 
Sovietų Sąjungos užsienio.reika- 
lų ministerio Gromyko. Tai iš
ryškėjo sesijoje JAV vicepre
zidento Mondale ir Gromyko 
dialoguose.

Viceprezidentas Mondale 
smarkiai pasisakė prieš Sovietų 
Sąjungos SS-20 atomines rake
tas, kurios įvedamos į Varšuvos 
Pakto kraštų gynybinę sistemą 
ir kurių naikinamoji galia yra 
labai didelė. Sovietų Sąjungos 
užs. reik, ministeris Gromyko 
karštai atsiliepė į Mondale kal
tinimus, prikišdamas, kad ir JAV 
turinčios savo atomines raketas 
ir jas laikančios Europoje.

Vėliau kalbėjęs komunistinės 
Kinijos užs. reik. Ministeris 
Huang Hua užsipuolė abi did- 
valstybes — JAV ir Sovietų Są
jungą — už ginklavimosi eska- 
liaciją. Esą, pasaulio taikai 
grėsmę sudaro JAV-Sovietų Są
jungos ginklavimosi varžybos. 
O kai dėl nusiginklavimo kont
rolės, tai jis siūlė, kad ją vykdy
tų komisija iš visų JT narių, 
o ne tik didvalstybės ir jų įta
koje esančios valstybės.

Britų ministeris pirmininkas 
James Callaghan daugiau dėme
sio skyrė Afrikoje kylančiam 
naujam imperializmui, nei nusi
ginklavimui. Kviesdamas Afri
kos valstybes atmesti kitų vals
tybių kišimąsi į jų vidaus rei
kalus, jisai kalbėjo: “Tie, kurie 
esame prisidėję prie to, kad Af
rika išsilaisvino iš kolonializmo, 
dabar nepatenkinti, matydami, 
kaip ją išnaudoja naujasis kolo
nializmas arba kaip ji bandoma 
paversti nauju Rytų-Vakarų ne
santaikos objektu.”

Prancūzijos prezidentas Va- 
lery Discard d’Estaing pa
teikė visą eilę pasiūlymų, kurių 
tarpe buvo ir į šios sesijos pri
imtąjį dokumentą įtrauktasis nu
tarimas praplėsti Genevos Nusi
ginklavimo Komiteto sudėtį. Be 
to, Prancūzijos prezidentas siū
lė, kad visos tos valstybės, ku
rios dalyvavo Helsinkio konfe
rencijoje, dabar vėl susirinktų,

BAIMĖS UŽGULTOS

JURGIS JANKUS
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Viršaitis pirma visą laiką dre

bėjo, kad ją užtiks kur palin
dusią, o dabar net ligi skausmo 
ėmė baimė, kad, išgirdusi tokį 
malonų šauksmą, pasišokėdama 
išbėgs iš miško. Lyg ir lengviau 
darėsi, kai ji nepasirodė iš karto, 
nesirodė nė kai jie dar stovi
niavo ir kartas nuo karto šau
kimą kartojo.

Sugrįžę į kiemą, valandėlę 
šnekėjosi, vis akis mesdami į 
mišką. Paskum Vainius ir Gir- 
šienę sugrūdo į mašiną. Du su
sėdo priekyje. Vienas prie vairo, 
kitas su mauzeriu rankoje šalia. 
Tas lietuviškai kalbąs dar pa
klausė viršaitį, kaip išvažiuoti 
į geresnį kelią, ir anuodu su 
krauju aptekusiom aukom iš
lėkė. Likę dar pasidairė. Atsi
darę mašinos užpakalį atsi
laužė po gerą sprindį dešros, 
siūlė ir viršaičiui, bet tas neėmė. 
Vistiek nė kąsnelio nebūtų galė
jęs nuryti. Ir taip per visą tą 
daužymą kelis kartus vos susilai
kė neišvėmęs. Pasišnekėję, jam 
liepė pasilikti prie mašinos. Jei
gu sugrįžtų mergaitė, tai ir ją pri
žiūrėti, kol juodu sugrįš.

“Ir žiūrėk, kad atgal į mišką 

neišleistum, jeigu nenori kartu 
su žydais į vieną vietą”, dar pa
grasino ir paliko.

Dešrą kramsnodami, nuėjo 
daržinės pakraščiais ligi takučio, 
kuriame buvo matyti vaikiškos 
pėdos, paskum takučiu į pamiš
kę. Tenai sustojo. Vienas iš už
ančio išsitraukė plokščią bute
liuką. Pasidalindami nugėrė 
dešrą ir vėl kramsnodami suėjo į 
mišką.

Viršaitis žinojo, kad takutis į- 
eina į kelutį, ir jeigu mergaitė, 
pamačiusi, kaip vokiečiai dau
žo motinį, tuo kelučiu nubėgo, 
jiems visiškai nesunku bus rasti. 
Ypač jeigu vis tokiu maloniu 
balsu pakauks. Jį patį ėmė noras 
bėgti, slėptis, bet vėl žinojo, kad 
nėra kur. Jei būtų vienas, ne
stovėtų nė valandėlės. Bet na
mie pati ir trys maži vaikai. 
Tu pabėgsi, o jie kentės. Jeigu 
jį patį ir paims, tai gal nors šei
mos nelies. Eidvilio šeimą irgi 
paliko ramybėje.

Taip ir išstovėjo dairydamasis, 
ar nepamatys kur mergaitės. Tik 
atiduoti tai jau nebūtų atidavęs. 
Net sugalvojo į kokią skarą susu
kęs tuo tarpu paslėpti miške, kol 
vokiečiai praeis, o paskum nu

vesti pas savo seserį. Jie be
vaikiai, gyvena vienkiemyje toli 
nuo kitų, galėtų palaikyti. Ir tik
rai palaikytų. Abu geri žmonės, 
o ypač sesers širdis tokia minkš
ta, kad, jei galėtų, viso pasau
lio vargšus priglobtų.

Akys kiek nušvito, kai tuodu 
grįžo tuščiom.

“Nėra?” paklausė.
“Nėra.”
“Kaip sau nori. Nenorėjo eiti 

su motina, tegu sustipsta miške. 
Galas vis tiek tas pats”, numojo.

Abu susėdo į mašiną, o viršai
čiui liepė saugoti namus ir lauk
ti mergaitės. Kai tik grįš, tuoj pa
imti ir atvesti į miestelį. Jei
gu jų nebebūtų, atiduoti polici
jai.

Kai senelis nuėjo, viršaitis ne
bežinojo, ką daryti. Čia negalė
jo taip be niekur nieko visą lai
ką būti, o nueiti bijojo. Nueisi, 
o jie atlėks pasižiūrėti, kaip tujų 
įsakymą laikai. Tada senelis nu
nešė į nuovadą viršaičio žodį, 
kad atsiųstų policininką pasau
goti tuščių namų. Tenai sužino
jo, kad pirmutiniai net sustoję 
nebuvo. Antrieji stabtelėjo pa
klausti, kur pirmieji. Sužinoję, 
kad nuvažiavo, nulėkė ir tie. Vis 
tiek vienų atlapų namų negalė
jai palikti.

— Tokie laikai, — sakė sene
lis. — Kitą dieną ne tik gyvu
lių neberastum, bet durys ir tos 
būtų iškilnotos.

Kai senelis tą pasakojo, Rivu- 
tė jau buvo užmigusi, bet aš 
gulėjau įsižiūrėjusi į patamsėju

sias lubas ir laikiau sukandusi 
dantis, kad nepradėčiau rėkti 
balsu. Nepažinau eigulių, bet iš 
senelio šnekų įsivaizdavau gal 
net geriau, negu būčiau pažinu
si. Kai vaikščiodavom po mišką, 
senelis dažnai eigulį užsimin
davo, net porą medžių parodė, 
iš kurių bičių spiečius abu su- 
sėmė. Ir bičių jis turėjo daug. 
Niekas kitas apylinkije tiek ne
turėjo. Sakė, nueisią kada parsi
nešti medaus. Ir Giršienės bu
vo gaila. Man atrodė, kad anie 
žydai mieste daug laimingesni. 
Iš jų viską atėmė, varo alkanus 
į darbus, bet nė vieno nema
čiau su sudaužyta galva.

Rivutė krūptelėjo, aš prisislin- 
kau arčiau ir apkabinau. Ji man 
staiga pasidarė tokia brangi, kad 
už nieką nebūčiau iš savo glė

bio paleidusi. Jeigu būčiau tu
rėjusi sesutę, tai ir ji nebūtų 
buvusi brangesnė.

-o-
Rivelė pasiliko pas mus. Ko

kią savaitę vis tylėdavo kur kam
putyje įsispraudusi, kartais ty
liai verkdavo. Miegodavom abi 
kartu. Senelė sakė, taip bus ge
riau. Viena gali bijoti. Bet ir tai 
kartais pašokdavo iš miego šauk
dama nesuprantamus žodžius. 
Kai pirmą naktį pašoko, net 
mane išgąsdino. Maniau, kad 
vokiečiai į trobą sulindo. Net iš 
lovos iššokau. Tik kai senelė su
ramino ir pasakė, kad Rivutei 
vaidenasi neseniai matytos bai
sybės, supratau ir aš. Įlipau į 
lovą, apsikabinau jau kiek apri

musią mergaitę, ir taip susikabi
nusios užmigom.

Po to jau nebebijodavau. Ne
buvo smagu, bet neišsigąsda- 
vau. Tuoj stipriai apsikabinda
vau, imdavau šnibždėti: “Rivu- 
te, nebijok, čia tik aš. Čia tik 
mudvi. Daugiau nieko nėra. Tik 
mudvi ir seneliai.” Ar nuo mano 
žodžių, ar taip būtų buvę ir be 
jų, kas gali pasakyti, ji kartais, 
atrodė, nė ne pabusdavo, tik ar
čiau prisiglausdavo ir nurim
davo, bet aš tikėjau, jog be ma
nęs jį būtų blaškiusis ir šaukusi 
per visą naktį.

Dieną pasakodavau, ką vei
kiau mieste, žiūrėdavom knygų 
paveiksliukus, paskaitydavau, 
kaip išmanydamos rašydavom. 
Ji irgi mėgino skaityti, tik jai 
daug sunkiau sekėsi negu man. 
Senelė pasekdavo pasakų. Ir 
vardą pakeitėm. Senelė ją pava
dino Onute. Sakė, kad žydiš
kas vardas ir netyčia gali išduo
ti, o kas tokią mėlynakę Onu
tę gali palaikyti žyduke. Reikė
jo ir kitokių dalykų pramokti. 
Persižegnoti ir truputį poterių. 
Juk negi visą amžių troboje sė
dės. Reikės kada nors ir į baž
nyčią nuvažiuoti.

— Dabar pakentėk, mažyte, — 
sakė senelė, — savaitę kitą, kol 
viskas nurims. Paleisim gandą, 
kad mūsų duktė Genovaitė at
siuntė savo mokinukę atsigauti. 
Ji mokytoja. Atostogų parvažiuo
dama, dažnai parsiveždavo net 
po dvi tris. Kitos visą vasarą 
išbūdavo, o rudenį nebelabai 

net norėdavo į miestą važiuoti. 
Kaip Dalytę atsiuntė, taip ir 
tave, Onute, galėjo atsiųsti.

Ir kitą dalyką sužinojau. Rive- 
lės laukan išleisti seneliai vis 
nesiryžo. Jeigu kas ateidavo, 
mus tuoj į kamarą uždarydavo. 
Aš, obuolį pasigavusi, išeidavau 
pasižiūrėti, kas atėjo, ir paklau
syti, ką šneka, o ji turėdavo 
kur kamputyje lindėti ir tylėti, 
kad nebūtų nė krepštelėjimo.

Taip būdavo, jeigu kas taip 
sau užeidavo. Bet ką reikėtų 
daryti, jeigu užeitų vokiečiai pa
ieškoti? Jie gi ne vaikai. Žino, 
kad mergaitė ne adata, negali 
taip be žinios dingti. Jeigu dėl 
vienos žydės Vainius taip sudo
rojo, o gal net jau į duobę kur 
sukišo, tai kurią dieną gali visas 
pamiškes urmu užgriūti ir nė 
šiaudo neapversto nepalikti. Bet 
tada, jeigu jau rastų slepiamą, 
tai apsaugok, Viešpatie, nuo šė
tono rūstybės. Gyvus į žemę 
suvarytų.

Ir tada seneliai pasišnibždėję 
parodė, ko ne tik niekam kitam, 
bet ir man nebuvo rodę.

Kai tik užėjo bolševikai, se
nelis akląjį aukšto galą per vie
ną gegnę atitvėrė lentom. Len
tas parinko senas, kai kurias 
net nuo daržinės šono atplėšė, 
ir sudėjo taip, kad, ne tik pa
žiūrėjęs, bet ir apgraibęs, ne
būtum galėjęs pasakyti, kad čia 
ne tikras trobos galas.

