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KONCERTINE PILNATIS
JAV Lietuvių Bendruomenės 

šventė, įvykusi 1977 m. rugsėjo 24- 
25 dienomis buvo, pilna to žodžio 
prasme pilnatis: salės buvo perpild- 
dytos žiūrovais, ir klausytojai turė
jo progą savo dvasinius poreikius 
papildyti dviem puikiai paruoštais 
ir atliktais koncertais ir dailės pa
roda, kurią suruošė Filisterių Skau
tų Sąjunga, pakviesdama viešnią iš 
Chicagos dailininkę Zitą Sodeikie- 
nę- Sekmadienį įvyko L- Bendruo
menės 25 įsikūrimo metų minėji
mas su iškalbingu prelegentu dr. P- 
Vileišiu iš Waterburio; ir sportinin
kų pasirodymų (šeštadienyje) krep- 
šinyje, tinklinyje ir stalo tenise ap
dovanojimai.

Šeštadienio vakare įvykęs koncer
tas Šv. Kazimiero parapijos salėje 
buvo kruopštaus ir įtempto darbo, 
menininkų gabumų ir programos at
likėjų pasiaukojimo vaisius-

Pagal Bernardo Brazdžionio po
ezija kompozitorius Bruno Markai- 
tis sukūrė 6 dalių siuitą, kurią atli
ko: solistai — J. Čekanauskienė, B. 
Dašienė, S- Pautienienė, A- Pavasa
ris ir R- Dabšys; pianistė R. Apei- 
kytė; deklamatoriai D- Mackialie- 
nė ir A. Žemaitaitis; ir instrumen
talistai: smuikas, klarnetas, valtor- 
nė, kontrabasas ir mušamieji. Siui
tos programą sudarė: 1. Nemuno 
tėvynėje (eilėraštis parašytas 1927 
m.); 2- Kvartetas, melodeklamaci- >

Bendr- Lietuvių Dienos koncerto dalyviai, ren- , 
gėjai ir dainininkai (iš kairės): Vakarų apyg. pirm.’ 
V- Vidugiris J. Motiejūnas (koncerto kūrimo užsa
kytojas), akt- A. Žemaitaitis ir D. Mackialieiiė, pia
nistė R- Apeikytė sol- A- Pavasaris, poetas, - siuitos-^-

tekstų autorius, Bern. Brazdžionis, kompozitorius ir 
koncerto dirigentas Br. Markaitis, SJ, solistai Stasė 
Pautienienė, B- Dabšienė, J. Čekanauskienė, R. Dab
šys ir J-'^Raulinaitis-

1 Foto L- Kanto

LOS ANGELES MIESTE
.ja: a- Terra-cotta, b. Mėnulio min
tys; c- Eukaliptų kalba; d- Lietus 
dykumoje. 3. Aš čia gyva, moterų 
trio. 4- Lopšinė, mišrus kvintetas.

. 5. Dovanos, melodeklamacija- ir 
6- Tu man buvai — tu man esi, 
mišrus kvintetas- -

Visas ansamblis buvo gerai pa
ruoštas, skambėjo darniai, visur 
jautėsi disciplinuota vadovo ranka 
ir sugebėjimas išgauti iš solisto ar 
instrumentalisto pilnutinį skambesį.

Šis muzikinis veikalas yra vertas 
specialisto recenzijos. Tačiau ir 
kiekvienas šiek tiek nusimanantis 
muzikoje galėjo pajusti dainų me
lodijų originalumą, išreikštos, min
ties rimtumą, sukauptą gimtinės 
nostalgiją ir originalų piano akom
panimentą bei instrumentų- kiek 
modemiškai, bet nuosaikiai skam
bančią muziką. Ir reikia džiaugtis, 
kad publika kūrėjo' užmojus supra
to, atjautė, įvertino ir priėmė su di
deliu dėmesiu.

Ypač gi malonu, kad visas kon
certas buvo paruoštas vien tik los- 
angeliškių-jėgomis- Poetas, kompo
zitorius, solistai ir aktoriai, neskai
tant samdytų instrumentalistų ame
rikiečių, visi Los Angelėj gerai ži
nomi daugelio programų atlikėjai, 
kuriems žiūrovai atsilygino savo 
gausiu atsilankymu, karštais ploji
mais ir pagerbimu atsistojant, kas

KAIRĖJE — Bruno Markaitis, SJ, diriguoja orkestrui ir dainininkams. 
DEŠINĖJE Dr. Petras Vileišis iš Waterbury, Ct. buvo principinis 
kalbėtojas LB L- A. apylinkės 25 metų sukakties minėjime-

Solistas Ričardas Daunoras iš Vokietijos ir (kairėje) akompanistas Algis 
Draugelis, išpildę puikaus koncerto programą Wilshire Ebell salėje, L- A.

Foto L- Kantas

reiškia ypatingą programos įvertini
mą.

Ir tas įvertinimas buvo visai pel
nytas: šį kartą scenoje jautėsi pro
fesionališka nuotaika: poezijos žo
džiuose, muzikoje, kūrinio atlikime, 
solistų bei aktorių laikysenoje bei 
aprangoje- Visos moterys, tartum

gulbės, savo baltuose tuxedo kostiu
muose pridavė scenai iškilmingumo, 
kas labai tiko prie programos sti
liaus ir juodais tuxedo apsirengusių 
vyrų- Vaizdas tikrai buvo nemėgė- 
jiškas, kaip kartais pretenzijų vai
kantis, pasitaiko.

Girdėjosi publikoje pageidavimų, 
kad atliekantieji programą turėtų
visuomet apsirengti nekasdieniškai, 
kad malonu būtų žiūrovo akiai, ir 
kad sudarytų koncerto, o ne pikni
ko įspūdį. Taip, pageidavimas ge
ras ir laimė, kad jis šį kartą įsikū
nijo, bet kažin, ar kas pasiteiravo, 
kiek šios programos dalyvėms ta 
apranga kainavo? Gal niekas ir ne
žinojo, kad viskas apsimokėta iš sa
vų kišenių. Tat, kai kartais kas pa
siskundžia dėl bilietų kainos, tepa- 
galvoja kiek kaštuoja “bilietas” pro
gramos atlikėjui, kuriam pakanka 
tik neapmokamo publikos “ačiū”.

Turint mintyje apmokamus in
strumentalistus, norėtųsi keletą ypa
tingai malonių žodžių tarti mūsų 
mielai, talentingai pianistei Raimon
dai Apeikytei, kuri visą savo lais
valaikį atiduoda repeticijoms — be-

Nukelta Į 6 psl-
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"TEISMAS BIRŽELY"
Pokalbis radijo bangomis apie tikrovinę novelę

PabaltiečiŲ liaudies kūryba plačiosioms masėms

DANUTĖ TUMINAITĖ, Radijo 
programos vedėja
JURGIS GLIAUDĄ, knygos auto
rius

Danutė Tuminaitė
Šiomis dienomis suaktualėjo Ni

jolės Sadūnaitės kalinimo problema- 
Nutrūko jos trapus ryšys su laisvuo
ju pasauliu- Kas žino, ar ji sunkiai 
susirgo? Ar izoliuota kalėjimo vie
nutėje? Ar gyva?

Sovietinis gulagas nori sunaikinti 
vieną iš ryškiausių kovotojų su oku
pacinio režimo prievarta- Mes gi tu
rime visais įmanomais būdais reikš
ti protestą prieš sovietinę barbariją.

“Lietuvių Dienų” leidykla išleido 
rašytojo Jurgio Gliaudos novelę 
“Teismas biržely”, skirtą Nijolės 
Sadūnaitės bylai. Radijo programos 
vadovybė pakvietė rašytoja pokal
biui prie mikrofono apie jo naują 
veikalą.

Pone rašytojau, kodėl jūs pasi
rinkote savo veikalui Nijolės Sadū
naitės istoriją? Kodėl veikalą pava
dinote “tikrovine novelė”?
Jurgis Gliaudą

Lietuvos kankinių, kovotojų dėl 
asmens laisvių kronika plati, įvairi 
ir dramatiška. Kiekvienas tos kro
nikos epizodas tinka, greta informa
cinės vertės ir naudoti meno kūri
niui. Mūsų poetai, dramaturgai, ra
šytojai, muzikai ir dailininkai nau
doja tų temų siužetus.

Nijolės Sadūnaitės istorija verta 
romano formos, bet medžiagos sto
ka tuo tarpu neleidžia pavaizduoti 
jos gyvenimą martirologiniame ro
mane- Tačiau jos įkalinimas ir teis
mas sudaro draminės įtampos įvykį, 
kuris savo esme yra tikrovinė no
velė-

Man, teko atitinkamai suskirstyti 
turimą medžiagą, sudaryti veikalo 
foną, ištiesti atsišakojimus, akcen
tuoti tinkamus momentus, kaip to 
reikalauja novelės žanras-

Novelėje nėra pramanytų asme
nų, todėl pavadinau ją tikrovine-
Danutė Tuminaitė

Ar jūsų nevaržė ta aplinkybė, kad 
rašant apie tikrą įvykį, negalima ne
ribotai atsiduoti kūrybinei vaizduo
tei? Nukrypimai nuo tikrovės nega
limi, o rašytojas juk turi turėti vi
sišką vaizdavimo laisvę-
Jurgis Gliaudą

Kilnus ir herojiškas Nijolės Sa
dūnaitės elgesys kalinimo ir teismo 
metu suteikė autoriui privilegiją 
sekti jos dvasines jėgas sunkiausio
mis gyvenimo valandomis. Tai to
lygu kūrybinei vaizduotei. Asmens 
ir padėties prisotinimas drama rea
lybėje neretai pralenkia vaizduotėje 
sukurtus momentus. Kiekvienas au
torius atrastų vis naujų atspalvių 
Nijolės mąstyme ir jos veiksmuose. 
Savo gilia esme ši budelių ir aukos 
konfrontacija primena vokiečių po
eto Šilerio poemą “Orleano merge

lė”. Mūsų Nijolė yra sudėtinga, he- 
hojiška, išskirtinė. Ji verta stovėti 
greta didžiųjų moterų istorinėje per
spektyvoje-

Kiekvienas autorius Visad turi 
prieš save iš savo vaizduotės, ar iš 
tikrovės pairiitą asmenį- Jos skaus
minga tikrovė savo intensyvumu 
pralenkė rašytojišką vaizduotės pa
saulį- Juk mūsų kankinių ir laisvės 
kovotojų istorijos--yra lobiai meno 
kūriniams- Greta to realaus turto 
kūrybai kažinkaip nejučiomis dings
ta pretenzijos į visišką vaizdavimo 
laisvę- Ryškiau jaučiasi autoriškas 
noras sintetizuoti mums žinomą 
pogrindžio gyvenimą.

