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VOKIETIJOJ PRISIMINEI 
BIRŽELIO ĮVYKIAI

SKUODŽIO, IEŠMANTO IR 
PEČELIŪNO TEISMAS
Iš Lietuvos K. B. Kronikos Nr. 46

JAV viceprezidentas Bush ir 
valst sekretorius Haig pareiškė 
susirūpinimą dėl komunistų 
partijos narių įsileidimo į Pran
cūzijos vyriausybę, bet kartu ir 
pastebėjo, kad JAV sąjunginin
kai yra laisvi daryti jiem patin
kančius sprendimus.

Irano prezidentą Bani-Sadr 
pašalinus iš pareigų, Iraną val
dančios respublikinės islamo 
partijos būstinėj Teherane 
sprogdama bomba užmušė parti
jos vadą ir vyriausią teisėją aja- 
tolą Mohammud Beheshti ir ki
tus 71 vadovaujančius politikus 
ir parlamento narius. Min. pir
mininkas Mohammed Ali Rajai 
buvo sužeistas. Kiek anksčiau 
Teherano mečetėj sprogusi 
bomba sunkiai sužeidė Kho- 
meini bendradarbį hojatolisiam 
Ali Khomeini.

Bolivijoj buvo susektas są
mokslas nuversti prezidento 
gen. Luis Garcia Meza vyriau
sybę. Sąmokslininkai, jų tarpe ir 
armijos štabo viršininkas gen. 
Lucio Anez Rivera, buvo areš
tuoti.

Pašalinus Irano prezidentą 
Bani-Sadr iš pareigų, jo vietai 
užimti buvo sudaryta 3 asmenų 
prezidentinė taryba, prie kurios 
priklausė nužudytasis Beheshti,. 
sužeistasis min. pirmininkas Ali 
Rajai ir hojatolisiam Radjansani. 
Naujojo prezidento rinkimai į- 
vyksią liepos 24.

Italijos koalicinę vyriausybę 
sudarė mažos respublikonų par
tijos gen. sekr. Giovanni Spa- 
dolini. Tai pirmasis ne krikščio-
nių demokratų vadovaujamas 
ministerių kabinetas.

Kinijos komunistų partija, mi
nėdama savo veiklos 60 m. su
kaktį, dabartinį partijos pirmi
ninką Hua Guofeng atleido iš 
pareigų, o į jo vietą paskyrė 
partijos gen. sekretorių ir Deng 
Xiaoping šalininką Hu Yaobang. 
Taip pat buvę nuspręsta mirusį 
Mao Zedong aukštinti kaip re
voliucionierių, bet kritikuoti 
kaip netinkamą vadą.

JAV, Egiptas ir Izraelis su
tarė dėl taikos priežiūros dali
nių dydžio Sinajaus pusiasaly, 
kai jis 1982 bus grąžintas 
Egiptui. Susitarimą turės patvir
tinti Egipto ir Izraelio parla
mentai.

Irano sostinėj Teherane įvyko 
susirėmimų tarp buv. prezi
dento Bani-Sadr ir vyriausybės 
šalininkų. Saugumo organai yra 
įvykdę mirties bausmę per 60 
žmonių.

Maroko karalius Hassan II 
pareiškė esąs pasiruošęs pa
skelbti Vakarų Saharoj paliaubas 
ir atsiklausti gyventojų, kam jie 
norį priklausyti. Bet už Vakarų 
Saharos nepriklausomybę kovoją 
Polisario partizanai karaliaus 
siūlymą atmetė.

Maskvoj vykusių šachmatų 
rungtynių žymenų įteikimo iš
kilmėse tarptautinis didmeiste- 
ris Boris Gulko netikėtai pasakė 
kalbą, reikalaudamas, kad iš Sov. 
S-gos pabėgusio šachmatų meis
terio Korčnojaus žmonai ir sū
nui Viktorui būtų leista išvykti 
iš Sov. S-gos.

FBI Los Angeles mieste areš
tavo Hughes Aircraft pareigūną 
VVilliam Bell ir Lenkijai priklau
sančios Amerikos lenkų mašinų 
įmonės Eik Grove viršininką 
Marian W. Zacharski už slaptų 
dokumentų pardavimą.

Apie 150,000 lenkų iškilmin
gai paminėjo Poznanės mieste 
prieš 25 metus įvykusias darbi
ninkų riaušes ir žuvusiom au
kom paminėti atidengė pamink
lą

(Tąsa iš praeito numerio)

Prokuroro kalba
Teisiamiesiems — V. Skuo

džiui, G. Iešmantui ir P. Pe
čeliūnui pateikti kaltinimai yra 
labai sunkūs. Jie kaltinami tuo, 
kad vedė antitarybinę propa
gandą ir agitaciją platino ir sau
gojo platinimo tikslu nelegalią 
antitarybinio pobūdžio litera
tūrą. Jų veikla kvalifikuojama 
Baudžiamojo kodekso 68 str. 1 d.