(Bus daugiau)
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LATVIŲ MENO FESTIVALIS BOSTONE

JERONIMAS KAČINSKAS

Taip galima pavadinti mūsų 
buvusių kaimynų didžiai sėk
mingą meno demonstraciją Bos
tone. Ši šventė iš įvairių kraštų 
sutraukė minias latvių tautybės 
žmonių. Kaip paprastai, Bostono 
didieji laikraščiai šykščiai tepa
minėjo arba visai nerašė apie šį 
festivalį, kuris net šio miesto 
kultūriniame gyvenime nebuvo 
mažas įvykis. Tačiau bendras 
įspūdis, matomai, vertė vieną iš 
laikraščių nors trumpai atsiliepti 
keliais palankesniais žodžiais 
apie šventės programą, dalyvius 
ir publiką.

Dainų ir tautinių šokių šven
tės proga latviai plačiu mastu 
pademonstravo savo pažangiąją 
muzikos kūrybą, negailėdami 
lėšų pasamdyti aukštos kokybės 
profesionalų orkestrą. Be dauge
lio įvairiaus žanro ir apimties 
renginių, dėmesio centre buvo 
pati dainų šventė, liaudies šo
kių dieną, latvių simfoninės kū
rybos koncertas, religinės mu
zikos koncertas ir naujosios lat
vių muzikos koncertas M.LT. 
salėje.

Reikia pabrėžti, kad latvių 
muzikai parodė rimtą pasiruoši
mą gabiai atlikdami savo meni
nius uždavinius. Su nežymiomis 
išimtimis buvo išskirtinai gerai 
pravestas simfoninis koncertas. 
Dirigentai, atlikę simfoninius 
kūrinius, buvo profesionalinio 
lygio. Ypač įsidėmėtinąs buvo 
kompozitorius ir dirigentas Janis 
Kalninš, atlikęs savo sklandžiai 
sukonstruktuotą ir žinoviškai su- 
instrumentuotą 4-ją simfoniją. 
Tai solidus ir gerai išbaigtas 
kūrinys, tinkąs bet kuriai pir
maeilių orkestrų programai. Gal 
originaliausias koncerto kūrinys 
buvo T. Keninšo Simfonieta, ku
rioje, kompozitorius kompeten
tingai pavartojo naujausias me
lodijos, harmonijos ir instru- 
mentacijų priemones, neper- 
žengdąjnas estetinio nuoseklu
mo ribų.

Nuo to laiko, kai man teko 
girdėti J. Medinšą Latvijoje, da
bar jo muzika pasidarė žymiai 
sudėtingesnė, pilna išieškotų 
progresijų ir laisvesnė. Tirštoka 
instrumentacija ir kiek dėl re
peticijų stokos neprilaikytas or
kestro akompanimentas kartais 
šiek tiek dengė šiaip patyrusį 
ir muzikalų latvių violončelistą 
I. Naruns. Įdomi A. Štrums sui- 
ta fleitai ir orkestrui taipgi ne
stokojo naujo garso apraiškų.

JKusų disidentas generolas P. Grigorenko Chicagoje Pavergtų 
Tautų savaitės proga pasakė kalbą, kuri amerikiečių 
spaudoje susilaukė didelio dėmesio. Kalbėjo ukrainietiškai. 
Į anglų kalbą išvertė jauna ukrainietė. Nuotr. A. Šeštoko

JT NUSIGINKLAVIMO 
SESIJAI PASIBAIGUS
(atkelta iš 3 psl.)

bet Šį kartą kalbėtųsi ne dėl 
žmogaus teisių, o dėl regioninio 
nusiginklavimo, apimančio sri
tis nuo Atlanto iki Uralo.

Ar bus grūdų iš tų šiaudų?
Nusiginklavimo sesija, kuriai 

pirmininkavo Jugoslavijos atsto
vas Lazar Mojsov, pasibaigė vie
ningai priimtu dokumentu, tą 
vieningumą ypatingai pabrė
žiant ir todėl atsisakant priimti 

nutarimus kai- kuriais kontro
versiniais klausimais. Pavyz
džiui, sesija pavedė pervesti į 
ateinančios reguliarios Asamb
lėjos sesijos darbotvarkę rezo

Pats autorius ir atliko fleitos par
tiją.

Dėmesio centre, be abejo, bu
vo jungtinio choro koncertas, 
praėjęs su dideliu pakilimu. 
Dainavo gausus mišrus, vyrų 
ir moterų chorai. Visa jungtinių 
ir atskirų chorų programa buvo 
atlikta be akompanimento. Ne
žiūrint to, chorų intonacija, rit
mai ir precizija buvo pavyzdin
gi, dinamika lanksti ir išbalan
suota. Tai buvo pasiekta per 
gerai organizuotą, kruopštų dar
bą ir rimtą choristų atsidėjimą. 
Visi chorvedžiai, dirigavę ma
siniam choram, buvo puikūs tos 
srities specialistai, tvirtai ir su
gestyviai vadovaują pasigėrėti
nai lanksčiai dainininkų masei.

Pirmoji koncerto dalis apėmė 
originalias latvių kompozitorių 
dainas. Antroje dalyje buvo at
liktos latvių liaudies harmo
nizuotos arba kiek išvystytos 
Barinsonso, Melengailio, Dar- 
žinšo, Kalninšo, Vitolio ir kitų 
dainos. Pabaigoje su simfoni
niu orkestru buvo atlikta J. 
Medinšo “Klusi tu sirds” ir 
įspūdinga neseniai mirusio 
kompozitoriaus Bruno Skultės 
kantata “Dziesmu vairogs” so
listui, chorui ir orkestrui.

Besigėrint latvių muzikos fes
tivalio pasirodymu, atėjo lygia
greti mintis stebint mūsų dainos 
ir muzikos gyvenimą Amerikoje. 
Tenka prisipažinti, kad esame 
gerokai atsilikę nuo buvusių

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

naudotos XI-ajam jaunimo kong
resui ir festivaliui, kurs šiais me
tais (liepos pabaigoje) įvyks Ha
vanoje, Kuboje.

— Iš okupuotoje Lietuvoje ge
rai žinomo vaikų literatūros ver
tintojo Jono Linkevičiaus spau
doje paskelbtos (Lit. ir menas, 
nr. 25) apžvalgos sužinome, kad 
1977 m. Lietuvoje nemažai buvo 
išleista komunistinei propagan
dai skirtų vaikų ir jaunimo lite
ratūros knygų. Jaunimui skirta ir
L. Into premijuotoji knyga apie 
nekaltų žmonių žudiką F. Dzer- 
žinską (idealizuojamą komunis- 

liuciją dėl karinio ir atominio 
bendradarbiavimo su Izraeliu, 
o Indija atsiėmė savo rezoliu
ciją dėl atominių ginklų bandy
mo ir pasiliko teisę ją kelti atei
tyje.

Šios Generalinės Asamblėjos 
specialiosios sesijos nutarimai 
skamba laba'i impozantiškai ir 
ypač išryškina vieningumo nuo
taikas, siekiant bendro nusigink
lavimo.

Betgi, žinant JT istoriją, daug 
panašių nutarimų buvo priimta, 
tik daugelis jų ir paliko vien 
tik popieriuje, nes tie, kam jie 
nepriimtini, jų nevykdo ar ne
kreipia dėmesio. Ar bus grūdų 
iš šių šiaudų, sunku šiandien pa
sakyti. Tik ateitis parodys . . . 

savo kaimynų. Būdami išeivijo
je, latviai nepaprastai išaugo, 
ypač instrumentalinės muzikos 
srityje.

Neužginčijama, kad lietuvių 
liaudies daina visu intensyvumu 
turi būti puoselėjama. Gražu ir 
naudinga burti jaunimą į tauti
nių šokių ir dainų ansamblius 
ir rengti jų šventes, tačiau tai 
nėra galutinė ir aukščiausia mū
sų muzikos meno apraiška, kaip 
daugelis mūsuose yra įsitikinę ir 
bando kartais net fanatiškai tai 
įtaigoti. Dažnai tenka girdėti 
nuomonę, kad mum reikia rem
tis išimtinai lietuvių liaudies 
meno žanru, koks dabar yra de
monstruojamas mūsų populia
riųjų šokių ir dainų ansamblių, 
o ne skrajoti muzikos aukštu
mose, kur negalime prilygti šio 
krašto išsivysčiusiais meno 
plėtotei.

Latviai, gyvendami šiame 
krašte, gerai suprato savo kul
tūrinę paskirtį ir šalia puikiai 
pavykusių dainų ir tautinių šo
kių pasirodymų, suruošė net tris 
papildomus instrumentalinius 
arba instrumentaliai-vokalinius 
koncertus. Kodėl, ruošdami savo 
dainų šventęs, negalime pasekti 
latvių pavyzdžiu? Tik ne viena
šališkai suprastas lietuvių dai
nos ir muzikos meno puoselė
jimas gali priartinti mūsų muzi
ką prie pažangesnės kūrybinio 
srauto tėkmės.

tą). Nudėvėtos propagandos pil
na ir E. Girčio knyga “Galiūnai 
gimsta šiandien”, kurioje garbi
nama sovietinė Rusija. Apie Lie
tuvos komjaunuolių ir pionierių 
“didvyriškumą” karo metu 
kalba P. Želvio dvi knygos — 
“Nutylėsiu” ir “Tėvynei ir liau
džiai”. Panaši yra ir P. Plungės 
knyga “Žygdarbių keliu’. Lite
ratūriškai stipresnis, nors taip 
pat neišvengęs propagandinės 
tematikos, yra B. Vilimaitės 
apsakymų rinkinys “Pirmūnų 
šventė”. Prie geresnių kūrinių 
skirtinas premijuotas A. Liobytės 
apsakymas “Sunki mama”. Dė
mesio verta ir Aneliaus Marke
vičiaus nuotykių apysaka “Lo
bių kalnas”. Keletas įdomesnių 
apsakymų buvo išspausdinta 
vaikų laikraštyje “Genyje”: A. 
Zurbos, V. Žilinskaitės, A. Balt
rūno. Tačiau iš apžvalgos ma
tyti, kad iš 1977 Lietuvoje iš
leistų vaikų ir jaunimo knygų 
išeivijos lietuviam nėra ko pasi
rinkti.

— Vilniaus universitete nuo 
1968 veikia Studentų folklorinis 
ansamblis, savo veiklos progra
moje puoselėjąs liaudies dainas, 
šokius, šventines (pabaigtuvių, 
joninių, pavasario pradžios) 
apeigas, sutartines, liaudies žai
dimus, ratelius. Nuo 1976 an
sambliui vadovauja muzikologė 
Zita Kelmickaitė. Ansamblis 
turi balsingų dainininkų, gerų 
pasakotojų, instrumentalistų. 
Per metus atlieka apie 30 kon
certų Vilniuje ir kitose vietose. 
Panašūs ansambliai neseniai į- 
įsisteigė Vilniaus pedagoginia
me institute ir Konservatorijos 
Klaipėdos fakultetuose. Savo 
koncertam medžiagos ansamb
liai susiranda daugiausia liau
dies muzikos tyrinėtojų — S. Pa
liulio ir Z. Slaviūno — rinki
niuose. Tai vis lietuvių pastan
gos išsaugoti gyvą buvusio Lie
tuvos kaimo kultūrą, kuri oku
pantų primesta kolektyvizacija 
ir vadinamąja melioracija yra ne
gailestingai naikinama.

— Vilniaus gyventojų skaičius 
auga greičiau negu buvo numa
tyta. Vidutiniškai kasmet pri
auga po 12 tūkstančių gyvento
jų. Natūralus prieauglis būtų 
mažesnis — tik 4383. Per 7000 
kasmet atvyksta iš kitur — įsi
darbina Vilniaus pramonėje, 
prekyboje. Tenykštėje spaudoje, 
žinoma, nekalbama, kiek tame 
mechaniškame gyventojų prie
auglyje yra kolonistų iš “plačio
sios tėvynės”. Šių metų birže
lio 1 Vilniuje jų buvo 473,000. 
Dėl gyventojų augimo spartumo 
miesto tvarkytojam atsiranda 
daug sunkiai sprendžiamų pro
blemų. Nors naujų namų staty-

Neringos stovyklos mergaitės, vadovaujamos Marijos Šulskienės, surengė protesto de
monstracijas Brattleboro mieste gatvėse, reikalaudamos nuteistiem disidentam laisvės.Nuotr. Iš
Brattleboro Reformer laikraščio)

NERINGOS MERGAIČIŲ DEMONSTRACIJOS

BRATTLEBORO, VT.

Liepos 18, antradienį, ramias 
Brattleboro, Vt., miestelio gat
ves užplūdo Neringos stovyklau
jančios mergaitės. Jos buvo pasi
puošusios tautiniais drabužiais, 
nešė plakatus, kuriuose reikala
vo V. Petkui laisvės, pasisakė už 
žmogaus teises. Tos procesijos 
preky ėjo Marija Šulskienė, kuri 
vasaros metu dirba Neringos 
stovykloje. Pastoviai ji gyvena 
Elizabeth, N.J.