Tikroviško siužeto interpretacija 
neaprėpiama, todėl toks siužetas ne
varžo kūrybinės laisvės. Svarbu rasti 
organišką vaizdavimo sutapimą su 
tikrove, kad skaitytojas sutiktų su 
autoriaus interpretacija.
Danutė Tuminaitė

Koks buvo šios novelės prašymo 
kelias — pirmoji kūrybinė mintis?
Jurgis Gliaudą

Veikalo ašimi iš karto turėjau 
Nijolės Sadūnaitės cituotą Putino 
strofą: ir tribunoluos išdidžiai tei
siuosius smerkia žmogžudžiai.

Tada nejučiomis pradėjau statyti 
ant konkrečių faktų novelinį siuže
tą. Tas Putino posakis tinka visiems 
diktatūriniams teismams. Juk Nijo
lės Sadūnaitės biloje nefigūravo di
namito ar ginklų. Nijolė buvo apsi
ginklavus dvasiškai, prakilniai — ji 
norėjo būti laisva, laisvai melstis, 
atsiduoti mielaširdingumui, slaugyti 
paliegėlius- Ji buvo nuostabiai at
spari dvasinei prievartai, nors bu
deliai galėjo patalpinti ją į psichiat
rinę ligoninę visam amžiui-

Ėjimas novelės rašymo keliu bu
vo pastanga pavaizduoti budelių sa
vivalės auką, todėl kiekvienas aukos 
ir budelio konfrontacijos faktas, ku
rių tiek nedaug, buvo itin brangi 
man medžiaga-

Novelė buvo spausdinama “Lie
tuvių Dienų” žurnale- Ji tapo atski
ru leidiniu dėl leidėjo Antano Ski- 
riaus dėmesio tai novelei, dėl mūsų 
klebono prel. Jono Kučingio mece- 
natinės talkos. Už tai tariu jiems 
nuoširdų autorišką ačiū.

Dėkoju Radijo valandėlės pirmi
ninkui Juozui Mitkui už pasiūlvma 
šia dingstimi kalbėti prie radijo 
mikrofono. Faktiškai juk kalbama 
ne tik apie mano novelę — kalbama 
apie mūsų seses ir brolius okupaci
jos negando nelaisvėje.

Palinkėkime šiam leidiniui patek
ti į okupuotą Lietuvą, kaip ten pate
ko mano knyga “Simas”, kuri fi
gūravo Nijolės Sadūnaitės byloje, 
kaip ten persekiojama literatūra.

Dėkoju pavelei Danutei Tumi- 
naitei už taip prasmingus klausimus- 
Danutė Tuminaitė

Ač’ū rašytojui Jurgiui Gliaudai 
už poklbį-

galintieji masiškai gaminti lietuviš
kos minties paveikslus, keramiką, 
plakatus, ženkliukai ant automobi
lių, laivų, dviračių, atvirukai ir kt-, 
prašomi visas žinias pasiųsti organi
zatoriams adresu:
Baltic Enterprises, P O. Box 8241, 
Boston, Mass- 02114, USA-

Organizatoriai yra jauni, veiklūs, 
žinomi lietuviai: Gintaras Karosas, 
Rimas Manomaitis, Mykolas Drun- 
ga, Norbertas Lingeraitis, Petras 
Sandanavičius. Visi veiklūs lietuviš
koje veikloje.

Šių metų lapkričio mėn. Baltic 
Enterprises yra pažadėję išleisti 
spalvotą 24 psl. katalogą su garsi
nimais minėtų sričių menininkų kū
rybos pavyzdžiais. Bandykite pa
kliūti į tą masiškai spausdinamą ka
talogą- Pavienio katalogo egzemp
liorius kaštuos .vieną dolerį- 

■ Sumanymas .labai remtinas. Na- 
jiaiA čft|ąųįzuotai veikiant galima 
būtųė paniekti labai plataus masto-

Viki siųskite reikalingus adresus- 
Paraginkite lavius, estus, amerikie- 

spausdintojai, gintaro prekybinin- čių^Aabilų,-kanadiečių žmones, pa
kai, lietuviškais Įrašais marškiniai, < našiu jbtzniū suinteresuotus. (A. G.)

Įvairiose vietovėse lietuviai plaus
to, siuvinėja ar kaip kitaip gamina 
lietuviškos ornamentikos dalykus- 
Visi nori juos paskleisti plačiau, ne 
tik laikyti savo namo ar garažo len
tynose;

Kokiu būdu tokius platinimus 
padaryti?

Buvau maloniai nustebintas jau
no, veiklaus lietuvio Gintaro Karo
so atsilankymu ir supažindinimu su 
jau įsteigta organizacija įvairiems 
lietuviškiems gaminiams platinti. Jie 
stengiasi apimti ne tik lietuvius, bet 
ir latvius, estus. Pirkėjais galės būti 
visų tautybių žmonės, nes perkant 
ir laikant tokius gaminius garsina
mas pabaltiečių kultūrinis ir politi
nis reikalas.

Visi audėjai, drožėjai, lietuviškų 
lėlių, juostų, kilimų, Vyčių ir 1.1., 
metalo ornamentališkieji dirbėjai, 
platesnės apimties filmų gaminto
jai masiniems žiūrovams, liet- kak
laryšiu. plokštelių gamintojai, rak
tams laikikliai, lietuviškos vėliavė
lės, medalikėliai. anglų kalba gerų 
lietuviškos ar pabaltietiškos minties v 

LITUANISTINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ REIKALU
V-’ atyę^fiU'savo vaikus į lituanistinę 

mokyklą;' Laukiame!
- Vladas Pažiūra

' Mokyklos direktorius

Malonūs lietuviai!

Šv- Kazimiero Šeštad. Lituanistinė 
mokykla naujus mokslo metus pra
dėjo rugsėjo mėn- 10 d- 9 vai. ryto lietuvių draugą
šventomis mišiomis bažnyčioje, pra- -/y ’
šydama Viešpaties palaimos ir sėk
mės ištesėti visiems savo ryžte išlai
kyti lietuvybės meilę ir pareigą pa
vergtai Lietuvai ir kankinamai bei 
naikinamai tautai- Kad to atsiektu
me, turime stropiai mokytis savo 
tėvų gražiosios kalbos, garbingos 
tautos ir valstybės istorijos, širdį 
veriančių dainų ir akiai mielų tau
tinių šokių-

Mieli tėvai, dauguma iš jūsų šeš
tadieniais padarote tolimą kelią, 
veždami savo vaikus į mokyklą, 
tačiau tikėkime, kad tas jūsų nenu
ilstamas ryžtas atneš jums ir visai 
tautai pasidžiavimą ir džiaugsmą- 
Garbė jums visiems.

Tačiau yra dar daug tėvų, kurie 
nesiryžta, dvejoja ir pasiduoda tin
gėjimo pagundai. Lieka šeštadieniais 
savo namuose, paskendę kasdieny
bės reikaluose ir leidžia savo vai
kams žaisti aplinkos įtakoje. Gal 
tekiems reiktų Vinco Kudirkos žo
džiais sušukti: “Kelkite, kelkite, kel
kite”, kol ne nėr vėlu! Atvežkite 
visi savo vaikus, juk tai mūsų tau-
tos ateitis. Nenaikinkime jos mes 
patys savo rankomis.

Pirmą šeštadienį mokinių buvo 
102, antrą — 111, o turėtų būti 
apie 200- Tad išgirskime priespau
doje esančios tautos šauksmą ir visi

Sėnatoriui Charles Percy spalio 4 
d. Conrad Hilton viešbuty, Chica- 
goje, rengiamas pagerbimas. Sen. 
Percy pasižymi nuoširdžiu Lietuvos 
reikalų gynimu ir todėl .pagerbime 
dalyvaus ALT atstovai- ALT pirm- 
dr. K- Bobelis pakviestas pagerbime 
dalyvauti garbės svečiu-

Gauta paminėti

Arkivyskupas Mečislovas Reinys. 
Išleido Liet. Krikščionių Demokratų 
S-ga. 1977- Kaina minkšt- virš. $6, 
kietais virš. — $7. '

Knyga parašyta okupuotoje Lie
tuvoje kelių autorių ir slapta atsiųs
ta į užsienį- G'aunama pas knygų 
platintojus ir “Tėvynės Sargo” adm- 
je: P- Povilaitis, ę'/o Tėvynės Sargas, 
9050 Troy Ave-, Evergreen Park, 
IL. 60642.