Ši demonstrantų procesija pa
darė tris sustojimus.

Pirmas sustojimas
Pirmas sustojimas buvo prie 

“Brattleboro Reformer” laikraš
čio redakcijos, kur M. Šulskienė 
įteikė laišką, tuo pareikšdama 
spaudos laisvę. Sovietų Sąjun
goje yra griežčiausia spaudos 
cenzūra, piliečiai neturi jokios 
laisvės pasisakyti spaudoje.

Priėmęs laišką redaktorius 
Norman Runnion pažadėjo jį at
spausdinti savo laikrašty. Laik
rašty ir buvo jis atspausdintas 
pirmame puslapyje įdėta jo fak
similė, o toliau buvo pakarto
tas bendrame aprašyme.

Antras sustojimas
Antras sustojimas buvo prie 

miesto valdybos policijos įstai
gos. Marija Šulskienė atnešė 
gėlių puokštę ir įteikė policinin
kui. Ir kaip ji nustebo, kad šis 
prakalbo lietuviškai. Tai buvo 
policininkas James G. Kuzmes- 
kus, kurio tėvai į Ameriką at
vyko 1932. Jis pats kalba lietu
viškai. Policininkas, sujaudintas 
gėlių ir nuoširdžių žodžių, M. 
Šulskienę pabučiavo tris kąrtus.

ba ir labai gausi, bet gyven
tojų aprūpinimas butais dar vis 
nėra pilnai patenkinamas. Ne
pakankamas skaičius ir susisie
kimo priemonių. Naujieji dau
giaaukščiai miesto rajonai, talpi
ną tūkstančius gyventojų, vis 
dėlto gravituoja į miesto centrą, 
į čia suteiktas pagrindines įstai
gas. Ir miesto centras iš Leni
no prospekto (iš Gedimino gat
vės) jau keliasi į dešinįjį Neries 
krantą, kur statomi nauji kultū
riniai ir buitiniai pastatai. Dar 
nauji miesto rajonai numatomi į 
Ukmergės ir Lentvario pusę. 
Būsiąs pertvarkytas ir aerodro
mas: būsianti pakeista nusileidi
mo ir pakilimo takų kryptis, kad 
lėktuvų triukšmas nedrumstų 
tirštai gyvenamų rajonų. Iš kul
tūrinių Vilniaus įstaigų spauda 
mini: 5 teatrus, 23 kinus, 6 cent
rinius muziejus su 11 skyrių, 
357 bibliotekas, sporto rūmus, 
filharmoniją, daugybę mokyklų, 
konservatoriją, parodų ir muzi

kos sales, profesinius kultūros 
rūmus ir t.t. Daugybė meno tur
tų yra susitelkę restauruojamam

Marija Šulskienė, lydima dr. Elonos Vaišnienės, kuri buvo 
vertėja, Brattleboro Reformer laikraščio redaktoriui įteikia 
laišką, kuris simbolizuoja spaudos laisvę. Laiške ji prašo, kad 
Amerikos spaudoje būtų aprašyta nuteisto Viktoro Pet
kaus istorija. Kai ji buvo Lietuvoje ir kai norėjo išlaisvinti savo 
sūnų Simą Kudirką, V. Petkus daug jai padėjo. (Klišė iš Brattlebo
ro Reformer)

Čia buvo priminta, kad Sovie
tų Sąjungoje visi turi bijoti mili
cijos, kuri įvykdė tiek daug išve
žimų. Apie tai rašo Solženicynas 
savo knygose.

Trečias sustojimas
Mergaičių procesija tada nu

ėjo į St. Michael bažnyčią. 
Jas palydėjo policija. Bažnyčio
je giedojo giesmes ir meldėsi už 
persekiojamus Sovietų Sąjun
goje, už nuteistus disidentus. 
Išeinant prie policijos priva
žiavo motociklas ir atvežė vie

Vilniaus senamiestyje.

Literatūros teoretikas, Liet, 
rašytojų sąjungos sekretorius 
Petras Bražėnas (g. 1941) Mask
vos visuomeninių mokslų aka
demijoje apgynė filologijos 
kandidato disertaciją “Meninė 
asmenybės koncepcija šiuolaiki
niame tarybiniame romane” 
(rusų kalba). Daug kritikos 
straipsnių P. Bražėnas spausdi
na lietuviškoje spaudoje. Juose 
jaučiama aiški partinė linija.

— Lietuvos mokslų akademi
jos biologijos institutas savo 
mokslinių gamtos tyrimų duo
menis skelbia leidinyje “Lietu
vos TSR flora”. Pirmasis tomas 
išėjo 1959. Šiuo metu baigiamas 
redaguoti šeštasis paskutinis lei
dinio tomas. Leidinyje aprašomi 
Lietuvos augalai: jų esą 1400 
rūšių. Institutas stengiasi ap
saugoti nykstančias augalų rūšis 
(jų esą net 230). Daug įdomios 
medžiagos surinkta apie grybus.

Pr.N. 

ną raudoną rožę “Tai M. Šuls- 
kienei” — pasakė jis ir nuvažia
vo. Kas jis buvo, niekas nežino. 
Ir ši raudona rožė pradžiugino 
ir sujaudino Mariją Šulskienę.

Visur ji prisiminė nuteistąjį 
Viktorą Petkų, kuris daug pagel
bėjo, kai ji buvo Lietuvoje ir kai 
norėjo iš kalėjimo išvaduoti savo 
sūnų Simą Kudirką. Dabar ji jau
čia pareigą ir nuteistąjį Viktorą 
Petkų visokiais būdais vaduoti.

Įvykį plačiai aprašė Brattlebo
ro spauda, aprašė ir Elizabetho 
laikraštis — The Daily Journal.
Atgarsiai pasiekė ir kitus JAV 

miestus.

L.F. BIČIULIŲ 
STUDIJŲ 

SAVAITĖJE
Politinė mintis Lietuvoje: Na

cionalinio Liaudies Fronto ir 
Aušros politinės programos, — 
tai dr. Tomo Remeikio tema, ku
ria jis kalbės Lietuvių Fronto bi
čiulių rengiamoje studijų ir poil
sio savaitėje Dainavoje. Ši savai
tė vyks rugpiūčio 6-13. Visi, ku
rie domisi mūsų išeivijos bei 
okupuotos Lietuvos politinėmis, 
visuomeninėmis problemomis, 
maloniai kviečiami dalyvauti. 
Registruotis pas Alfonsą Vėlavi- 
čių, 11319 Ventura Dr., Warren, 
Mich., 48093. Telef. 313 264- 
4937

Savaitės pabaigai stovyklos 
administracija ruošia koncertą, 
kuriame dalyvaus sol. Onutė 
Pliuškonienė, muz. Aloyzas Jur
gutis, rašytojai Aloyzas Baronas 
ir Anatolijus Kairys. Po koncerto 
bus šokiai. Visi kviečiami daly
vauti.
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SUSIDOMĖJIMAS LIETUVOS
PASIUNTINYBE WASHINGTONE

Lietuvos pasiuntinybę Wa- 
shingtone liepos 13 aplankė, 
grįždami iš Kanados-Pasaulio 
Lietuvių Dienų, Australijos lie
tuviai sportininkai.

Gražus jaunimo būrys buvo 
maloniai priimtas ir pavaišintas 
Lietuvos Pasiuntinybėje, lydi
mas vietinio lietuvių jaunimo, 
kuris svečius globojo.

Bendrai, Lietuvos Pasiunti
nybę per mėnesį aplanko ke- 
liosdešimt lietuvių bei ameri
kiečių. Būdingas bruožas, kad 
ypačiai skambina ir lanko tre
čiosios bei ketvirtosios kartos 
lietuviai, kurie interesuojasi 
savo kilme ir jos kraštu. Atro
do, kad to jų intereso bene ryš
kiausia priežastis bus šiuo metu 
kyląs etninių grupių organiza
vimasis ir veržimasis parodyti 
savo kultūrinį įnašą ir šiaip sa
vo tėvų ir protėvių tautinį gy
vastingumą, Dauguma ieško 
savo kilmės ir didžiuojasi, maty
dami laisvos Lietuvos gyvą liu
dijimą — Pasiuntinybę.

Tik per paskutines savaites, 
be kitataučių (laikraštininkų, 
šiaip įvairių profesijų žmonių) 
iš ankstesnės ir naujosios iš
eivijos pasiuntinybę aplankė: 
dr. Elena ir dr. Viktoras Čei- 
čiai iš Clevelando, V. Neveraus- 
kas, buvęs Australijos L.B. pir
mininkas, su žmona, prel. J. Ne- 
verauskas iš Shenandoah, Pa., 
lydimas Harrisburgo Lietuvos 
vyčių kuopos pirmininko 
Mackelionio ir jo artimųjų, Sta
sys Santvaras, iš Bostono, lydi

mas A. Vaičiulaičio ir jo dukros 
Aldonos, panelė Gudonytė iš 
Philadelphijos, Jurgis Bradūnas 
su giminaitėmis, dr. Paronetto 
su žmona dr. Nijole Bražėnaite 
ir dukromis, p.p. Vaitiekūnai 
iš Australijos.

Liepos 15 Pasiuntinybę ap
lankė daug Lietuvos sportui nu
sipelnęs Pranas Lubinas su 
žmona ir jos seserimi.

Visų apsilankančių tikslas — 
pamatyti dar laisvos Lietuvos 
palikimą.

ŠAULIŲ 
KULTŪRINĖ 
STOVYKLA

LŠST centro valdybos rengia
ma kultūrinė stovykla įvyks lie
pos 29-30 Gintaro vasarvietėje, 
Union Pier, Mich.

Kultūrinio savaitgalio stovyk
loje pagrindinę paskaitą skaitys 
žurnalistas, redaktorius ir dau
gelio knygų autorius kun. dr. 
Juozas Prunskis. Stovyklos va
dovu pakviestas Pranas Tamkus, 
4250 So. Maplewood Avė., Chi
cago, III., 60632. Tel. 254-2089. 
Stovyklai numatyta trumpa, bet 
įdomi programa. Pageidaujama, 
kad norintieji stovykloje daly
vauti iš anksto pas vadovą už
siregistruotų.

Romui Kalantai paminklo sta? 
tymo reikalai eina pirmyn. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
gražioj vietoje nupirkta 12 skly
pų. Didesnis žemės plotas suda-

Pavergtų Tautų minėjimas Chicagoje. Daugybė plakatų, kuriuose reikalaujama išlais
vinti Petkų, grąžinti Lietuvai laisvę. Nuotr. A. Šeštoko

ro sąlygas didesniam ir įspudin- 
gesniam paminklui pastatyti.

Šaulių Sąjungai savo lėšomis, 
ar vien narių aukomis pastatyti 
bent kiek įspūdingesnį pamink
lą būtų labai sunku. Todėl lau
kiama visos lietuvių visuome
nės paramos.

Aukas paminklui jau galima 
siųsti adresu: St. Anthony’s Sa
vings and Loan Association, Ro
mas Kalanta Fund Acct. 0-30190- 
0, 1447 So. 49th Court., Cice
ro, III., 60650.

LŠST cv Inf.

BALTIMORĖJE
Vasaros karščiai ir tvankus 

oras vargina baltimoriečius. Lie
tuviai dėkingi parapijos kuni
gam, kad Šv. Alfonso bažnyčioj 
įvesta vėsinimo sistema.

Prel. L. Mendelis, Šv. Alfon
so parapijos pastor emeritus, lie
pos 22 grįžo iš atostogų, kurias 
praleido Europoje. Aplankė Ma
rijos šventovę Liurde. Praleido 
keletą dienų Lietuvių Kolegi
joje su prelatais Tulaba ir Jo
nušu Romoje.

Amerikos legionierių organi
zacijos Marylando valstijos me
tiniame seime Ocean City, Ma
ryland, liepos 11-14 dalyvavę 
Lietuvių posto 154 legionieriai 
ir jų padėjėjos grįžo į Balti- 
morę linksmi, nes jų kapelionas 
kun. A. Dranginis buvo išrink
tas visos Marylando valstijos 
Amerikos legionierių organiza
cijos kapelionu. Sveikiname 
kun. Antaną ir linkime jam sėk
mės naujose pareigose.

Šv. Vardo draugijos globoja
mas 25-tas “Baseball vakaras” 
įvyks rugpiūčio 9. Rungtynėse 
dalyvaus Kansas City Royals ir 
Baltimore Orioles. Draugijos

ČEMPIONAS SHARKIS POILSIAUJA
NASHUA, N.H.

Vietinis amerikiečių dienraš
tis Nashua Telegraph paskelbė 
dviejų skilčių pasikalbėjimą tarp 
New Hampshire valstijoje apsi
gyvenusio lietuvio žurnalisto 
Adolfo V. Bernoto (iš Connecti- 
cut valstijos ) ir kito mūsų vals
tijos žymaus piliečio, lietuvio 
Jack Sharkey, kuris ramiai gyve
na Epping miestelyje nuo 1952. 
Miestelėnai jį laiko savo miesto 
“ponu” (squire) ir vietos pašto 
įstaigoje kabo dvi jo autografuo
tos fotografijos.

J. Sharkis prieš 75 metus gi
mė Juozu Povilu Žukausku 
(amerikiečių tada rašomu Cu- 
koskay) Binghampton, N.Y., 
mieste, kur apsigyveno jo tėvai, 
atvykę iš Lietuvos šio šimtme
čio pradžioje. Pradėjus 1920 
siekti boksininko karjeros, jam 
patarta, kad su tokia pavarde 
netoli nuvažiuos. Todėlnu- 
sprendė pasiskolinti Jack iš Jack 
Dempsey, o Sharkey iš Sailor 
Tom Sharkey — boksininkų, 
kuriuos jis tada labai gerbė. 
Airių vyraujamame Bostone, kur 
Sharkis karjerą pradėjo, tokia 
pavardė buvo it sviestas.

Atsisveikindamas, Sharkey 
pareiškė: “Smagu, kai mane pri
simena, liūdna, kai pamiršta. Ta
čiau esu gerai apsirūpinęs, štai 
skersai gatvės laidotuvių įstaiga, 
netoliesia bažnyčia, o už jos ne
toli ir kapinės.”

-o-
Nashuos lietuviai profesio

nalai nyksta vienas po kito. Po
ros metų bėgyje netekome tei
sėjo Leonardo Veliškos, advoka
to Alfonso Raudonio ir dentis- 
to Stasio J. Barčio. Visi gimė 
Nashuoj ir mirė jauni; Veliška 
68, Raudonis 59, Bartis 66 metų. 
Teisėjas mirė 1976 sausio 31, 
advokatas 1977 kovo 28, Bartis 
1978 gegužės 16. Ir Veliška ir 
Raudonis advokato diplomus 
gavo iš Bostono universiteto, o 
Bartis baigė Northwestern uni
versitetą Chicagoje.

Visi buvo stiprios tautinės sa
vijautos lietuviai ir dosnūs vi
siem lietuviškiem reikalam. Gu
bernatorius King paskyrė Ve- 
lišką teisėju 1967, jam atlikus 
trejus metus tarnybos atstovu 
valstijos seimelyje. Jis ir Raudo
nis energingai reiškėsi Šv. Ka
zimiero parapijos veikloje. Tei
sėjas Veliška buvo parapijos Šv. 
Kryžiaus kapinių pirmininkas ir 
išaugino kapinių fondą iki 40,000 
dol. Advokatas Raudonis parašė

Taip atrodo dabar Jack Sharkey, sulaukęs 75 metų, 
kadaise buvęs pasaulio bokso čempionas. Gyve
na Epping, N.H. Šią nuotrauką įsidėjo Nashua 
Telegraph liepos 12, drauge buvo ir platus pasi
kalbėjimas su juo.

Į iš visur®

valdyba kviečia visus, kurie 
mėgsta Baseball, dalyvauti tose 
rungtynėse. Bilietus galima gau
ti pas pirmininką Richard Dixon 
ir klebonijoje. Savo dalyvavimu 
padėsite jaunuoliam, kurie sie
kia aukštesnių mokslų, nes visas 
pelnas skiriamas tam tikslui. Per 
25 metus Šv. Vardo draugija su
rinko 160,000 dol. tokiom sti
pendijom.

64-oje Lietuvių Dienoje 
Lakevvood Parke, Bar- 
nesville, Pa., rugpiūčio 13 ruo
šiasi dalyvauti nemažas skaičius 
lietuvių iš Baltimorės. Kalvelis, 
šokių grupė, dalyvaus meninėje 
programoje. Šiomis dienomis 
repetuoja, kad galėtų gerai pasi
rodyti toje dienoje. Įžanginis 
garbės kalbėtojas bus Simas Ku
dirka.

Jonas Obelinis

— “Vien tik Lietuvoje išsivys
tė masinis tautinis sąjūdis”, rašo 
prof. Peter Reddaway ilgame 
straipsnyje “Užrašai iš pogrin
džio” (Notės from the Under- 
ground), pasirodžiusiame Lon
dono Times Literary Supple- 
ment savaitrašty (birželio 16 
numery). Straipsnio tema yra ru
sų “samizdatinio” leidinio “Bė
gamųjų įvykių kronika” dešim
tinis jubiliejus. Ta proga rusų 
“Kroniką” sveikino ir “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika” 
(32 nr.). (E)

Treniruotis ir pailsėti Sharkis 
užsukdavo į Eppingą. Miestelis 
taip patiko, kad jame susirado 
ir žmoną Dorothy, kuri mirė 
prieš ketverius metus. Jos tėvų 
name čempionas Sharkis dabar 
gyvena pensininku, laiką leidžia 
medžiodamas armeškeriodamas.

Dorothy savo vyro lietuvišką 
pavardę sužinojo tik tada, kai 
parapijoje buvo paskelbti užsa
kai prieš vedybas. Sharkis pa
prastai visur buvo žinomas 
savo legaliai pasiimta pavarde. 
Jis su šia pavarde ir iškilo kaip 
pasaulinis bokso čempionas 
1932-1933.

Bernotas pasakoja, jog Sharkis 
labai nudžiugęs, kad jį atlankė 
lietuvis žurnalistas, kuris ne tik 
žinojo jo lietuvišką kilmę, bet 
mokėjo ir lietuviškai su juo pa
sikalbėti. Sharkis su savo tėvais 
visados kalbėdavosi lietuviškai. 
Jo lietuviška savijauta labai sti
pri: ant stalo guli žurnalas Vy
tis, o Bernotui jis pareiškė, kad 
jam smagu, jog Amerikos sporte 
pasižymėjo Eddie Waitkus, 
Diek Butkus ir “tas velniškai ge
ras teniso žaidėjas Vitas Gerulai
tis”.

parapijos istoriją jubiliejaus lei
dinyje, kada buvo minima šimto 
metų bažnyčios sukaktis. Baž
nyčią pastatė airiai ir ji yra pir
mutinė katalikiška bažnyčia 
mieste. Lietuviai ją iš airių per
ėmė 1909 ir, klebono Juozo Bu- 
cevičiaus rūpesčiu bei parapie- 
čių nuoširdžia parama, apmo- 
dernino.

Teisėjas Veliška ypač pasižy
mėjo, pravesdamas 50 metų ne
priklausomos Lietuvos sukaktį, 
kur vyriausiu kalbėtoju bu
vo jo geras draugas, valstijos 
gubernatorius King. Advokatas 
Raudonis padovanojo miesto 
knygynui 4 tomus anglų kalba 
lietuvių enciklopedijos. Jo bro
lis iš Atlanta, Ga., brolio atmin
čiai nupirko penktą o taip pat 
žada nupirkti ir šeštą tomą. 
Dr. Bartis prenumeravo daugelį 
mūsų laikraščių ir dažnai jiem 
pasiųsdavo stambių aukų.

Šių profesionalų mirtis paliko 
Nashua lietuviuose didelę lietu
viškos veiklos spragą. Advokato 
Raudonio duktė Valerija Kenny 
šiemet gavo teisininko diplomą 
ir leidimą praktikuoti valstijoje. 
Ji tęs tėvo darbą.

Kor.

1978 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

BALTIC 
TOURS

RUDENS VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS J LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

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

naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 dienos Vilniuje1
su 1 dienos ekskursija j Kauną ir Trakus, 
1 naktis Maskvoje.

Daugiau informacijų kelionių Į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

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

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

— Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės naujoji valdyba, iš
rinkta liepos 2 Toronte įvyku
siame seime, liepos 17 posėdy 
pasiskirstė pareigomis: inž. Vy
tautas Kamantas — pirm., Daina 
Kojelytė — sekr., Vacys Kleiza 
— vykd. vicepirm., Romas Saka- 
dolskis — inform. reik, vadovas, 
Antanas Juodvalkis — protokolų 
sekr., kun. Antanas Saulaitis — 
švietimo reik, vad., inž. Mečys 
Šilkaitis — ižd., dr. Algis Pau
lius — specialiem reikalam, 
Saulius Kuprys — teisiniam rei
kalam. Prie valdybos prisidės 
jaunimo reikalam vicepirminin
kė Gabija Juozapavičiūtė ir vie
nas narys sporto reikalam. Pa
reigas iš senosios valdybos 
naujoji valdyba perims rugpiū
čio 6, sekmadienį, 6 vai. vak. 
Jaunimo Centre, Chicagoj.

— PLB garbės teismo nariai, 
išrinkti liepos 2 PLB seime To
ronte, pasiskirstė pareigomis: 
dr. J. Sungaila — pirm., V. 
Skrinskas — sekr., dr. P. Vilei
šis, E. Čuplinskas ir dr. B. Ne- 
mickas — nariai, Kandidatas — 
G. Šernas.

— Senatorius Bob Dole liepos 
17 pasiuntė JAV prezidentui 
Carteriui laišką, prašydamas 
dėti laisvinimo pastangas ir Vik
toro Petkaus atveju, o ne vien tik 
rūpintis Ščaranskio ir Ginzbur
go nuteisimu. Laiško nuorašą 
sekretorius Bill Kats atsiuntė ir 
Darbininko redakcijai.

Karolina Daumantienė-Pabrė- 
žaitė, 90 metų, mirė Vilniuje lie
pos 14. Liko dvi dukros: Stasė 
Jočiuvienė Vilniuje ir Lionė 
Baltrušaitienė Chicagoje.

L. Platerienė iš Bethesda, 
Md., pastovi Darbininko gera
darė, anksčiau atsiuntusi 25 dol., 
dabar vėl Darbininko spaudos 
reikalam atsiuntė 40 dol. Už 
dosnią paramą nuoširdžiai dėko
ja Darbininko administracija.

— Į Lietuvių Fronto bičiulių 
rengiamą studijų ir poilsio sa
vaitę atvyksta J. Kojelis ir A. 
Raulinaitis iš Los Angeles, 
Calif. Ši savaitė rengiama Dai
navoje rugpiūčio mėn. 6-13.

— Dail. Antano Petrikonio 
paveikslų paroda bus tradicinė
je Pennsylvanijos Lietuvių die
noje, kuri įvyks rugpiūčio 13 
Lakevvood Parke, Bamesville, 
Pa. Vyčiam kviečiant, parodą or
ganizuoja knygynas Spauda iš 
Waterburio.

— Rašytojas Jurgis Gliaudą, 
dėl išvykimo iš Los Angeles, 
pasitraukė iš Lietuvių Žurnalis
tų S-gos valdybos vicepirminin
ko pareigų. Kitas valdybos narys 
pagal rinkiminį sąrašą — dr. Pet
ras Pamataitis.

— Iš Tomo Venclovos studi
jos apie literatūrinę cenzūrą 
Lietuvoje ištrauka išspausdinta 
dvimėnesiniame Londono žur
nale “Index” (July-August, 
1978). (E)

— Lietuvių Fronto bičiulių 
studijų ir poilsio savaitėje Dai
navoje dalyvaus Simas Kudirka. 
Stovykla vyksta rugpiūčio 6-13, 
o ne 5-13, kaip buvo anksčiau 
skelbta.

— Futbolo klubas Lituanica 
Chicagoje ruošia trečiąjį “Mayor 
Daley Memorial” futbolo turny
rą ir pikniką liepos 29, šešta
dienį, nuo 11 vai. ryto iki 11 
vai. vak. Marąuette Parke, prie 
69-tos ir California Avė. Liths 
pirma komanda žais prieš Spar
tą, Lightning in Winged Bull 
komandas. Liths senjorų koman
da žais prieš Rams, Green- 
White ir Real F.C. komandas.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: J. Liorentas, Hollywood, 
Fla., J. Jucevičius, So. Boston, 
Mass., A. Polikaitis, Los Ange
les, Calif. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Dar
bininko prenumerata pirmiem 
metam tik 10 dol. Atnaujinant 
— visiem 13 dol. metam.
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Lietuvių Fondo suvažiavimo registracijos komisija. Suvažiavimas buvo gegužės 6 Jaunimo 
Centre Chicagoje. Nuotr. V. Noreikos

Šypsniai iš anapus geležinės uždangos
Giminės

Po Čekoslovakijos okupacijos 
komunistai vykdė narių “valy
mų • Viena sena čigonė buvo 
atvesta pas komisarą, kuris pa
klausė:

— Nuo kada esi partijoj?
— Daug metų, drauge komi

sare.
— Ir tavo tėvas?
— Taip, ir mano senelis, ir 

prosenelis, visi buvo partijos na
riai.

— Klausyk, meluoji! Tais lai
kais dar nebuvo kompartijos.

— Bet tai nesudaro gi jokio 
skirtumo, — atsakė čigonė. — 
Mūsų-giminė visą laiką vogė.

Išbaidė kiaulę
Važiavo kartą Stalinas keliu 

ir pamatė skersai kelio gulinčią 
ilgą kiaulę.