Profesoriaus Augustino Volde
maro Raštai. 90 metų sukakčiai pa
minėti. Išleido Atgimimo Sąjūdis, 
1973 m- Tiražas 1500 egz- 670 p- 
Kietais viršeliai — kaina $15.

Rinkiniys publicistinių straipsnių, 
rašytų 1907-1926 m-

Petronėlė Orintaitė, Erelių kuo
rai, romanas- Išleido Viltis, 1976- 
Viršelį ir ilustracijas piešė M- Žy

mantienė- Kaina $8.
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"TEISMAS BIRŽELY"
Pokalbis radijo bangomis apie tikrovinę novelę

PabaltiečiŲ liaudies kūryba plačiosioms masėms

DANUTĖ TUMINAITĖ, Radijo 
programos vedėja
JURGIS GLIAUDĄ, knygos auto
rius

Danutė Tuminaitė
Šiomis dienomis suaktualėjo Ni

jolės Sadūnaitės kalinimo problema- 
Nutrūko- jos trapus ryšys su laisvuo
ju pasauliu- Kas žino, ar ji sunkiai 
susirgo? Ar izoliuota kalėjimo vie
nutėje? Ar gyva?

Sovietinis gulagas nori sunaikinti 
vieną iš ryškiausių kovotojų su oku
pacinio režimo prievarta- Mes gi tu
rime visais įmanomais būdais reikš
ti protestą prieš sovietinę barbariją.

“Lietuvių Dienų” leidykla išleido 
rašytojo Jurgio Gliaudės novelę 
“Teismas biržely”, skirtą Nijolės 
Sadūnaitės bylai. Radijo programos 
vadovybė pakvietė rašytoja pokal
biui prie mikrofono apie jo naują 
veikalą.

Pone rašytojau, kodėl jūs pasi
rinkote savo veikalui Nijolės Sadū- 
naitės istoriją? Kodėl veikalą pava
dinote “tikrovine novelė”?
Jurgis Gliaudą

Lietuvos kankinių, kovotojų dėl 
asmens laisvių kronika plati, įvairi 
ir dramatiška. Kiekvienas tos kro
nikos epizodas tinka, greta informa
cinės vertės ir naudoti meno kūri
niui. Mūsų poetai, dramaturgai, ra
šytojai, muzikai ir dailininkai nau
doja tų temų siužetus.

Nijolės Sadūnaitės istorija verta 
romano formos, bet medžiagos sto
ka tuo tarpu neleidžia pavaizduoti 
jos gyvenimą martirologiniame ro
mane- Tačiau jos įkalinimas ir teis
mas sudaro draminės įtampos įvykį, 
kuris savo esme yra tikrovinė no
velė-

Man. teko atitinkamai suskirstyti 
turimą medžiagą, sudaryti veikalo 
foną, ištiesti atsišakojimus, akcen
tuoti tinkamus momentus, kaip to 
reikalauja novelės žanras-

Novelėje nėra pramanytų asme
nų, todėl pavadinau ją tikrovine-
Danutė Tuminaitė

Ar jūsų nevaržė ta aplinkybė, kad 
rašant apie tikrą įvykį, negalima ne
ribotai atsiduoti kūrybinei vaizduo
tei? Nukrypimai nuo tikrovės nega
limi, o rašytojas juk turi turėti vi
sišką vaizdavimo laisvę-
Jurgis Gliaudą

Kilnus ir herojiškas Nijolės Sa
dūnaitės elgesys kalinimo ir teismo 
metu suteikė autoriui privilegiją 
sekti jos dvasines jėgas sunkiausio
mis gyvenimo valandomis. Tai to
lygu kūrybinei vaizduotei. Asmens 
ir padėties prisotinimas drama rea
lybėje neretai pralenkia vaizduotėje 
sukurtus momentus. Kiekvienas au
torius atrastų vis naujų atspalvių 
Nijolės mąstyme ir jos veiksmuose. 
Savo gilia esme ši budelių ir aukos 
konfrontacija primena vokiečių po
eto Šilerio poemą “Orleano merge

lė”. Mūsų Nijolė yra sudėtinga, he- 
hojiška, išskirtinė. Ji verta stovėti 
greta didžiųjų moterų istorinėje per
spektyvoje-

Kiekvienas autorius visad turi 
prieš save iš savo vaizduotės, ar iš 
tikrovės pairritą asmenį- Jos skaus
minga tikrovė savo intensyvumu 
pralenkė rašytojišką vaizduotės pa
saulį- Juk mūsų kankinių ir laisvės 
kovotojų istorijos-yra lobiai meno 
kūriniams- Greta to realaus turto 
kūrybai kažinkaip nejučiomis dings
ta pretenzijos į visišką vaizdavimo 
laisvę- Ryškiau jaučiasi autoriškas 
noras sintetizuoti mums žinomą 
pogrindžio gyvenimą.

Tikroviško siužeto interpretacija 
neaprėpiama, todėl toks siužetas ne
varžo kūrybinės laisvės. Svarbu rasti 
organišką vaizdavimo sutapimą su 
tikrove, kad skaitytojas sutiktų su 
autoriaus interpretacija.
Danutė Tuminaitė

Koks buvo šios novelės prašymo 
kelias — pirmoji kūrybinė mintis?
Jurgis Gliaudą

Veikalo ašimi iš karto turėjau 
Nijolės Sadūnaitės cituotą Putino 
strofą: ir tribunoluos išdidžiai tei
siuosius smerkia žmogžudžiai.

Tada nejučiomis pradėjau statyti 
ant konkrečių faktų novelinį siuže
tą. Tas Putino posakis tinka visiems 
diktatūriniams teismams. Juk Nijo
lės Sadūnaitės biloje nefigūravo di
namito ar ginklų- Nijolė buvo apsi
ginklavus dvasiškai, prakilniai — ji 
norėjo būti laisva, laisvai melstis, 
atsiduoti mielaširdingumui, slaugyti 
paliegėlius- Ji buvo nuostabiai at
spari dvasinei prievartai, nors bu
deliai galėjo patalpinti ją į psichiat
rinę ligoninę visam amžiui-

Ėjimas novelės rašymo keliu bu
vo pastanga pavaizduoti budelių sa
vivalės auką, todėl kiekvienas aukos 
ir budelio konfrontacijos faktas, ku
rių tiek nedaug, buvo itin brangi 
man medžiaga-

Novelė buvo spausdinama “Lie
tuvių Dienų” žurnale- Ji tapo atski
ru leidiniu dėl leidėjo Antano Ski- 
riaus dėmesio tai novelei, dėl mūsų 
klebono prel. Jono Kučingio mece- 
natinės talkos. Už tai tariu jiems 
nuoširdų autorišką ačiū.

Dėkoju Radijo valandėlės pirmi
ninkui Juozui Mitkui už pasiūlvma 
šia dingstimi kalbėti prie radijo 
mikrofono. Faktiškai juk kalbama 
ne tik apie mano novelę — kalbama 
apie mūsų seses ir brolius okupaci
jos negando nelaisvėje.

Palinkėkime šiam leidiniui patek
ti į okupuotą Lietuvą, kaip ten pate
ko mano knyga “Simas”, kuri fi
gūravo Nijolės Sadūnaitės byloje, 
kaip ten persekiojama literatūra.

Dėkoju pakelei Danutei Tumi- 
naitei už taip prasmingus klausimus- 
Danutė Tuminaitė

Ač’ū rašytojui Jurgiui Gliaudai 
už pok Ibį-

galintieji masiškai gaminti lietuviš
kos minties paveikslus, keramiką, 
plakatus, ženkliukai ant automobi
lių, laivų, dviračių, atvirukai ir kt-, 
prašomi visas žinias pasiųsti organi
zatoriams adresu:
Baltic Enterprises, P- O. Box 8241, 
Boston, Mass- 02114, USA-

Organizatoriai yra jauni, veiklūs, 
žinomi lietuviai: Gintaras Karosas, 
Rimas Manomaitis, Mykolas Drun- 
ga, Norbertas Lingeraitis, Petras 
Sandanavičius. Visi veiklūs lietuviš
koje veikloje.

Šių metų lapkričio mėn. Baltic 
Enterprises yra pažadėję išleisti 
spalvotą 24 psl. katalogą su garsi
nimais minėtų sričių menininkų kū
rybos pavyzdžiais. Bandykite pa
kliūti į tą masiškai spausdinamą ka
talogą- Pavienio katalogo egzemp
liorius kaštuos -vieną dolerį- 
,' Sumanymas .labai remtinas. Na
šiai,? dEĮjąūįzuotai veikiant galima 
būtų? palėkti labai plataus masto-
• . Viki, siųskite reikalingus adresus- 

’ ■PąragifĮfci^ lavius, estus, amerikie- 
spausdintojai, gintaro prekybinin- A^iUj->Xn'iįų,kanadiečių žmones, pa
kai, lietuviškais įrašais marškiniai.į pasiųįbfzniu suinteresuotus. (A. G.)

Įvairiose vietovėse lietuviai praus
to, siuvinėja ar kaip kitaip gamina 
lietuviškos ornamentikos dalykus- 
Visi nori juos paskleisti plačiau, ne 
tik laikyti savo namo ar garažo len
tynose;

Kokiu būdu tokius platinimus 
padaryti?

Buvau maloniai nustebintas jau
no, veiklaus lietuvio Gintaro Karo
so atsilankymu ir supažindinimu su 
jau įsteigta organizacija įvairiems 
lietuviškiems gaminiams platinti. Jie 
stengiasi apimti ne tik lietuvius, bet 
ir latvius, estus. Pirkėjais galės būti 
visų tautybių žmonės, nes perkant 
ir laikant tokius gaminius garsina
mas pabaltiečių kultūrinis ir politi
nis reikalas.