— Pasitrauk iš kelio! — sušu
ko Stalinas. Bet kiaulė nesijudi
no iš vietos. Dar smarkiau su
riko Stalinas, bet kiaulė vis ne- 
judėjpjr gulėjo lyg negyva.

Tada Stalinas tyliai priėjo prie 
kiaulės ir pasilenkęs pasakė jai į 
ausį:

— Jei tu iš čia geruoju nepa
sitrauksi, tai aš paliepsiu tave 
uždaryti į kolchozą.

Tai išgirdusi, kiaulė šoko, lyg 
perkūno trenkta, ir dingo.

Socialistinė karvė
Busimasis sovietinis zootech

nikas į profesoriaus klausimą, 
kokiai rūšiai gyvulių jis priskir- 
siąs socialistinę karvę, atsako:

— Tai raguotos veislės galvi
jas, nuo sovietinės Lietuvos įsi
kūrimo laikų melžiamas Mask
voj.

Politinė linija
Komunistiniuose kraštuose 

piliečiai turi daug rūpesčio kar
tais nežinodami, kurią liniją pa
laikyti — Maskvos ar Pekino.

Rytų Berlyne įėjęs į barą pi
lietis prašo arbatos.

—Kuri arbata geriau patinka 
— rusiška ar kiniška? — pa
klausia kelneris.

— A, manau,; kad bus ge
riau puodelis kavos.

ATOSTOGOS BALTIJOS KRAŠTUOSE 1978 
PRISIDĖKITE PRIE EKSKURSIJŲ, KURIOS BUS 

PILNOS PRISIMINIMŲ!

IŠVYKIMO DATOS NAKTYS KIEKVIENAME MIESTE

liepos 28 iki rugp. 11 $1074.00 Vilniuj 5, Druskininkuose 3, 
Maskvoj 3, Leningrade 2

rugp. 18 iki rūgs. 1 $1074.00 taip, kaip viršuj
rūgs. 15 iki rūgs. 23 $849.00 Vilniuj 5, Maskvoj 2
rūgs. 22 iki rūgs. 30 $849.00 taip, kaip viršuj
rūgs. 28 iki spalio 7 $849.00 Vilniuj 5, Maskvoj 2, Kopen

hagoj 1
spalio 12 iki spalio 21 $849.00 taip, kaip viršuj
gruodžio 22 iki sausio 5 $1049.00 Vilniuj -5, Varšuvoj 3, Lenin

grade 3, Maskvoj 2

Kel ionėn įska itoma pilnos dienos ekskurs ija į Kauną ir pusės dienos išvyka į T rakus

TRANS INTERNATIONAL TOURS LTD.
Kreiptis: JONAS ADOMĖNAS 535 F,FTH AVENUE

kelionių vadovas New York, N.Y. 10017
212 697-7257

Emigracija
Lietuvoj žydai partiečiai labai 

atkalbami emigruoti. Kartą nuei
na žydelis užsiregistruoti emi
gracijai. Valdininkas:

— Tu žydelis partinis. Ko tu 
ten emigruosi? Argi tau čia ne
gerai?

— Na, aš gal ir galėčiau pasi
likti. Bet mano žmonelė jokiu 
būdu nesutiktų pasilikti.

— Ką čia žmonelė! Pasimei
link, ir perkalbėsi.

— Na, su žmona gal ir susi
tarčiau, bet su uošve jokiu būdu.

— Ką čia uošvė! Vis moteris. 
Pamėgink ir ją perkalbėti!

— Nežinau, kaip su ja būtų. 
Bet jau uošvio perkalbėti tai tik-

PATERSON, N.J.

Patersono, N.J., L.B. lietuviai 
Pasaulio Lietuvių Dienom To
ronte aukojo:

50 dol. —O. Šepetauskienė.
40 dol. — B.A. Stankaičiai.
Po 25 dol. — dr. N. Bražė- 

nas-Paronetto, dr. F. Paronetto, 
L. Paronetto, L. Paronetto.

Po 20 dol. — V.O. Baltučiai, 
V.R. Gudeliai, I. Keraitienė.

Po 15 dol. — A.A. Masioniai, 
J.J. Misiūnai, J.E. Kontautai.

Po 10 dol. — P. Tamauskas, 
J.R. Stankaičiai, kun. V. Dabu- 
šis, A. Valatkienė-Nagy, E. Au- 
gulienė, J. Jackūnas, O. Stankai- 
tienė, A.E. Virbickas, J. Iškaus
kas, V.R. Čižiūnai, Vyt. Gružas, 
A. Rubonis, G.S. Klimai, Kl. E. 
Praleikai, K. Jankūnas, P. Juška, 
E. Liaugaudienė, A. Diškėnas,
T.P. Tallat-Kelpšai, K.N. Kulys, 
A.J. Aidukai, J.L. Litvaičiai, V.Z. 
Šauliai, J.O. Rekešiai, J. Urbo
navičius, B. Vasiliauskienė.

Po 5 dol. — A. Visockis, M.K. 
Senuliai, A. Rugys; M. Iškeliū- 
nas, M. Naruševičius, J. Majaus- 
kienė, A. Gelažius, M. Šaulienė, 
J. Kalėda, P. Naujokaitis, J. Sa
baliauskas, J. Žilius, S. Ado
maitis, A.B. Hlava.

Po 3 dol. — Alf. J. Kepeniai, 
Vik. Malakas.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Patersono LB apylinkės 
valdyba.

rai neapsiimu.
— Tai tegul jie važiuoja, o tu 

čia pasilik.
— Kad be manęs jie negali, 

nes aš tik vienas . . .žydelis . . .

Įįy SPORTAS

Dar apie PLSŽ krepšinį
Pasaūlio Lietuvių Sporto Žai

dynėse vyrų krepšinio varžybos 
turėjo būti dėmesio centre ir la
bai daug buvo iš jų tikėtasi, bet 
įvyko truputį kitaip. Iš anksto 
reklamuotos žvaigždės dėl įvai
rių priežasčių žaidynėse nepasi
rodė ir tik viena Chicagos Ne
ris sulipdė reprezentacinį vie
netą. Lituanica turėjo visada pa
tikimą Barių ir buvusį Indianos 
žaidėją Valavičių, bet neturėjo 
aukštojo Mažeikos, kuris kamuo
lius nuo lentų graibstytų. Aust- 
raliečius apvylė Palubinskas, iki 
Amerikos atvykęs, bet į Torontą 
nenuvažiavęs. New Yorkui irgi 
panašiai atsitiko. 6’9” Provi- 
dence College žvaigždė R. Mi
sevičius prieš pat žaidynes iš
vyko Italijon geresnės laimės 
ieškoti ir LAK komanda liko be 
■" 11 " ■ ■ ........... i.. .
LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Atsiprašau “Darbininką”
Pereitą šeštadienį, kalbėda

mas per “Lietuvos Atsiminimų” 
radijo valandą, per nesusipra
timą užpuoliau “Darbininką” 
dėl kongresmano Mario Cuomo 
“padarytos klaidos”.

Faktinai taip ir buvo, kaip ra
šė-“Darbininkas” liepos 21, Nr. 
28, straipsny “Pavergtų Tautų 
Savaitė”. Peter Wytenus primi
nė senatoriui kodėl buvo nepa
minėtas Viktoras Petkus?

Aš atsiprašau “Darbininką” 
už mano klaidą.

Jurgis Juodis

Red. pastaba; Mario Cuomo 
yra ne kongresmanas ir ne sena
torius, bet New Yorko valstijos 
Secretary of State. 

centro. Bostonas bandė gauti 
Connecticuto Universiteto Ab
romaitį arba bent Ketvirtį, bet ir 
juos lydėjo nesėkmė. Taip ir li
ko kelias į laimėjimą ištiestas 
Neriai. Vilčių dar kėlė Toronto 
Aušra, šį kartą sudariusi stipriau
sią sąstatą, bet jiem irgi nesise
kė. Jaunesnysis Rautinš, nors ir 
labai gabus krepšininkas, neiš
laikė pastovios formos ir dėl to 
Aušra pusiaubaigmėje suklupo 
prieš sunkiai vargstantį Bostoną 
84-89. Iš tikrųjų gaila, nes Auš
ros ir Neries baigmės rungtynės 
būtų iššaukusios didesnį susido
mėjimą ir, turbūt, geresnės kla
sės krepšinio pademonstravimą.

Nėra jokios abejonės, kad Ne
riai aukso medalį laimėjo Pui
dokas. Šis 6’11” ūgio, gerai “su- 
budavotas” Chicagos bokštas 
Neries komandai buvo lyg stul
pas, apie kurį sukosi visas žai
dimas. Jeigu Puidokas neuž
dengtas, tai jis su malonumu 
“skandino” kamuolius iš po 
krepšio, o jeigu du ar trys bandė 
jį dengti, tai tokie gynikai, kaip 
Šimkus, Butkus ir Vaitkus 
smaigstė krepšius iš visų pusių 
be , pasigailėjimo. Be Puidoko 
Neris nebūtų pasiekusi finalo. 
Nebūtų net prieš New Yorką 
išlindusi, nes newyorkiečiai su
valdė visus kitus Neries šaulius, 
tik yieno Puidoko nesustabdė. 
Neries 68-58 laimėjime Puido
kas sumetė 32 taškus, o jį dengęs 
R. Šimkus tuoj penkias baudas 
uždirbo ir grįžo atgal į suolą. 
Šiose rungtynėse, kaip ir dauge
lyje kitų, matėsi teisėjų sprendi
mų šlubavimas, bet tas turbūt 
yra visų pralaimėjusių paguoda. 
New Yorko LAK prieš Nerį iš
vystė gerą pasipriešinimą. Pir
mas puslaikis baigėsi 30-29, vos 
vieno taško Neries persvara, o 
vėliau New Yorkas net vedė vie
nu tašku, bet prieš galą Puido
kas padarė savo. Kažin, ar jis taip 
būtų karaliavęs su Misevičium 
prieš akis? Šiose rungtynėse 
N.Y. LAK taškus pelnė: Mika
lauskas 12, DePasąua 14, Kli
mas 20, Tomey 4, Gudaitis 4, 
R. Šimkus 2 ir Skeivys 2. Chi
cagos Neris: Puidokas 32, Šim
kus 11, Stankūnas 10, Butkus 7, 
Jesevičius 6 ir Varnas 2.

Vienos iš įdomiausių rungty
nių buvo Neries ir Lituanicos 
susitikimas (92-77), kur sudužo 
Lituanicos viltys prieš Neries 
galybę. Šimkus ir Butkus terori
zavo priešininką taikliais meti
mais ir žaibiškais praėjimais, o 
Puidokas, žinoma, viską iš po 
krepšio sušlavė. Panašiai buvo ir 
baigmės rungtynėse prieš Bos
toną. Čia Chicagos gynikai taip 
įsismagino, kad net Puidokas 
mažai darbo turėjo. Gi Bostonas 
atrodė išsisėmęs ir geriausias 
jų metikas po krepšiu — Boutin 
nei vieno taško neuždirbo. Jei
gu galima tikėti taškų skaičiuo
tojais, tai baigmės rungtynėse 
Bostono LPDSK komandoje taš
kus pelnė: Ambrose 21, Mink- 
vitz 28, Baškauskas 18, Baika 13 
ir Minishak 5. Chicagos Neris: 
R. Butkus 17, Šimkus 29, Stan
kūnas 13, Vaitkus 12, Puidokas 
26, Varnas 4, Naujokas 3, Jesevi
čius 2 ir Dagys 1. Galutinė pa
sekmė: 107-85.

Australiečių bėdos nesiribojo 
vien tik Palubinsko nebuvimu. 
Gražiai susižaidęs ir veržlus vie
netas, Australijos lietuvių rinkti
nė nukentėjo ir nuo skirtingų 
krepšinio taisyklių. Pas juos mat 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

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

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 

'"iie —patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and
Jll Europe. Itcures: DANDRUFF, FALLING HAIR, ITCHING SCALP, 

j SPLITTING ENDS, STRENGTHENING HAIR' ROOT GROWTH,“ 
I j and restoring NATURAL HAIR COLOR.Using JIB youwillnever 
; be BALD or grėy 100% Listed in Pharmacy Red-Biue-Book. JIB

Medicine Lig. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P.P.
J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 60650. 
Fili: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; CHICAGO: at Apotheke J & J, 
2557 W. 69th St; 50th Avė. & 14th St. Cicero and 1640 W. 47th St. Chicago; 
2923 N. Milwaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

žaidžiama pagal internaciona
lines arba olimpines taisykles, 
o čia reikėjo taikytis prie vieti
nių sąlygų. Aplamai, australai 
padarė gerą įspūdį visose aikš
tėse ir publikos buvo mėgiami. 
Jų dalyvavimas įnešė tam tikrą 
tarptautinį skonį į daug kartų 
matytų Amerikos ir Kanados lie
tuvių komandų varžybas.

Trumpai pažvelgus į vyrų 
krepšinio dalyvius, peršasi įspū
dis, kad ateitis gali būti šiek 
tiek liūdnoka. Tokie vienetai, 
kaip Chicaga, Detroitas ir ypač 
Bostonas nieko naujo neparodė. 
Tie patys veidai, kuriuos ma
tėm prieš 4-5 metus ir tie patys 
žaidėjai, iš kurių vienam — ki
tam jau senai laikas batukus 
pakabinti. Dedant viltis į priau
gančius jaunius, irgi mažai pro
švaisčių. Jaunįų A varžybose tik
tai New Yorkas pasirodė, kaip 
žadantis vienetas, ypač, kad jau 
dabar jų jauniai papildo vyrų ko
mandos eiles. Tačiau gaila, kad 
vėliau universitetai pavilioja ge
resniuosius žaidėjus ir griežtos 
taisyklės nebeleidžia dalyvauti 
lietuvių turnyruose.

Jaunių varžybose laimėjimus 
daugiausia nulėmė centrinių 
žaidėjų ūgis. Jeigu Neris vyrų 
medalį iškovojo su Puidoku, tai 
New Yorko jaunių A komanda 
laimėjo su Šimkum. Net ir jau
nesnio amžiaus B grupėje tas 
pat. Ten Neries Liškūnas ištem
pė savo komandą prieš Hamil
tono Kovą 51-46, prieš New Yor
ko LAK 30-28 ir finale prieš Žai
bą 50-48. Jaunių A grupėj new- 
yorkiečiai nepersistengė prieš 
Toronto Vytį 49-40 ir prieš Ha
miltono Kovą 30-25, bet baigmė
je visiškai sunaikino Lituanicą 
67-29 (36-14). Ir gynime, ir puo
lime svarbiausias LAK žaidėjas 
buvo 6’8” ūgio Ričardas Šimkus.

Jis valdė lentas, po krepšiu 
uždengė priešininkų pasikėsini
mus ir buvo nesulaikomas meti
muose. Atkreipus visą dėmesį į 
Šimkų, puikūs gynikai — Naro- 
nis ir Gudaitis rinko krepšius iš 
visų pozicijų. New Yorkui baig
mės rungtynėse taškus pelnė: 
Šimkus 15, Schaefer 10, Gudai
tis 17, Naronis 16, Gvildys 4, Bi
rutis 3 ir Matulaitis 2. Lituanicės 
taškai: Lietuvninkas 10, Juška 5, 
Kleiza 5, Bliudžius 3 ir Šiliūnas, 
Skrebys bei Šepikas po 2. New 
Yorko jaunių gabumai buvo iš
ryškinti australiečių viešnagės 
metu, kai jiem teko žaisti prieš 
australų jaunių ir vyrų rinktines. 
Net ir be pastovaus Gudaičio 
New Yorko jauniai sumušė abi 
australų komandas ta pačia 53- 
49 pasekme. Per dvi rungtynes 
Šimkus sumetė 48 taškus ir bu
vo tikras teroras gynimo pozici
joj. Pas australiečius labai gerai 
atrodė A. Milvydas ir D. Šutas.

Jaunių C grupėj PLS Žaidy
nėse dalyvavo tik 6 komandos ir 
nevvyorkiečfam užteko dviejų 
rungtynių larmėti aukso medalį. 
Prieš Clevelando Žaibą jie pra
ėjo su 39-18 pasekme, o Toron
to Vytį sutvarkė 33-23. Baigmės 
rungtynėse LAK taškai: Didžba- 
lis 15, Milukas 10, Rič. Kezys 
4, Rimas Kezys 2 ir T. Birutis
2. Toronto Vytis: Saplis 8j Bal
sys 7, ir Nemikas, Šukauskas 
bei Marcinkevičius po 2.

Bendras krepšinio varžybų į- 
spūdis geras. Dalyvavo labai 
daug komandų (45) ir kiekviena 
gavo sužaisti bent po 2 rungty
nes. Pažymėtina, kad net pralai

mėtojų paguodos ratai buvo 
tvarkingai pravesti ir bronzos 
medaliai buvo teisėtai užtar
nauti. Vyrų klasėj III vietą gavo 
Lituanica prieš Aušrą, moterų 
— Aušra prieš Londono Taurą 
48-36, Jaunių A — Neris prieš 
Australiją 64-56, jaunių B —Vy
tis prieš Hamiltono Kovą ir jau
nių C — Žaibas prieš Chicagos 
Žarą. Neplanuotos jaunių D gru
pės varžybos irgi praėjo tvarkin
gai, kur baigmėje Detroito Ko
vas išplėšė pergalę prieš N.Y. 
LA Klubo pipirų komandą.

Alg. Š.

<0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Pasaulis su dideliu susidomė
jimu seka dabar vykstančią Ba- 
guio mieste, Filipinuose, dviko
vą dėl pasaulio karūnos tarp A. 
Karpovo ir V. Korčnojaus. Pir
mosios trys partijos baigėsi ly
giomis, o lygiosios čia neįskai
tomos; reikia laimėti šešias par
tijas, kad taptų naujuoju pasau
lio čempionu. Ši dvikova trans
liuojama TV Europai ir kitiem, 
tik ne JAV.

Vilniuje vyksta stambus tarp
tautinis turnyras, kuriame daly
vauja JAV dm S. Reshevsky ir 
vienintelė moteris — pasaulio 
meisterės varžovė M. Čiburda- 
nidzė. Iš lietuvių tik du atsto
vai: tm Vladas Mikėnas ir G. 
Piešina.

Amsterdame vyksta kitas 
stambus tarptautinis turnyras. 
Jame dalyvauja JAV dm W. 
Browne, bet pradėjo nesėkmin
gai, suklupęs prieš jugoslavą 
J. Nikoličių. Čekas, dm Hort 
pralaimėjo vengrui Ribly. Sovie
tų dm Romanišinas atidavė pus- 
taškį olandui Langevegui. Ant
roje grupėje pasaulio jaunių 
meisteris A. Jusupovas pralai
mėjo olandui R. Hartogui.

Bostono šachmatininkai ragi
nami tuoj registruotis į rugpiū
čio 3 prasidedantį šachmatų tur
nyrą So. Bostono LPD klube. 
Pradmės mokestis $5, jauniam 
— $3. Laimėtojam I-III v. ir jau
nių (berniukų, mergaičių) bei

seniorų grupių nugalėtojam 
paskirtos dovanos. Registruotis 
pas K. Merkį tel. 268-0853.

BOOKS IN ENGLISH

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

Lithuanian Cookery, by I. 
Sinkevičiūtė $7.00

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

The Baltic Nations, by B. Kas
ias $12.00

Fighters for Freedom, by J. 
Daumantas $10.00

Lithuania 700 Years, by A. 
Gerutis $12.00

Lithuanians in America, by A. 
Kučas $6.00

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

Selected Lithuanian Poetry, 
by J. Zdanys $12.00

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

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

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

®DEXTER PARK 
PHARMACY IlKl

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

(Cor. 77th Street) 
>oodhaven, N.Y, 11421

WE DELJVER 
TELEF. 296-4130

*

Models
For 9

Television, §
Fashion, §

Commercials, §
Shows, |

Advertising § 
Beginners and § 
Professionals §

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

(Suite 404) /
225 West 57th St., §

N.Y.C. §
212-586-3556 &
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TĖV. RAFAELIO ŠAKALIO, OFM, 
KUNIGYSTĖS 25 METŲ SUKAKTIS

Liepos 16 , sekmadienį, Šv. 
Antano vienuolyne Kennebunk- 
porte, Maine, iškilmingai pami
nėta Tėv. Rafaelio Šakalio, 
OFM, kunigystės 25 metų 
sukaktis. Buvo pramatytos pa
maldos Liurdo grotoje, kad būtų 
patogiau žmonėm, kurie suva
žiuoja į pikniką, bet dangus bu
vo debesuotas, atrodė, kad gali 
lyti. Tai iškilmingos mišios buvo 
aukojamos vienuolyno koplyčio
je, kuri buvo pilna žmonių.

Drauge su sukaktuvininku mi
šias koncelebravo šie pranciško
nai: provincijolas Tėv. Jurgis 
Gailiušis, Tėv. Juozapas-Kęstu- 
tis Butkus — gvardijonas, Tėv. 
Leonardas Andriekus, Tėv. Pla
cidas Barius ir pasauliečiai ku
nigai — Brocktono Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos klebo
nas kun. Petras Šakalys, Mont- 
realio Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonas kun. Feliksas 
Jucevičius.

Gražų ir turiningą pamokslą 
pasakė Tėv. Placidas Barius,

pedagogiką St. Bonaventūros 
universitete Olean, N.Y.

Kai Kennebunkporte veikė šv. 
Antano berniukų gimnazija, me
tus laiko vadovavo bendrabu
čiui, dėstė lietuvių kalbą, istori
ją ir muziką.

Ilgiausiai jis dirbo Toronte. 
Ten net 16 metų buvo Prisikė
limo parapijos vikaru. Porą metų 
ėjo pašaukimų direktoriaus ir 
tretininkų vizitatoriaus pareigas. 
Kurį laiką buvo ir Brookly- 
no pranciškonų vienuolyne. Da
bar yra Kennebunkporto vie
nuolyno vikaras, ekonomas ir 
svečių namų administratorius. 
Dažnai su patarnavimais išvyks
ta į kaimynines lietuvių ir ame
rikiečių parapijas.

Sveikiname sukaktuvininką ir 
linkime sėkmingai darbuotis 
Dievo garbei ir lietuvių tautos 
labui! Tėv. Rafaelis Šakalys, OFM

valstybinės santvarkos elgiasi 
su žmogum kaip su vergu ir pa
vergtasis negali protestuoti nei 
apsiginti. Vakarų pasaulį vis 
dažniau pasiekia žinios apie so
vietinių teismų procedūrą, apie 
nekaltų žmonių deportacijas į 
Sibiro koncentracijos stovyklas. 
Tačiau, nepaisant žiaurios baus
mės, ne tik pačioj Rusijoj, bet ir 
jos pavergtuose kraštuose atsi
randa vis daugiau disidentų. Pa
minėtini keli iš daugelio: Sachar 
rov, Kovaliov, Orlov, B. Gajaus
kas, V. Petkus, N. Sadūnaitė, 
O Lukauskaitė-Poškienė. Ar ne 
mūsų pareiga už juos pasiskųsti, 
kalbėti? Ar ne mūsų pareiga pri
statyti pasaulio opinijai žmogaus 
žiaurumą žmogui? Ar ne mūsų 
pareiga mobilizuoti viešą opini
ją prieš besiplečiantį terorą, su
kurtą tų, kurie dedasi lygybės 
skelbėjais, liaudies rojaus staty
tojais? Argi mes, moterys, netu
rėtume kelti organizuoto balso, 
apeliuojančio į pasaulio sąžines, 
kad pagelbėtume pavergtie
siem, nužmogintiem įvairiuose 
pasaulio kraštuose? Argi mes 
negalėtume efektyviai panaudo
ti savo jėgos ir įtakos?

Stepono ir Valentinos Minkų 
vadovaujama radijo programa 
yra seniausia Naujojoje Anglijo
je ir veikia jau 45 metus. Me
tinė gegužinė — piknikas šie
met įvyks rugpiūčio 13, sekma
dienį, gražiame lietuviškame 
Romuvos Parke, 71 Claremount 
Avė., Brockton, Montelloje. Pro
gramoj dalyvaus Bostono Lie
tuvių Etnografinis Ansamblis, 
vad. Gitos Kupčinskienės, ir 
Bostono Lietuvių Tautinių šo
kių Sambūris, vad. Onos, Gedi
mino ir Lilijos Ivaškų. Bus ren
kama iškilioji Naujosios Angli
jos lietuvaitė. Šokių varžybos 
vyks grojant Mickey Haberek 
Trio. Laimėtojam dovanas skiria 
Larry di Cara, Bostono miesto 
tarybos pirm., ir kandidatas į 
Mass. valstijos iždininko vietą. 
Bus įvairios loterijos ir įžangos 
dovanos. Visi galės pasistiprinti 
lietuviškais gegužinės valgiais ir 
gėrimais. Iškiliajai lietuvaitei ir

specialiai šiom iškilmėm nu
vykęs iš Brooklyno. Jis kalbėjo 
apie pašaukimus.

Mišių metu įspūdingai giedo
jo Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos choras, vadovaujamas kom
pozitoriaus Juliaus Gaidelio.

Po iškilmingų pamaldų visi 
turėjo progos pasveikinti sukak
tuvininką ir pasikalbėti. Tą 
dieną buvo tradicinis piknikas. 
Daug svečių buvo suvažiavę iš 
plačiosios Naujosios Anglijos.

-Q-
Tėv. Rafaelis Šakalys, OFM, 

yra aukštaitis. Gimė Kovarske, 
Ukmergės apskrityje. Gimnaziją 
lankė Ukmergėje, bet paskui ka
ro audros išbloškė iš tėvynės. 
Gimnaziją baigė Spackenber- 
ge, Vokietijoje. 1947 atvyko į 
Kanadą ir už pusės metų įsto
jo į lietuvių pranciškonų vienuo
lyną.