Visi audėjai, drožėjai, lietuviškų 
lėlių, juostų, kilimų, Vyčių ir 1.1., 
metalo ornamentališkieji dirbėjai, 
platesnės apimties filmų gaminto
jai masiniems žiūrovams, liet- kak
laryšiu. plokštelių gamintojai, rak
tams laikikliai, lietuviškos vėliavė
lės, medalikėliai. anglų kalba gerų 
lietuviškos ar pabaltietiškos minties-

LITUANISTINES MOKYKLOS MOKINIŲ REIKALU
ątvęį$ąU' savo vaikus į lituanistinę 
mokyklą:,’ Laukiame!

' T'' Vladas Pažiūra
■'Mokyklos direktorius

Malonūs lietuviai!

Šv- Kazimiero šeštad. Lituanistinė/? 
mokykla naujus mokslo metus pra- 
dėjo rugsėjo mėn- 10 d- 9 vai. ryto, 
šventomis mišiomis bažnyčioje, pra
šydama Viešpaties palaimos ir sėk
mės ištesėti visiems savo ryžte išlai
kyti lietuvybės meilę ir pareigą pa
vergtai Lietuvai ir kankinamai bei 
naikinamai tautai- Kad to atsiektu
me, turime stropiai mokytis savo 
tėvų gražiosios kalbos, garbingos 
tautos ir valstybės istorijos, širdį 
veriančių dainų ir akiai mielų tau
tinių šokių-

Mieli tėvai, dauguma iš jūšų šeš
tadieniais padarote tolimą kelią, 
veždami savo vaikus į mokyklą, 
tačiau tikėkime, kad tas jūsų nenu
ilstamas ryžtas atneš jums ir visai 
tautai pasidžiavimą ir džiaugsmą- 
Garbė jums visiems.

Tačiau yra dar daug tėvų, kurie 
nesiryžta, dvejoja ir pasiduoda tin
gėjimo pagundai. Lieka šeštadieniais 
savo namuose, paskendę kasdieny
bės reikaluose ir leidžia savo vai
kams žaisti aplinkos įtakoje. Gal 
tekiems reiktų Vinco Kudirkos žo
džiais sušukti: “Kelkite, kelkite, kel
kite”, kol ne per vėlu! Atvežkite 
visi savo vaikus, juk tai mūsų tau
tos ateitis. Nenaikinkime jos mes 
patys savo rankomis.

Pirmą šeštadienį mokinių buvo 
102, antrą — III, o turėtų būti 
apie 200- Tad išgirskime priespau
doje esančios tautos šauksmą ir visi 

pagerbė-* lietuvių draugą

Senatoriui Charles Percy spalio 4 
d. Conrad Hilton viešbuty, Chica- 
goje, rengiamas pagerbimas. Sen. 
Percy pasižymi nuoširdžiu Lietuvos 
reikalų gynimu ir todėl .pagerbime 
dalyvaus ALT atstovai- ALT pirm- 
dr. K- Bobelis pakviestas, pagerbime 
dalyvauti garbės svečiu-

Gauta paminėti

Arkivyskupas Mečislovas Reinys. 
Išleido Liet. Krikščionių Demokratų 
S-ga. 1977- Kaina minkšt- virš. $6, 
kietais virš. — $7.

Knyga parašyta okupuotoje Lie
tuvoje kelių autorių ir slapta atsiųs- • 
ta į užsienį- Gaunama pas knygų 
platintojus ir “Tėvynės Sargo” adm- 
je: P- Povilaitis, ę'/o Tėvynės Sargas, 
9050 Troy Ave-, Evergreen Park, 
IL. 60642. ■

Profesoriaus Augustino Volde
maro Raštai. 90 metų sukakčiai pa
minėti. Išleido Atgimimo Sąjūdis, 
1973 m- Tiražas 1500 egz- 670 p- 
Kietais viršeliai — kaina $15.

Rinkiniys publicistinių straipsnių, 
rašytų 1907-1926 m-

Petronėlė Orintaitė, Erelių kuo
rai, romanas- Išleido Viltis, 1976- 
Viršelį ir ilustracijas piešė M- Žy

mantienė- Kaina $8.
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SU LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAIS

Vietinės lietuvių spaudos — 
’’Lietuvių Dienų žurnalo” ir “Lietu
viai Amerikos Vakaruose” rengiama 
vidury rugsėjo gegužinė Burbank o 
miesto sode (parke) šiemet Įvyko 
rugs. 18 d-

Diena buvo labai graži, be dūmų, 
nekaršta, todėl atsilankė daugiau 
kaip 300 lietuvių, net iš tolimiausių 
Kalifornijos apylinkių: San Fran
cisco, San Diego, Yucca Valley, 
Oceanside ir kt.

Iš San Diego buvo atvykęs Juo
zas Pautienis, iš San Francisco — 
Leonas Bagdonas, iš Yucca Valley 
— Julia Donnelly- Iš Los Angeles 
dalyvavo beveik visų liet, organi
zacijų pirmininkai arba valdybų 
nariai-

Visus linksmino Stasio Lisecko 
užrekoruota muzika. Vincas Vili
mas akordeonu pagrojo lietuviškų 
šokių- Lietuvišką maistą paruošė: 
Ona Orlovienė, V- Dūdorienė, Nel
lie Škėmienė (Skiman), Ana Maker, 
B. Skirienė, E. Stirbienė- Gėrimus 
patarnavo K. Prišmantas, J. Orlo

vas, B. Skiman ir B- Sančikas. Deš
ros buvo pagamintos p. Sturonie- 
nės- Kugeli namuose iškepė O- Or
lovienė ir N- Skiman.

Vienas iš svarbiausių pikniko 
Įvykių buvo laimėjimų traukimas, 
kurį pravedė V. Čekanauskas, sek
retoriaujant S. Žukauskienei. Trau
kė jaunasis Petronis ir Vida Čeka
nauskaitė-

Stambiausius laimėjimus gavo— 
RCA televiziją: Teklė Ivanauskienė, 
dail- S- Rauberto paveikslą: gen. S- 
Raštikis, dail. J. Paukštienės pav.: 
J- Dzenkaitis,

Kasą tvarkė A. ir Liucija Ma

Gegužinėje tvarkę muziką. VIRŠUJE — akordeonistas Vincas Vilimas, 
iš kairės stovi V. Skirius ir 'D. Čekanauskaitė-

žeikos- Visus loterijai paruošimus 
atliko V. Prižgintas ir V- Skirius.

Ši spaudos gegužinė buvo viena 
iš sėkmingiausių, nors spaudos ne
draugai mėgino tam pakenkti-

Spaudos gegužinėje — finansų centras (sėdi) A- Skirius, Antanas ir Liu
cija Mažeikos; stovi: K. Prišmantas ir V. Prižgintas-

ŽEMAI — šeimininkės: E. Stirbienė, N. Škėmienė (Skiman), A, Orlo
vienė ir B- Skirienė.

Foto L. Briedžio

ŽEMAI — Rekorduotos muzikos ir garsiakalbių specialistas Stasys 
Liseckas- Dešinėje stovi Algirdas Bražinskas, pabėgęs iš Sovietų kalėjimų 
Į Turkiją- Jis pirmą kartą dalyvauja mūsų gegužinėje-

Foto L. Briedžio

Organizacijų pirmininkai, dalyvavę gegužinėje (iš kairės); Pranas Žukaus
kas, Piliečių klubo; Julius Kiškis, Lietuvos Vyčių; Stela Žukauskienė, 
Nancy Speedier, Moterų S-gos buv- pirm.; Kazys Karuža, šauliu; Vytau
tas Čekanauskas, ALT-os, Liet- Respublikonų; Vytautas Vidugiris, JAV 
LB Vakarų apygardos ir Skautu rajono; Ona Razutienė, Jaunimo an
samblio; Pranas Speecehr, Parapijos komiteto; ir A. Skirius, Gegužinėje 
dalyvavo: Juozas Mitkus, L. Radijo klubo pirm-; V- Pažiūra, Balfo pirm-; 
V- Šimoliūnas, LB L. A. apyl- pirm- ir A- Raulinaitis, LFB pirm.
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
ŠAULIŲ IŠKYLA

Juozo Daumanto šaulių kuopa 
rugsėjo 3 d. surengė iškylą Į kalnus 
ir gražioje kalnų papėdėje pravedė 
rudens šaudymo varžybas.

Diena buvo pasakiškai graži. Kai 
nuvykome į San Francisquito Can- 
yon’ą, išgirdome šūvių aidus — 
šaudė amerikiečiai, ištatę taikinius 
prie kalnų slėnio tolumoje- Ameri
kiečiai mėgsta tokį sportą ir tokias 
iškylas- Ten buvo matyti senimo ir 
jauninto

sios kalnų vietos ir slėniai yra 
prziūrimi laukų ir kelių policijos- 
Net vykstantiems į tas vietas šaudy
ti, j'e pakelėje nurodo važiuojan
tiems sportininkams, kuriose vieto
se galima šaudyti ir kryptis, kad 
nesužeistų keleivių ir pravažiuojan
čiu (automobilių- Visi šių taisyklių 
turi prisilaikyti, kurias nurodo Kali
fornijos kontrolės policija.