Naujokyną atliko Sherbrooke, 
Que., filosofiją baigė Quebece, 
o teologiją Montrealio pranciš
konų seminarijoje. Kunigu į- 
šventintas 1953 birželio 21 
Montrealyje.

Dar jis turėjo galimybės to
liau mokytis. Studijavo anglų 
kalbą ir literatūrą, JAV istoriją ir

TARPTAUTINĖ MOTERŲ KONFERENCIJA 
PRIĖMĖ LIETUVIŲ REZOLIUCIJĄ

1978 birželio 4-9 Phoenix, 
Arizona, vyko General Federa- 
tion of VVomen’s Clubs- 87-oji 
metinė konvencija, kurioj Lietu
vių Moterų Klubų Federacijai 
atstovavo Margarita Samatienė. 
Mūsų atstovė konvencijai prista
tė rezoliuciją, kuria General Fe- 
deration of Women’s Clubs į- 
pareigojama įsteigti žmogaus 
teisių komitetą. Šią rezoliuciją 
moterų atstovėm vieningai pri
ėmus, General Federation of 
Women’s Clubs prezidentė Mrs. 
Harry Wagner Jr. viešai paskel
bė: .. . “Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos pristatyta rezoliu- 
cya priimta, ir naujai išrinktai 
šioj konferencijoj General Fede
ration of VVomen’s Clubs admi
nistracijai tenka atsakomybė į- 
steigti žmogaus teisių komitetą.

Apie šį įvykį kitą dieną pa
skelbė The Arizona Republic 
dienraštis.

Ištraukos iš rezoliucijos

KADANGI žmogaus teisių var
žymą ir niekinimą griežtai smer
kia Vakarų pasaulio demokrati
nės santvarkos; ir

KADANGI tūkstančiai žmo
nių šiandien kenčia priespaudą 
ir yra brutaliai persekiojami į- 
vairiuose pasaulio kraštuose, o 
ypatingai laisvojo pasaulio dė
mesį atkreipė drąsieji kovotojai 
disidentai komunistų valdo-

Delegacija pas Hartfordo miesto burmistrą. Sėdi miesto 
burmistras G. Athanson, iš k. dr. Jonas Zdanys, Genutė 
Stankaitytė, Virginija Valančiūnienė, Leonas ir Paulius Ber
notai, apylinkės pirm. Steponas Zapublis. Nuotr. D.J. Zdanio

A.A.
KAROLINAI DAUMANTIENEI

Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukrom: 
Stasei Jočiuvienei, gyvenančiai Vilniuje, ir Lionei Baltru
šaitienei, gyvenančiai Chicagoje.

Kun. A. Račkauskas
F. ir A. Ignaičiai 
Eugenija Karpus 
Jonas Pašukoms 
Paulius Jurkus

Mielam ilgamečiu) prieteliui

A.A. KAZIUI BARAUSKUI
iškeliavus amžinybėn, liūdime ir nuoširdžią užuojautą 
reiškiame žmonai Onutei, dukroms Aušrai ir Birutei ir 
visiems artimiesiems.

Justinas ir Jadvyga Gečiauskai 
Teresė ir Algimantas Gečiai

Philadelphia, Pa.

HARTFORD, CONN.

Paminėtas žiaurusis birželis

Besiartinant liūdnojo birželio 
sukakčiai, LB atstovai: apylin
kės pirm. Steponas Zabulis, Ge
nutė Stankaitytė, Virginija Va- 
lančiūnienė, dr. Jonas Zdanys, 
Leonas ir Paulius' Bernotai, lan
kėsi pas miesto burmistrą G. 
Athanson. Džiugu! Tai mūsų 
šaunusis ir veiklusis jaunimas, 
kovojąs už Lietuvos laisvę, kar
tu su Lietuvių Bendruomene.

Vėliau, birželio 11, Hartfordo 
apylinkė prisiminė ir paminėjo į 
Sibirą išvežtuosius bei kanki
nius.

Prieš mišias skautai įnešė lie
tuviško meno kryžių darželyje, 
tautinę juostą ir gėles. Mišias 
aukojo klebonas kun. Juozas 
Matutis ir pasakė pamokslą, 
skirtą šiai sukakčiai. Giedojo 
mišrus choras, vadov. muz. Jur
gio Petkaičio ir solistai Irena 
Petkaitienė bei dr. Izidorius 
Alis.

Prie altoriaus buvo paruošta 
religinė parodėlė, vaizduojanti 
Lietuvos Bažnyčios persekioji
mą, vyskupų, kunigų bei pasau
liečių išvežimą, kankinimą ir 
nužudymą. Mišiose dalyvavo 
skautai, ramovėnai ir gausi vi
suomenė.

Po pamaldų Švč. Trejybės pa
rapijos salėje minėjimą pradėjo 
apylinkės pirm. S. Zabulis. 
Prof. kun. Stasys Yla sukalbė
jo invokaciją. Susikaupimu pri
siminti išvežtieji ir kankiniai. 
Alfonsas Dzikas perskaitė mies
to burmistro G. Athanson pro
klamaciją. Atvykęs į minėjimą, 
burmistras savo kalboje atvirai 
ir drąsiai pastebėjo JAV neigia
mąsias puses, priminė mūsų 
pareigas Lietuvos praeičiai ir 
ateičiai.

Pagrindinis minėjimo kal
bėtojas buvo kun. prof. Stasys 
Yla iš Putnam, Conn. Netrum
poj kalboj, pailiustruotoj pavyz
džiais, dėstė praeities ir dabar
ties lietuviškas problemas. Klau
sytojai paskaitą nuoširdžiai sekė 
ir pabaigoj sustoję dėkingai pre
legentui paplojo.
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Pasaulio Lietuvių Dienom 

remti Hartfordo Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės iniciatyva 
aukų surinkta 1,133 dol.

M.P.

muose kraštuose, rizikuodami 
savo gyvybe ir savo šeimų sau
gumu, atkakliai gindami žmo
gaus teises; už tai jie atleidžia
mi iš darbų; draudžiama jiem 
kalbėti ir jų klausyti; neleidžia
ma jiem išvykti į laisvojo pasau
lio kraštus pas savo šeimos 
narius; jie deportuojami į gula
gus; ir

KADANGI General Federation 
of VVomen’s Clubs yra plačiau
sia ir pirmaujanti tarptautinė 
moterų organizacija, turinti pa
saulio moterų lyderės vardą 
ir svarbią įtaką Amerikos visuo
meniniame ir politiniame gyve
nime; todėl

PRAŠOMA, kad 87-oji Gene
ral Federation of VVomen’s 
Clubs konvencija priimtų šią 
rezoliuciją ir pavestų naujai iš
rinktai General Federation of 
VVomen’s Clubs administracijai 
įsteigti žmogaus teisių komite
tą, kurio pagrindinis tikslas būtų 
rinkti žinias apie nusižengimus 
žmogaus teisėm ten, kur jos bru
taliai niekinamos, neatidėliojant 
į tai reaguoti ir pradėti atitin
kamai veikti.

Rezoliuciją pasirašė Margarita 
Samatienė.

-o-

Pristatydama šią rezoliuciją, 
Margarita Samatienė pasakė į- 
žanginę kalbą, kuri buvo pri
imta plojimu.

Kalbėtoja pabrėžė, kad “žmo
gaus teisės priklauso kiekvie
nam žmogui; jos ateina kartu su 
žmogaus užgimimu, ir niekas 
neturi teisės jų atimti. Bet, deja, 
šiais laikais yra kraštų, kurių

General Federation of VVo
men’s Clubs organizacijai, tu
rinčiai pasaulinį prestižą ir įta
ką, labiausiai tinka pradėti šią 
humanišką misiją. Todėl Lietu
vių Moterų Klubų Federacijos 
vardu siūlau šios konvencijos at
stovėm priimti mano pristatomą 
rezoliuciją ir prašau ją rekomen
duoti naujai išrinktai General 
Federation of VVomen’s Clubs 
administracijai.”

LMKF Informacija

Lietuviškos knygos ir plokštelės 
gaunamos Darbininko admi
nistracijoje.

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

šokių varžybom vertinti sudary
tas komitetas: Ona Ivaškienė, 
Laima Kontautienė, Mykolas 
Drunga, Povilas Jančauskas, 
Juozas Rentelis. Laimėjimam 
skiriamos dovanos: 30 dol. pini
gais, gintarinis žiedas, kelionė 
lėktuvu į New Yorką ir atgal, 
o taip pat ir kitos dovanos. Au
tobusas nuo So. Bostono Lietu
vių Piliečių Klubo išvyks 1:30 
vai. popiet. Autobusu ke - 
lionė kainuos 3.50 dol. Įėjimas į 
pikniką suaugusiom 2 dol., vai
kam 75 c. Visi kviečiami.

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

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

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

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

A*

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

$1245
$1195

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

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės Į:

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

Telefonas: 617 268-8764

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

LITO BENDROVĖ PARDUODA

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

Roma 
Miunchenas 
Baden-Baden 
Bernas 
Leningradas 
Ryga 
Briuselis

Paryžius 
Lucerna 
Ciurichas 
Ženeva 
Maskva 
Helsinkis 
Kopenhaga

Visos 2 savaičių vasaros ekskursijos 
Dėl informacijos kreipkitės:

įjungia VILNIŲ penkioms dienoms.

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

RICHMOND HILL, N.Y. 11418 
(212) 441-6799
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Dideli karščiai praeitą savait
galį vargino New Yorko miestą. 
Šeštadienį ir sekmadienį tempe
ratūra siekė arti 100 F. Visame 
mieste buvo apmiręs bet koks 
judėjimas.

Prezidentas Carteris liepos 20 
spaudos konferencijoje, kuri 
buvo transliuojama per televizi
ją, pastebėjo, kad šalia Ščarans- 
kio bei Ginsburgo yra nuteistas 
ir lietuvis Viktoras Petkus.

Visų skaučių — prityrusių 
skaučių ir vyr. skaučių, kurios 
vyksta į VI tautinę stovyklą, 
sueiga bus rugpiūčio 2, trečia
dienį, 7 v.v. Kultūros Židiny. 
Visos dalyvauja su pilna unifor
ma.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje mokslo metai prasidės 
rugsėjo 9, šeštadienį, įprastinė
je vietoje, Holy Child Jesus pa
rapinėje mokykloje Richmond 
Hill, N.Y.

Rašytojas Vytautas Sirijos Gi
ra iš Vilniaus yra atvykęs pas 
savo jaunystės dienų draugą dr.

Per televizijos 13 kanalą lie
pos 19 buvo rodomas dokumen
tinis filmas apie Ščaranskį. 
Filmas užtruko visą valandą. 
Maždaug ties filmo viduriu bu
vo paminėta, kad Maskvoje be 
žydų dar demonstravo vokiečių 
grupė. Jų vadas buvo Vitas Gri
gas. Šią pavardę paminėjo net 
du kartu, parodė du kartus ir jo 
nuotrauką. Pirmoji nuotrauka 
vaizdavo Grigą Maskvoje, o 
antroji jau išleistą į Vakarų Vo
kietiją. Iš pavardės ir vardo 
galima pasakyti, kad tai aiškus 
lietuvis. Būtų įdomu patirti, 
kaip jis pritapo prie vokiečių 
grupės.

Pranciškonų spaustuvė, atos
togavusi nuo liepos 1, liepos 24, 
pirmadienį, vėl pradėjo darbą.

Vyresniųjų moksleivių ateiti
ninkų stovykla Neringoje šiais 
metais bus nuo rugpiūčio 13 iki 
26. Priimami stovyklauti nuo 
14 iki 19 metų amžiaus. Kviečia
mi ateitininkai ir neateitininkai. 

Vytautą Slavinską, kuris gyvena Informacijos reikalais kreiptis į 
Monticello, N.Y. Amerikoje iš
bus apie pusantro mėnesio.

Vincas Ališauskas, Melboumo 
lietuvių namų pirmininkas, da
lyvavęs su Melbourno choru 
Pasaulio Lietuvių Dienose To
ronte, grįždamas namo, užsuko 
ir į New Yorką. Lydimas Lion
gino Drangausko ir p. Uknevi- 
čienės, svečias aplankė Kultūros 
Židinį, pranciškonų vienuolyną, 
dail. Adomo Galdiko vardo ga
leriją, pranciškonų spaustuvę, 
Darbininko įstaigas ir spaudai 
stiprinti paliko 10 dol. auką. 
Dėkojame.

Vitas Gerulaitis, žymioji teni
so žvaigždė, liepos 16 laimėjo 
didelį West Side Tennis Club 
turnyrą. Baigmėje jis nugalėjo 
Ilie Nastase 6-2, 6-0, drauge lai
mėjo ir 100,000 dol. premiją. 
Pralaimėjęs gavo 40,000 dol. 
New Yorko Times laimėjimą ap
rašė sporto sekcijos pirmam pus
lapyje ir įsidėjo dvi V. Geru
laičio nuotraukas.

Dr. Martin Abend, televizijos 
komentatorius, liepos 16, sek
madienio vakarą, 5 TV kanale 
įspūdingai kalbėjo apie Lietuvą, 
iškeldamas jos vargus ir jos 
laisvės troškimą.

Dail. Aleksandra Merker-Vit- 
kauskaitė dalyvauja grupinėje 
Modem Artists Guild parodoje, 

. kuri vyksta nuo liepos 23 iki 
rugpiūčio 20 Hopper House ga
lerijoje, Nyack, N.Y.

Už a.a. Lenoros Mačiulaitytės- 
Rinkin, mirusios birželio 16 
Lantana, Fla., vėlę mišios bus 
aukojamos lietuvių pranciškonų 
koplyčioj rugpiūčio 2. Užprašė 
Kazys Bačiauskas.

Juozas Raul Stalioraitis, sve- 
čiasišArgentinos,ALOSTtarybos 
ir Lietuvių Susivienijimo pirmi
ninkas, dalyvavęs kaip atstovas 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seime Toronte, grįždamas 
namo užsuko ir į New Yorką. 
Lydimas M. Povilaitytės, svečias 
aplankė Kultūros Židinį, dail. 
Adomo Galdiko vardo galeriją, 
Darbininko įstaigas. Prieš atvyk
damas į New Yorką dar aplan
kė ir kun. Simoną Morkūną, 
Sioux City, Iowa, Sv. Kazimiero 
lietuvių parapijos kleboną, kuris 
yra jo giminaitis.

Ona Zabarauskienė, apie 85 
metų amžiaus, mirė liepos 24. 
Gyveno Jamaica Estates, N.Y. 
Paliko dukrą Ona Giuntą ir žen
tą Juozą Giuntą. Palaidota iš 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
liepos 27 Kalvarijos kapinėse.

Česlava Sodaitienė, gyvenusi 
Woodside, N.Y., buvo išvykusi į 
Pasaulio Lietuvių Dienas To
ronte. Iš ten aplankė savo bi
čiulius ir gimines Chicagoje. Iš 
Chicagos išvyko nuolatiniam 
apsigyvenimui į Daytona Beach, 
Fla.

Vytautas Radzivanas kalba Dariaus ir Girėno minėjime lie
pos 15 prie lakūnų paminklo Lituanica Square, Union Avė., 
Brooklyne < , ' f

IŠKILMĖS PRIE LAISVĖS
STATULOS

PLD KOMITETO JAV 
IŽDININKO RŪPESČIAI

Edward I. Koch, New Yorko 
miesto burmistras, išleido prok
lamaciją, kuria savaitę, praside
dančią liepos 16, skelbia paverg
tųjų tautų savaite ir kviečia 
New Yorko miesto gyventojus 
tai atitinkamai švęsti, talkinant 
pavergtųjų tautų laisvės sieki
me. Proklamacijos tekstas buvo 
įteiktas liepos 17 miesto rotušė
je besilankančiai pavergtų tautų 
atstovų delegacijai.

Julius Mičiūdas, ALOST tary
bos vicepirmininkas ir Lietuvių 
Centro pirmininkas iš Buenos 
Aires, kaip Argentinos lietuvių 
atstovas dalyvavo Pasaulio Lie
tuvių bendruomenės Seime To
ronte. Grįždamas užsuko ir į 
New Yorką. Čia turėjo progos pa
sidalyti savo įspūdžiais su 
Darbininko redakcija.

Danutę Norvilaitę: 19 Chestnut 
St., Brooklyn, N.Y. 11208, tel. 
212 827-2629.

Apreiškimo parapijos bažnyr 
čioje mišios sekmadieniais būna 
ne 8:30 v.r., kaip buvo klaidin- 
gaia paskelbta praeitame Darbi
ninko numery, bet 8 v.r.

Tėv. Benvenutas Ramanaus
kas, OFM, Aidų administrato
rius, kuris taip pat uoliai talki
na pranciškonų spaustuvei, iš
vyko dviejų savaičių atostogų į 
Kennebunkportą, Maine.

So. Mečislovas Razgaitis lie
pos 16 giedojo Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje, kai ten buvo 
naujo klebono įvesdinimas į pa
reigas. Jis sugiedojo Mykolo Ci
bo “Vienuolio maldą”. Aprašant 
Darbininke tas iškilmes, M. Raz- 
gaičio pavardė netyčia buvo pra
leista.

Nors jau prabėgo kelios savai
tės nuo Pasaulio Lietuvių Dienų 
Toronte ir daugiau nei mėnuo 
nuo šiam įvykiui skelbtosios fi
nansinės rinkiavos JAV baigimo 
datos, PLD Komiteto JAV iždi
ninkas V. Padvarietis nusiskun
džia, kad jis negali pradėti ruoš
ti apyskaitos, nes dar vis ateina 
vienas kitas pavėluotas čekis ar 
aukų lapas.

Kadangi aukų lapai yra nume
ruoti ir įrašyti į apyskaitos kny
gas, iždininkas V. Padvarietis 
prašo aukų rinkėjus visus aukų 
lapus, kad ir tuščius, jam grą
žinti.

Po suvestinės apyskaitos, ki
tas iždininko darbas bus išsiun
tinėti aukotojam (aukojus iem 
nemažiau kaip 25 dol.) pakvita
vimus mokesčių reikalam ir 
PLD informacinę knygutę.

Aukų rinkėjai prašomi nebe
delsti ir atlikti savo paskutinę 
pareigą. Čekį rašyti WORLD 
LITHUANIAN FESTIVAL 
vardu, kartu su aukų lapais siųs
ti adresu: V. Padvarietis, 87-40 
127 St., Richmond Hill, N.Y. 
11418.

PLD komitetas TAV

Pavergtų Tautų Savaitės mi
nėjimas New Yorke baigtas iš
kilmėm prie Laisvės Statulos. 
Šias tradicines iškilmes rengia 
ukrainiečių vadovaujama orga
nizacija “Americans to Free 
Captive Nations”. Organizacijai 
vadovauja dr. Valentina Količek. 
Talkina eilė kitų ukrainiečių 
vadų.

Iškilmes prie Laisvės Statulos 
pradėjo pirmininkė dr. Količek 
— 1:30 v. popiet, kaip ir buvo 
planuota. Publikos iš įvairių tau
tų buvo apie 300. Šalia ukrai
niečių vyravo kinų, Pietų Viet
namo, Lebano grupės su daugy
be vėliavų ir plakatų. Europos 
pavergtų tautų atstovų matėsi 
mažai. Kalbėtojai išryškino 
krikščionių pavojingą padėtį Le- 
bane, Vietnamo ir Kambodijos 
tragediją ir komunizmo ekspan
siją.

Kalbėjo New Yorko vals
tybės gubernatoriaus Carey at
stovas. Jis paskaitė gubernato
riaus proklamaciją. Kalbėjo ir 
įvairių amerikiečių organizacijų 
veikėjai, pvz. Young Americans 
For Freedom. Be to, kalbėjo 3 
rusų disidentai, neseniai atvykę 
į Ameriką. Jie sudarė “Rusai be 
komunizmo” grupę, kuri skel
biasi, kad atsiriboja nuo rusų im
perialistinių siekių ir pripažįsta 
visom tautom laisvę.

Po dviejų valandų, kai publi
kos beliko koks tračdalis, prie 
Laisvės Statulos padėtas vaini
kas, pagerbiant visus žuvusius 
dėl tautų 'laisvės. Tuo ir buvo 
baigtos šios iškilmės.

PASKYRĖ 
BENDROVĖS 
PREZIDENTU

Daiva Jurytė ir Jonas Astrauskas susituokė birželio 17 
Viešpaties Atsimainymo bažnyčioje Maspęthe. Jaunosios tė
vai yra Živilė ir Zenonas Jūriai, gyveną Richmond Hill, 
jaunojo tėvai — Antanas ir Salomėja Astrauskai, gyveną 
Chicagoje, III.

Ekskursija į 
Kennebunkport, Maine
Tradicinė rudens ekskursija 

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

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

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

Prašome tuoj pat registruotis, 
nes nesudarius reikiamo skai
čiaus ekskursija neįvyks.

Jonas Gražvydas Rūtenis, Jo
no ir Veros Rūtenių sūnus, gy
vena St. Louis, Missouri. Iki šiol 
buvo May Design and Construc- 
tion Company viceprezidentas. 
Nuo liepos 5 paskirtas tos bend
rovės prezidentu. Bendrovė 
labai didelė. Jos biudžetas 1978 
metam — 140 milijonų dol.

Jonas G. Rūtenis yra 41 metų 
amžiaus, The May Department 
Stores Company struktūroje ėjo 
įvairias pareigas.

S. Sgt. Vitas Dėdinas, vykda
mas iš Turkijos į naują tarny
bos vietą Denver, Colorado, su 
žmona Debora ir naujagimiu 
sūnumi apsistojo pas tėvus 
Woodhavene. Liepos 16 Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje New Yorke 
jų sūnus buvo pakrikštytas Leo
nardo vardu. Krikšto apeigas

Jonas G. Rūtenis

atliko kun. A. Kardas. Krikšto 
tėvais buvo Vito brolis Stasys su 
žmona Cynthia iš Washington, 
D.C. Ta proga buvo suruoštos 
vaišės Vito tėvų rezidencijoje. 
Susirinko gausus būrys draugų 
ir svečių. Vitas apsilankė ir Dar
bininke, kur spaudos reikalam 
paaukojo 50 dol. Padėka už auką 
ir sėkmės linkėjimai naujoje tar
nybos vietoje.

TENISAS 
JAUNIMUI

Vitas Gerulaitis, žymioji teni
so žvaigždė, New Yorko mieste 
suorganizavo teniso pamokas 
jaunimui. Instruktoriais su
kvietė žymius teniso žaidėjus 
— žvaigždes. Pats Vitas lanky
sis visuose parkuose ir mokys 
jaunimą žaisti tenisą.

Billie Jean King liepos 17 
treniravo Kissena Park, Flushin- 
ge; Billie Jean King — liepos 
19 East River Park Manhattane; 
John Lucas — liepos 24 Fred 
Johnson Tennis Courts, NYC: 
Arthur Ashe — liepos 26 — 
Highland Parke, Brooklyne; 
lllie Nastase — liepos 27, nuo 
9 iki 12 vai. Ally Pond Park, 
Queens Village; Roy Ruffels 

ir Fred Stotie — liepos 28, 
nuo 9 iki 12 vai., Astoria Park, 
Queens; Earl Monroe ir Ron 
Johnson — rugpiūčio 14, nuo 9 
v. iki 12 v. — Fred Johnson 
Tennis Courts, 151 St. ir 7 Avė., 
NYC? Bjorn Borg — rugpiū
čio 23,nuo 10 v. iki 1 v. po
piet — Central Park, NYC.

Miesto valdybos parkų skyrius 
išleido didelį plakatą su Vito 
Gerulaičio piešiniu ir įrašu — 
“Vitas Gerulaitis — Foundation 
Youth Clinics.”

APREIŠKIMO PARAPIJOS
LIETUVIŲ DIENA 

PIKNIKĄ S—G E G U Ž I N Ė

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJE

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

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

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

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

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

įvyksta

RUGPIŪČIO 6 d, 1978
PLATTDEUTSCHE PARKE

1132 HEMPSTEAD TPKE, FRANKLIN SOUARE, L.l.

PRO’GRAMA
House for sale. East 15th St. 

Brooklyn, N.Y;, detached, 
modem A-l (very good condi- 
tion), Maytag appliances, air 
conditioned, 220 V. Dead-end 
Street ąuiet neighborhood, 2 car 
private driveway, 1 fare zone, 3 
Bedroom. $44,900.
859-7307 or Business: 475-8180.

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

Phope: Skambinti savininkui 516 423- 
1738.

VYRESNIŲJŲ MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
VASAROS STOVYKLA BUS NERINGOJE

nuo rugpjūčio 13 iki 26.
Priimami nuo 14 iki 19 metų
Kviečiami ateitininkai ir neateitininkai
Stovyklos reikalais kreiptis į
Danutę Norvilaitę, 

19 Chestnut Street 
Brooklyn, N.Y. 11208 
tel. 212 827-2629

1:00
2:15

3:00

4:30

5:00

7:00

— PARKAS ATIDAROMAS
— VĖLIAVŲ IŠKĖLIMAS, HIMNAI

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

— BENDRAS DAINAVIMAS
SPORTINĖS VARŽYBOS
TAUTIŠKI ŽAIDIMAI — RATELIAI

— TAUTINIŲ ŠOKIŲ PROGRAMĄ
išpildo

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

— ŠOKIAI — GROJANT J. KASLAS ORKESTRUI

— LAIMĖJIMAI — LOTERIJOS

Auka $3.00 Studentam $2.00 Vaikams nemokamai

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME IR LAUKIAME
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