Ir mes išstatėme savo taikinius 
prie kalnų. Pirmiausia aptarėme ap
saugą ir pasiskirstėme pareigomis. 
Pirma atlikome šaudymo nraktiką. 
Nuvykom apie 16 šaulių- Jaunimui 
vadovavo š. Saulius Stančikas, K- 
Karuža ir š- VI- Gilys- Buvo išduo
ta kiekvienam po 10 šovinių-

Pirmiausia atliko šaudymo varžy
bas jauniai ir po to vyresnieji šau
liai iš sunkaus kalibro sportinių 
šautuvų: gulomis ir stačiomis, apie 
450 pėdų iki taikinio. Jauniai pa
siekė gerus rezultatus ir žymiai pra
lenkė patyrusius, kariuomenėje tar
navusius, šaulius, Visur ir visuomet 
jaunimas daro pažangą, ypač spor
to srityje.

Jauniai: Julius Žukas pasiekė 99 
taškus; Vytenis Vilkas — 90 taškų; 
Saulius Stančikas — 81; Tomas 
Stančikas — 75; Alvydas Paškaus- 
kas — 70; Algis Stančikas — 63. 
Vyresnieji šauliai: Antanas Lebe- 
džinskas — 88 taškus; Charles K. 
Rakūnas — 69; Juozas Reed — 65; 
Kazys Karuža — 64; Vladas Gilys
— 41; Vaclovas Tuminas — 30; 
ir Juozas Narkev:čius — 27 taškus.

Šauliu t-aliaus metu, š- m. snalio 
I d-, pasižymėję šaudyme šauliai 
bus apdovanoti premijomis, kuriems 
skiriamos I-II ir III-ji premija- Pir
moji premija — pereinanti iš rankų 
į rankas kiekvienais metais — spor
to statula; antroji ir trečioji premija
— rankinis laikrodis ir vertinga žy
maus rašytojo knyga. Premijos bus 
duodamos tik jaunimui, o vyresnie
siems — pagyrimas baliaus metu-

Kazys Karuža

A dvokatų pranešimas

Spalio 9 d., sekmadieni, 12 vai. 
30 min- p- p- Los Angeles lietuviai 
advokatai padarys svarbų praneši
ma teisiniais klausimais. Visi kvie
čiami dalyvauti (Šv- Kazimiero par- 
salėje)- [ėjimas nemokamas-

Santa Monikos Am- Lietuvių Klubo 
tradicinis balius

Šiais metais klubas atšvęs savo 15 
metų gyvavimo sukaktį tradiciniu 
balių.

Tai sukakčiai ruošiamasi labai 
rūpestingai, kad atsilankiusiems bū
tų jaukiausia ir maloniausia aplinka.

Meno programoje paruošta staig
mena: buv- Lietuvos Valstybinės 
Operos solistė Alodija Dičiūtė-Tre- 
čiokienė, mezzo sopranas, maloniai 
sutiko padainuoti. Ji yra dainavusi 
pirmąsias partijas šiose operose: 
lilė, Perikola, Borisas Godunovas, 
liė, Perikola, Borisas Godunovas, 
Kornevilio varpai, Pikų Dama ir k- 
Ji yra koncertavusi Europoje ir 
JAV-se- Neseniai išleido plokštelių. 
Solistei akomponuos muzikė Ona 
Metrikienė, jos jau pristatyti ne
reikia-

Solistė A. Dičiūtė-Trečiokienė 
nuo 1950 m. veda savo dainavimo 
studiją- Nesenai persikėlus į Vaka
rus, į Šunta Moniką, čia taip pat 
žada turėti savo studiją Jos pasiro
dymas musų visuomenei bus pir
masis — ir tai didelė staigmena.

Balius įvyks spalio 8 d., šeštadie
nį, lygiai 7 vai- vakaro, Miramar 
viešbučio puošnioje Satelito salėje- 
(Wilshire Blvd- ir Ocean Ave., San
ta Monica).

Šokiams gros jau daug kam ži
nomas Kontinentalinis orkestras- 
įėjimas su vakariene $12.50 asm.
Kviečiami visi lietuviai su savo 

prieteliais dalyvauti šiame sukaktu
viniame baliuje- Stalus iš anksto už
sisakykite pas klubo valdybos na
rius, kad nepritrūktų.

Iki malonaus pasimatymo!
Rengėjai

Lietuvos Dukterų Draugijos

Los Angeles skyrius š. m- spalio 
16 d- 12 ai. 30 min. p-p- Irenos 
Luther sodyboje, 1137 Lavender 
Lane, La Canada, ruošia tradicinį 
pikniką- Pikniko metu svečiai galės 
pasigardžiuoti skaniomis lietuviško
mis bulvinėmis dešromis. (V. Iri.)

“Draugas” apie preL J- Kučingi

— “Teismas biržely” — rašytojo 
Jurgio Gliaudos tikrovinė novelė, 
spausdinta “Lietuvių Dienų” žurna
le, išleista atskira knygute. Tai tau
tos dukros Nijolės Sadūnaitės susi
dūrimo su melo sistema sovietinia
me teisme epizodas. Išleidimą fi
nansavo Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas prelatas Jonas 
Kučingis, dedąs daug pastangų Sa
dūnaitės kančias parodyti laisvajam 
pasauliui. Preėjusiais metais jis fi
nansavo Sadūnaitės teismo anglų 
kalba knygutės “No Greater Love” 
išleidimą.

Visų pasiilgtas birutiečių balius

Pernai dėl parapijos salės remon
to birutietės negalėjo suorganizuoti 
baliaus ir dėl to šalpos darbai smar
kiai nukentėjo- Šįmet su dvigubom 
pastangom stengiamės, kad balius, 
ruošiamas spalių 29 d-, būtų dvigu
bai sėkmingas. Esame tikros, kad 
tą vakarą 7 vai. 30 min. visų lab
daringų lietuvių keliai ves į Šv- 
Kazimiero parap. salę, kur ne tik 
pasigrožėsite jaunatviška progra
ma, puikia muzika, turtinga loteri
ja ir birutietiška vakariene, bet ir 
sušelpsite daug pagalbos reikalingų 
tautiečių. Džiaugsitės ne tik patys, 
bet pradžiuginsite ir kitus. Taigi, 
neabejotinai dvigubas laimėjimas 
laukia tų, kurie atvyks į birutiečių 
balių. (N. A-)

Pašto atvirukai su Lietuvos vėliava
Amelrikos Lietuvių Tarybos Los 

Angeles skyriaus iniciatyva yra iš
leisti gražūs spalvoti pašto atviru
kai su plevėsuojančiomis JAV ir 
Lietuvos vėliavomis prie Los An
geles miesto rotušės. zM.virutės kai
na 10 et. Galima įsigyti V. Prižgin- 
to knygų kioske prie šv. Kazimiero 
parap. salės, LAV bei Liet. Dienų 
administracijoje

Jaunavedžiai Šarūnas Karuža ir Brazilijos lietuvaitė Sandra M- Kindurytė, 
kuri pirmą kartą dalyvavo liet- gegužinėje Amerikoje- Dešinėje: L- Dovy
daitis.

ŽEMAI — Sėdi: Jurgis ir Marija Gliaudžiai, Alfa ir Vladas Pažiūros- 
Stovi: B- Skirienė, Anelė ir Vytautas Apeikiai- Foto L. Briedžio

Dr- Oven J. C- Noremo sukaktis

Dr- Oven J. C. Noremas ne tik 
buvo atstovas Lietuvai, bet ir yra 
parašęs keletą veikalų apie Lietuvą 
(kai kurie dar laukia leidėjo) ir visą 
laiką domisi Lietuvos byla-

Įvertindama jo nuopelnus, o taip 
pat pagerbdama jo auksinį vedybų 
bei 50 metų kunigystės jubiliejų, L- 
Protestantų s-gos vadovybė š. m. 
rugpiūčio 21 d., nuvykusi į Ana- 
heim-Hills, kur jis laikė pamaldas, 
pasveikino dr- Norem ir ponią: jai 
įteikė korsažą, o daktarui Norem 
inž. H- Pavilonio nupieštą adresą 
su valdybos ir kt. dalyvių parašais.

Pagerbime dalyvavo dr. M. ir A- 
Deveniai, kun. M. Preikšaitis, H. 
Petkienė, mokyt- V- Glažė, J. Kut- 
ra ir kt.

Būtų gražu, kad mūsų organizaci
jos suruoštų platesnio masto dr. 
Norem pagerbimą, (jkt)

SKELBIMAS
Ieškau seseriai, atskirtai nuo vyro 

ir vaikų, moters, kuri padėtų įveikai 
vienišumą.

Butas nemokamai-
Skambinti:
Los Angeles 666-1307-
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"PILNATIES” KONCERTAS
Atkelta iš 1 psl-

akomponuodama pavieniams solis
tam ar grupėms- Kas būtų, jei mes 
jos neturėtume? Reta proga apsieina 
be Raimondos- Tai tartum mūsų 
programų muzikinės dalies, kartais 
nepastebimoji, bet visuomet girdi
moji siela. Kai kitiems dėkojama, 
kartais jai net užmirštama pasakyti 
ačiū- O ji tyliai pergyvena širdy, ir 
vėl jos pirštai ir širdis ruošiasi se
kančiai programai- Tai menininkė 
visu kūnų ir visa širdimi. Visų Los 
Angeles lietuvių meilė ir pagarba 
priklauso jai, mūsų Raifnopdai!

Koncertas be pertraukos užėmė 
šiek tiek daugiau kaip valandą. Vė
liau apatinėje salėje vyko pasižmo- 
nėjimas ir dailės parodos lankymas, 
kuri atidaryta prieš koncertą. Po 
koncertinės dalies — rengėjų pa
dėkos žodis,- apdovanojimas gėlė
mis, žodžių autoriaus skaidrus pa
dėkos žodis maestro Miankaičiui ir 
atlikėjams šampano dėžė padėjo- 
nuplauti solistų ir aktorių nuovargį. 
Fotografų aparatai blykčiojo per 
koncertą ir po koncerto- Toksai jų 
stropumas neprisidėjo prie muzikos 
geresnio perdavimo bei klausymo- 
Tai gal turėtų jie atsiminti.

Dail- Z- Sėdeikienė yra užsire
komendavusi kaip stipri dailininkė, 
dalyvavusi visoje eilėje parodų, lai
mėjusi premijų, kruopšti, darbšti, 
talentinga. Ji lankėsi Los Angeles 
prieš aštuonerius metus. Šį kartą ji 
prisistato su skirtingų temų ir skir
tingų spalvų kūriniais, kurių gera 
dalis buvo parduota. Temos naujos, 
nors daug kam nesuprantamos, bet 
prigesintų spalvų niuansai atlikti 
Įgūdusia menininkės ranka ir ta
lentu, ne vieną patraukė grįžti kelis 
kartus prie to paties paveikslo su
stoti, pamąstyti: “O kas būtų norėta 
pasakyti čia?”

Šioje parodoje kiekvienas lainky- 
tojas galėjo rasti tai, kas artima 
ir miela jo akiai ir skoniui- Tai, tur
būt, buvo gausiausiai aplankyta pa
roda bet kada Los Angeles mieste, 
nes visi koncerto dalyviai, kurių bu
vo daugiau kaip 400, turėjo progos 
ją lankyti- Paroda veikė ir sekančią 
dieną.

Kita Liet- Bendruomenės rengtų 
Lietuvių Dienų staigmena buvo 2-jų 
jaunų menininkų koncertas: solisto 
Ričardo Daunoro ir pianisto Algio 
Draugelio koncertas, sutraukęs pil
ną (per 400) Wilshire-Ebell salę 
žiūrovų- R- Daunoras, neseniai pa
sitraukęs iš Lietuvos, padainavo vi
są eilę lietuviškų liaudies dainų, 
komponuotų Šimkaus, Gruodžio, 
Petrausko ir kt. Antroje dalyje bu
vo padainuota Verdi, Rossini, Bel-
lini ir Šuberto dainų ir arijų iš ope
rų. R. Daunoro malonus bosas ir 
saikinga interpretacija su labai tau
piu judesiu ir elegancija, buvo daly
vių priimta su pasigėrėjimu ir džiu-
giais plojimais bei “bisais”, kurie

apvainikavo visą nekantriai lauktą
koncertą- Puikiai akomponavo A. 
Draugelis, nauja mūsų kolonijos 
auganti piano menininko jėga- Jis 
nepaskambino programoje parašytų 
piano dalykų — tikimės išgirsti vi
są pianisto koncertą-

Pažymėtina, kad publikoje buvo 
labai daug jaunimo-

LB valdybos ir rengimo komitetai 
atliko sunkų ir sudėtingą Lietuvių 
Dienų rengimo darbą. Los Angeles 
ir apylinkių lietuviams tai buvo tik
ra meno šventė. Daug rankų didžią 
naštą pakelia, sako liaudis;-šį kartą 
nedaug darbo rankų pakėlė sunkiai 
pakeliamą darbo naštą. Apygardos 
pirmininkas Vytautas Vidugiris, ap. 
pirm- V- Šimoliūnas, jaunimo — D- 
Barauskaitė, kultūrinių reikalų ved- 
Julius Raulinaitis ir jų pagalbinin
kai ‘parodė; ką 'galima -nuveikti dir
bant darniai ir planingai,(A..K.)

.Sporto, .žinios i *'
Lietuvių■ Bendruomenės šventės 

.proga v.yko varžybos įvairiose .spor
to šakose- Dalyvavo gausus skaičius 
sportininkų. Vyrų, krepšinį;. tinklinį 
ir moterų tinklinį.laimėjo “Bangos”' 
komandos. Stalo tenise, vyrų A kla
sėje laimėjo dr- J. Žmuidzinas, B 
klasėje V- Koklys, jaunių — S- Viz
girdas, nTotėrų — J. Koklienė. Jau
nių-lauko tenise G. Kazlausko pa
skirtą pereinamąją taurę laimėjo A- 
šėkas-.

Sporto klubo atgaivinimo susi
rinkimas vyks ,parapijos' .mokyklos . 
patalpoje sekmądipnį, spalio' 16 d, 
12 vai. Susirinkime; bus renkama 
valdyba ir bus" švaistoma dalyvavi
mas Toronte sporto varžybose.

IŠ ALT INFORMACIJŲ

REIKALINGA SKUBI PAGALBA

Ginant Petkų ir Terlecki

Areštavus V. Petkų, A- Terleckį 
ir F. Serebrovą, ALT pirm. dr. K. 
Bobelis pasiuntė telgramas kongrsm- 
E. Derwinski, kongr- F. Annunzio, 
sen- Charles Percy, seni Adlai Ste
venson, sen. R- Dole ir Valstybės 
Depart, sekr. Cyrus Vance, prašy
damas juos užtarti JAV vyriausybės 
sluoksniuose. Kongr. E- Derwins- 
dr. K- Bobeliui pranešė, kad jis šiuo 
reikalu asmeniškai kreipėsi į Valst- 
sekretorių Vance ir priminė kon
greso susirūpinimą, kad JAV stip
riau nekelia balso dėl komunistinių 
kraštų nusikaltimų prieš žmogaus 
teises- Kongr- E. Derwinski paža
dėjo ir ateityje rūpintis Lietuvoj 
areštuotųjų Petkaus, Terleckio ir 
kitų išlaisvinimu.

Laiškų bei telegramų pavyzdžiai:
Human rights activists Viktoras 

Petkus and Antanas Terleckas have 
been recently arrested in Lithuania 
and Feliksas Serebrow has been 
arrested in Moscow for their acti- 

vities. This is in direct violation of 
the Helsinki agreement. We since
rely ask for your support and assis
tance in requesting their immediate 
release from prison

in direct violation of the Helsin
ki agreement, Viktoras Petkus and 
Antanas Terleckas in Lithuania and 
Feliksas Serebrow in Moscow, have 
recently been arrested for their ac
tivities on behalf of human rights- 
We appeal to you for your support 
and intervention to obtain their im
mediate release from Soviet im- 
prisonmetn-

Sąryšy su ateinančia Belgrado 
konferencija

Dr. Kazys Bobelis, ALT pirmi
ninkas, š. m. rugsėjo 9 d. Washing
tone dalyvavo Valstybės departm- 
sušauktame pasitarime sąryšy su at
einančia Belgrado konferencija. Pa
sitarime buvo pristatytas naujas Bel
grado konferencijos pirmininkas Ar
thur Goldberg, kuris labai stipriai 
pasisakė žmogaus teisių laužymo 
klausimu. Jis žada Belgrado konfe
rencijoje be kompromisų kelti 
žmogaus teisių varžymus ir tuo 
klausimu laikytis labai stipriai-

Amerikos delegacijos vicepirmi
ninkai Belgrade bus ambasadorius 
Scherer ir kongresmanas D- Fas- 
cell, kurie taip pat yra stipriai pa
sisakę prieš žmogaus teisių laužymą-

Dalyvaudamas pasitarime, dr- K- 
Bobelis turėjo progos pasikalbėti su 
ambasadorium Scherer ir jam asme
niškai įteikė Aloyzo Jurgučio prašy
mą žmonos ir dukters išvažiavimo 
reikalu. Ambasadorius Scherer pri
žadėjo šį reikalą išstudijuoti ir pa
daryti atitinkamą intervenciją.

Dr. Bobelis Washingtone taip pat 
dalyvavo Jungtinių Pabaltiečių ko-
miteto posėdyje ir kartu su latvių 
ir estų pirmininkais turėjo pasimaty
mą su Matthew Nimetz, Valstybės 
departamento patarėju užsienio rei
kalams, kur taip pat buvo iškelti 
Pabaltijo žmonių teisių laužymai.

Buvo padaryta intervencija dėl 
Lietuvos garbės konsulo paskyrimo 
Los Angeles/ ALT informacija

-’—v?

RŪTA, INC. Investavime Bendrovė
3002 Santa Monica Blvd.. Santa Monica, Calif. 90404 

Telefonas: (213)828-7525

Valdyba: E. Jarašūnas, A- Markevičius, R. Nelsas.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
(LITHUANIAN CREDIT UNION)

Tautiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles. Calif. 900’9
Telefonas: 661-5276. — Darbo valandos:
Antrad. ir ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai. vak.: šeštad. — nuo 9 iki 12 v .į
-♦■♦♦♦♦♦♦¥**4****¥***-**-¥.*-V-******V-*-»-**-+*-*-**-*+* ♦♦♦-'» v ■■

GELBĖKIME SIBIRO KANKINI

Gal ne vienam iš jūsų teko skai
tyti š- m- rugpjūčio 20, 22, 23 d- 
ir rugsėjo 9 d. “Draugo” apie mū
sų tautos kankinį Algirdą Žyprę, 
19 metų kenčiantį pragarą Sibiro 
ir Mordavijos koncentracinėse sto
vyklose. Dabar jau 4 metai jis kan
kinamas psichiatriniam izoliatoriu
je už tai, kad iškalėjęs 15 metų, 
aukščiausią bausmę, nepaleistas ne
nustojo reikalauti laisvės.

Būdamas vienas iš pasiryžusių pa
dėti artimui, kreipiuos į visus Kali
fornijos lietuvius, prašydamas pa
rašyti laišką senatoriui Robert J- 
Dole, kuris greitu laiku išvyksta į 
Belgrado konferenciją ir ten kovos 
už politinius kalinius, kankinamus 
psichiatrinėse institucijose-

Pagelbėkim savo laiškais šiam 
mūsų tautos didvyriui, kuris tam
sioj, šaltoj, belangėj, mažytėj, ne
paprasta drąsa kovoja už žmogaus 
teises, nepaliaujamai reikalaudamas 
laisvės bei nepasirašydamas falsifi
kuotų dokumentų- Mūsų laiškai 
šiam senatoriui gali Žyprei daug 
padėti. Nepagailėkim kelių minu
čių šiam kilniam darbui. Tarp 
kitko Algirdas Žyprė yra mūsų 
pianistės R. Apeikytės dėdė.

Laiškus rašyti savais žodžiais, bet 
jei kam būtų patogiau, galit naudoti 
mano pridedamą trumpą tekstą.

The Honorable Robert J- Dole 
U- S- Senate
Washington, D-C. 20510

Dear Senator Dole,
I am writing to you in connection 

with our efforts to free a Lithua
nian name Algirdas Zypre who, for 
the last four years, has been im
prisoned in a psychiatric ward by 
the Russian government-

As I understand, a more com
prehensive summary of his ease has
been sent to you by Lithuanian or
ganizations and by his relatives.

I beg of you most sincerely to 
please help our Lithuanian martyr 
Algirdas Zypre in his quest for free
dom from Soviet tyranny.

Yours most truly
(Parašas ir adresas)
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Advokatai
Law Offices of 

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS
3440 Wilshire Blvd-

Los Angeles, CA 90010 
770-2000 — 385-2837 

17228 Crenshaw Blvd-,. 
Torrance, CA 90504 

538-4160

Apdrauda

M & R AMERICANA 
Insurance Service, Ine.
A. "Mark" MARKEVIČIUS

Ali Lines of Insurance

2113 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403 

393-9801 828-7525

A. F. SKIRIUS
INSURANCE AGENT

4366 Sunset Boulevard 
Los Angeles. CA 90029

Tel.: 664-2919

Automobiliu taisymas

BODY and FRAME WORK 
Automobiliu taisymas

Vincas Viskantas, sav.
1911 Pacific Coast Hy.

Lomita, CA 90717
Tel.: 325-3145

Alinės-užeigos

THE BIG SHOT 
COCKTAILS and DANCING 

Jonas Spreinaitis, savininkas 
14530 Lanark Street 

Panorama City, CA 91402 

Phone 787-9387

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.

Glendale, CA 91204

Tel.: 246-1717

Dokumenty tvirtinimai

ANTHONY SKIRIUS
NOTARY PUBLIC

1366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029

664-2919 Res. phone 842-5344

Badai
CENTRAL APPLIANCES

MAYTAG WASHERS
Authorized Representative 

Aleksas Dieninis 
1915 Lincoln Ave. 
Venice, CA 90291
Phone: 821-2525

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA

“Flatte of Hollywood” 
66ii Hollywood Blvu. 
Hollywood, CA 90028

469-8097 Res.: 466-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

Member L.A. County Dental Society
5410 Wilshire Blvd.

Los Angeles, CA 90036 
Tel. 939-1448

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latviu kilmes)

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403 

Phone 828-4613 by appointment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
Ir

DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

Tel. 660-1205

Gydytojai

LUIS M. ALBERT, M.D.
118 E. Glenoaks Blvd. 

Glendale, CA 91207 
Phone 246-2456

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas Ir chirurgas 
įstaigos telef. 826-3090

Namu telefonas: 820-2867

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

Valandos: 10-12 ir 3-7; šeštad- 9-1

JONAS JURGILAS, M.D.
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, CA 91344
Valandos: 10-12 ir 3-7 - Sesi. 9-1

Office: 363-5909 - Exch. 633-8116

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.
Gynekologas ir chirurgas 

1052 Atlantic Avenue 
Long Beach, CA 90813

Tel.: 432-2973 Res. 597-4141

Grožio salionai

BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas

6087 Sunset Boulevard 
Hollywood. Ca 90028

Tel.: 466-1066

Res. 1 (714) 642-4878

HOUSE OF BEAUTY

Helen Mockus, Owner

5265 Fountain Ave., Hollywood,CA
90029

Tel. 665-4381

Nuosavybių pardavėjai

JONAS KUTRA
Real Estate — Income Tax 

Notary Public

1011—19th St.
Santa Monica, CA 90403

Tel. 451-3050

ALBINAS MARKEVIČIUS 
Real Estate Broker

RPQUE A MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd.

Santa Monica, CA 90404
Phone: 828-7525 Res. 395-0410

Branch Office: 
2953 Lincoln Blvd.

Santą Monica CA 90405 Ph.: 399-9238

. HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 
ir

DANUTĖ PAŠKEVIČIENĖ

Real Estate Brokers
HENRY J. PASCOE, Realtor*-
401 Wilshire Blvd.. Suite 420 

Santa Monica. CA 90401

Tel. 393-5544 Res. 393--. *81

ANTANAS IR BRONE SK'RIAI
Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood. CA 90029

664-2919 Res. 842-5394

Vaiky darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

■nd KINDERGARTEN
Ona Zukiene

225 S. Verdugo Rd., Glendale. CA

Tel. 244-4567 vakare 241-0341

, DĖL KAL. LIET. ALMANACHO 
I
) Prašome pataisyti pastebėtas klai

das Kalif. Liet. Almanache, taip 
pat papildyti naujais adresais sava 
pažįstamų ir giminių. Jei kas prade-

i jote naują prekybą, prisiųskite savo 
vizitinę kortelę. Jei persikėlėte kitu 
gyventi, irgi praneškite K. L. A.

— 4364 Sunset Blvd., L- A., CA

90029. Leidėjas

THE BALTIC SEA LOUNGE

11253 Washington Blvd.,

Culver City, CA 90230

Help wanted for Restaurant & Bar
Call Herbert Carlson 391-9227 or 

391-4760
v&wwi **+.&**■ * km

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas 
su spalvotomis V. Stancikaitės 

iliustracijomis.
Kaina $3.00

šią ir kitų knygų jaunimui galite 
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje: 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CA 

90029
Phone: 664-2919

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos 

šokių, maršų, chorų dainų, 
atskirų solistų 
PLOKŠTELIŲ.

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių, 
gimtadienių ar kitomis progomis— 

tai lietuviški tautiniai audiniai: 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
galvėlės, rankšluoščiai ir staltiesės.

Gražu dovanų duoti yra
ir autentiškos koplytėlės, lietuviškoi 
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.

Didelis dovanų pasirinkimas yra

Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je:
4364 Sunset Blvd., į.os Angeles,

Calif. 90029 Tel. 664-2910

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS 
LITHUANIAN MELODIES

Stotis KTYM, banga 1460 AM 
Šeštadieniais 12:30—1:00 p. p.

Pirm. Juozas Mitkus
2610 Griffith Park Blvd., Los An
geles, Ca. 90039. Tel. 662-6591 
Sekr. Litą Žilevičiūtė, tel. 244-6792
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PARENGIM Ų 
KALENDORIUS

SPALIO MĖN- —
< d- — Šaulių Daumanto kuopos 

■balius; Šv. Kazimiero par- salėj.
8 d- — Santa Monikos Liet- Klubo 

tradicinis balius Miramar viešbu
tyje-

15 d-, šešt-, 7:30 PM Liet- Radijo 
Klubo balius Šv. Kazimiero par. 
salėje.

16 d. 12:30 PM — Lietuvos Duk
terų piknikas — Irenos Luther 
sodyboje.

22 d. 7:30 Vai. vak- — Tautinės 
S-gos LA sk- banketas Tautinių 
Namų salėje, 3356 Glendale Blv., 
Los Angeles-

23 d- 9 A M— Šv- Kazimiero par. 
metinis bazaras.

LAPKRIČIO MĖN.
5 d-, 7:30 PM — Šv. Kazimiero 

parapijos choro vakaras Šv- Ka
zimiero parap. salėje.

.12 d- 7:30 PM BALFo vakaras Šv.
Kazimiero parap. salėje-

20 d- 12 vai. dienos — Lietuvos 
Kariuomenės atkūrimo minėjimas 

Šv. Kazimiero parap- salėje-

TRUMPAI
— Gintaras Karosas, vienas iš 

"Tiltų” (Bridges) redaktorių, lankė
si Kalifornijoj- Tai didelės energi
jos ir idealistinių pažiūrų jaunas 
lietuvis, ieškąs ryšių ir bendradar
bių lietuviškai dar kalbančių ir ne
bekalbančių tarpe — visoje išeivi
joje-

G. Karosas aplankė LA V redak
ciją ir pasitarė “Baltic Enterprises” 
prekybos paštu reikalais.

PRANAS LEMBERTAS,
prieš 10 metų Santa Monikoje 

miręs poetas, šeimos pastangomis 
bus I977 m. gruodžio 17 d- prisi
mintas koncerte - akademijoje (Šv. 
Kazimiero parap. salėj), kurią glo
bos Liet- Bendruomenės Santa Mo
nikos skyrius (pirm- M. Kevalaitis). 
Kultūrinę akademijos programą at
liks Los Angeles solistai ir muzikai, 
taip pat velionies draugai rašytojai.

Pranas Lembertas buvo šviesus 
lietuvis, labdaringas, patriotas, iš
leidęs kelias eilėraščių knygas- Po
mirtinė jo knyga — “Tau, sesute”, 
— pavadinta pagal jo populiariausią 
eilėrašti, visur dainuojamą “Tau, 
sesute”-

Našlė Monika Lembertienė irgi 
daugelio gerų darbų lietuvių veikloj 
padėjėja bei dosni aukotoja, kasmet 
• ivo garbingą vyrą kokia nors gra
žia vieša forma prisimena- Už vę- 
l.ionies sielą lapkrity (Pr. L. miręs 
lapkr- 29 d., prieš 10 metų) bus 

atlaikyta eilė šv. Mišių pas pran
ciškonus ir Los Angeles Šv- Kazi
miero bažnyčioj; prisimenant velio
nį, prašoma pasimelsti už jo sielą ir 
dalyvauti minėjimo koncerte-aka- 
demijoje.
Tenisistas Vytas Gerulaitis

Rugsėjo 18 d- Racket klubo aikš
tėje, Irvine, Calif-, Vytas Gerulaitis 
laimėjo prieš buvusį Australijos 
čempioną Rod Lavor. Dabar V- Ge
rulaitis yra antroje vietoje tarp A- 
merikos tenisistų.

Vytas yra tik' 23 metų, ir at
eityje jis gali pasiekti didelių laimė
jimų.

Jo tėvas V., Gerulaitis dabar gy
vena Woodhaven, N- Y-; jis yra bu
vęs Lietuvos teniso čempionas. Jo 
duktė Rūta, kuri tebelanko Aukšt- 
mokyklą, irgi yra gera teniso žai
dėja-

— Dr. Grigo Valančiaus parašy
tas stambus veikalas apie Žemaičių 
vyskupą Valančių renkamas pran
ciškonų spaustuvėje. Pirmas tomas 
jau parengtas spausdinti, “antras to
mas pradėtas rinkti-

— Bronius Kviklys, “Draugo” 
redaktorius, “Mūsų Lietuvos” ir k- 
knygų autorius, rugsėjo mėn. pra
džioje, lydimas žento E. Kulikaus
ko, aplankė LD ir LAV redakcijas. 
Jis painformavo, kad nuo kitų metų 
“Draugą” spausdins ofsetu.

■ • - • u, .
— Dr- Petras Vileišis, Waterbury,. 

Conn., lydimas sesers Alenos Deve- 
nienės, aplankė LD redakciją ir pa
pasakojo apie jo piketavimus UN, 
Sovietų atvykusius aukštus pareigū-; 
nūs ir t-1-

Dr- Vileišis yra JAV L. Bendruo
menės Tarybos narys. Į Los Ange
les atvyko dalyvauti L. Bendruome
nės sukakties minėjime, ir pasakyti 
kalbą.

MIRTYS
— 1977 m- rugsėjo 11d. nuo šir- 

d:c smūgio mirė dr- V. Juodeika- Jis 
' buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjas 
savanoris, baigęs Lietuvos karo mo
kyklą pirmoje laidoje. Buvo gimęs 
1900 m. rugpiūčio 25 d- Grinkišky
je- Studijavo ekonomiją Lietuvos 
universitete ir gavo daktaro mokslo 
laipsnį.

JAV-se iki pensijos dėstė ekono
minius dalykus Portlando. Oregon, 
universitete-

Gyvendamas Los Angeles mieste, 
jis baigė ruošti knygą apie komuniz
mą “Didžioji-iliuzija”,’ kurios pir
mas tomas pasirodė dar autoriui gy
vam esant, o antras t. spaudoje.

Los Angeles lietuvių kolonijoje 
dr- V- Juodeika veikė Karininkų 
Ramovėje, Ateitininkų Sendraugių 
kuopoje ir Liet. Bendruomenėje-

Reiškiame užuojautos žmonai 
Gražinai, dukrai Ingridai, sūnui 
Mindaugui ir kitiems šeimos na
riams.

Mirė Ona Grasskienė
Rugsėjo 11 d- mirė Ona Grass

kienė, sulaukusi '87 metų amžiaus- 
Jos vyras Vincas Grasska, tėvas dr. 
W. J. Graska jau sulaukė 98 metų. 
O- Grasska buvo religinga moteris, 
ji užaugino keturius posūnius, vieną 
iš jų William (Vincą) išleido į gy
dytojo mokslus-

Reiškiame gilią užuojautą vyrui 
ir sūnums.

Dr. Wm- J- Grasska įamžinti my
limos mamytės vardui pažadėjo Šv- 
Kazimiero parapijai nupirkti moder
nius elektroninius varpus.

— Mirė George Todt, palaidotas 
rugs- 2 d. Mormonų kapinėse, Bur
bank., Calif-

G/Todt buvo žinomas konserva
tyvus žurnalistas, daug kartų daly
vavęs lietuvių minėjimuose, palan
kus lietuvių reikalams. Buvo geras 
kalbėtojas ir patriotas amerikietis.

Vestuvės
Patricijos Kiškytės ' su Ričardu 

Joču vestuvės įvyko rugsėjo 10 d- 
Šv. Kazimiero bažnyčioje. Sutuok
tuvių įspūdingas apeigas atliko prel. 
J- Kučingis.

Vakare Šv- Kazimiero par. salė
je įvyko šaunios vaišės, kuriose da
lyvavo apie 400 žmonių- Čia pro
gramą pravedė Julius Kiškis.

Linkime jaunavedžiams džiaugs
mingo gyvenimo-

Antibolševikinių tautų kongresas
Antibolševikinių tautų sąjūdžio pir
mininkas dr. A- W. Bedr-iy iš New 
Yorko raštu painformavi Altą, kad 
Antibolševikinių tautų kongresas į- , 
vyks spalio 22-3 d. d- Chicagoje. 
Kongreso pirmininku kviečiamas d' 
K. Bobelis- Prieš kongresą, spalio 
21 d-, 11 vai. įvyks Shereton vieš
butyje spaudos konferencija.
Didžiai Gerbiamieji,

Reikalinga skubi pagalba Lietu
voje areštuotiems Antanui Terlec- 
kiui ir Viktorui Petkui, Maskvoj:

suimtam Feliksui Serebrow’ui. Ame
rikos Lietuvių Taryba ragina visą 
lietuvių visuomenę siųsti laiškus bei 
telegramas Belgrado konferencijos 
nariui sen- Robert Dole, savo vals
tijos senatoriams ir kongresmanams 
ir Valstybės Departamento sekreto
riui Cyrus Vance ir parašyti jų už
tarimo ir pagalbos- Laiškus ir tele- 
gamas prašoma siųsti šiais adresais:

Kongresmanams:
The Honorable • ....................
House of Representative 
Washington, D- C- 20515

Senatoriajns:
The Honorable........................
United States Senate

( Washington, D. C. 20510

■, r- »..

ThS’Honorable Cyrus Vance 
Secretary of State 
Department of State

2201 C Street
Washington, D. C. 20520

ŽYGYJE UŽ ŽMOGAUS TEISES

Žinomas Sovietų disidentas Pavel 
Litvinov buvo pagrindinis kalbėto
jas “Žygio už žmogaus teises” eigo
je. Žygis įvyko 1977 rugsėjo 24 d. 
prie Lincoln Memorial, protestuo
jant besitęsiančius Sovietų nusikalti
mus prieš žmogaus teises Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje-

Žygis, kuriame dalyvavo iš 15 
JAV didmiesčių, prasidėjo 12 vai. 
p. p. Jis specialiai koordinuotas 
dviem savaitėm prieš Belgrado kon
ferenciją, kuri turėsianti persvarsty
ti įvykius nuo Helsinkio akto pasi
rašymo-

Prieš dvejus metus 23 valstybės 
pasirašė Helsinkio aktą- Tačiau dar 
tęsiasi kontraversijos dėl Sovietų 
nesilaikymo žmogaus teisių nurody
mais Baltijos kraštuose — Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje.

Litvinov iškilo tarptautinėje plot
mėje 1968 m-, kai jis Maskvos Rau
donojoje Aikštėje suorganizavo pro
testą prieš Sovietų įsibrovimą į Če
koslovakiją.

Sovietai Litvinovą suėmė ir kalė
jime išlaikė 5 mėnesius, o tada jį 
ištrėmė 4-iems metams į» Sibirą- 
1972 m- Litvinov kartu su šeima 
grįžo į Rusiją- Jis tęsė veiklą žmo
gaus teisių srityje kartu su kitais di
sidentais, jų tarpe ir Andrei Sakcha- 
rov. Sovietų Sąjunga pradėjo gra
sinti vėl jį suimti ir 1974 m. Litvi
nov buvo priverstas emigruoti į 
JAV. Iš profesijos Litvinov yra fizi
kas, vienas iš redaktorių žurnalo, 
leidžiamo New Yorke, “Žmogaus 
Teisių Kronika .Sftvietų Sąjungoje ”

Kiti žygio kalbėtojai buvo: sen- 
Robert J. Dole (R-Kan ), Pete V. 
Domenici (R-N- Mex.), Harrison H- 
Schmitt (R-N. Mex), ir kongresm. 
James Blanchard (D-Mich.)- Jie vi
si yra viešai kritikavę Sovietų nusi
žengimus prieš žmogaus teises-

Apie žygį plačiau parašysime se
kančiame LAV numeryje.

— Vyts F. Beliajus, Denver, Co
lorado, tautinių šokių specialistas, 
amerikiečių pavadintas “Mr. 
Dance”, paruošė spaudai lietuviškų 
novelių rinkinį angliškai, vardu 
“Ona”-'

Knyga bus galima įsigyti ir LAV 
administracijoje, 4364 Sunset Bld-,

Prašome atnaujinti

..“Lietuviai Amerikos Vakaruose”., 
prenumeratą šiems metams. Kaina 
$5.00, Vartokite pasiųstus prenu
meratos atnaujinimo lapelius.
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