Toliau prokuroras sumini fak
tus, perskaitytus kaltinamojoje 
išvadoje. Visi trys kaltinamieji 
apjungiami per Iešmanto kūrybą. 
“Jie užmezgė tarpusavio ryšius 
ir ėmė aktyviai bendradarbiaut.” 
Prokuroro teigimu, kaltinimą re
mia tik daiktiniai įrodymai. Po 
suėmimo “Perspektyvos” ir “Al
ma Mater” nebeišvydo gyveni
mo šviesos. “Perspektyvose” 
šmeižikiškai tvirtinama, kad 
Lietuva okupuota Rusijos, kad 
rusinama, liaupsinami nusikal
tėliai Petkus, Gajauskas ir visa 
eilė teistų nacionalistų. Lei
dinyje “Alma Mater” teigiama, 
kad jaunimas neturi taurių tiks
lų ir galimybių įgyvendinti savo 
siekius.

Prokuroras pasiūlė V. Skuo
džiui 6 m. griežto režimo lage
rio ir 5 m. tremties, P. Peče
liūnui — 3 m. griežto režimo 
lagerio ir 5 m. tremties, G. Ieš
mantui 4 m. griežto režimo 
lagerio ir 5 m. tremties.

Povilo Pečeliūno gynimosi 
kalba

P. Pečeliūnas, panagrinėjęs

Rytinio pakraščio tautinių šokių šventėj mergaitės šoka Sadutę. Nuotr. M. Banevičiaus

LIBANO KRIZIŲ ŠAKNYS
Libano ramios dienos pasibai

gė su 1975-76 vykusiu pilieti
niu karu. Tas karas kilo dėl ne
pasitenkinimo Libano jėgų pasi
skirstymu. Iki tol čia vyravo 
maronitų religija, paveldėjusi 
savo įtaką iš Libanui 1943 ne
priklausomybę suteikusios 
Prancūzijos. Pagal susitarimus 
Libano prezidentu visada turėjo 
būti maronitas, ministerių pir
mininku — mahometonas, o par
lamento atstovai buvo pasiskirstę 
pagal proporciją: 6 maronitai 
ar krikščionys prieš 5 mahome
tonus. šitokiu pasiskirstymu, 
kuris buvo padarytas pagal 1932 
vykdytą gyventojų surašymą, 
buvo nepatenkinti mahome
tonai, kairieji ir intelektualai ir 
reikalavo reformų, ypač kad 
krašte nuolat didėjo palestinie
čių skaičius.

liudininkų Žvirgždžio, Stoske
liūno, Stoskeliūnienės parody
mus, atskleidė jų prieštaravi
mus, įrodė, kad jais remtis nėra 
pagrindo. Kategoriškai atmetė 
kaltinimą, kad 6 egz. buvo laiko
mi platinimo tikslu, kad viršeliai 
yra jo. Priminė, kad parengtinio 
tardymo metu jis labai išvargo ir 
fiziškai ir moraliai, tačiau tardy
tojams nieko nepavyko įrodyti. 
Surinkta- medžiaga nepateisina 
68 str. taikymo. Visa, kas pasaky
ta kaltinamojoje išvadoje ir pro
kuroro kalboje, tėra tik prielai
dos. Absoliučiai neįrodyta, kad 
jis yra rankraštinių tekstų auto
rius. Baigdamas kalbą, Pečeliū
nas tvirtino esąs nekaltas ir rei
kalavo išteisinimo.

Doc. V. Skuodžio gynimosi 
kalba

Docentas kalbėjo 6 valandas. 
Teisėjas kelis kartus reikalavo 
kalbą trumpinti. Doc. Skuodis 
tvirtino, kad “jis nenusikaltęs 
valstybei. Čia esąs konfliktas 
tarp partijos, save keliančios virš 
valstybės, ir manęs.” Dėl šios 
priežasties jis ir prašęs pakeisti 
teismo sudėtį, nes visi partie
čiai. Pagrįstai nelaikydamas sa
vęs TSRS piliečiu, spalio 1 d. 
parašęs pageidavimą, kad jį 
gintų advokatas iš JAV. Prašy
mas liko be atsakymo.

Teisiamasis pabrėžė, kad jam 
nebuvo leista pasikonsultuoti su 
advokatu, kad po kaltinamosios 
išvados įteikimo buvo atimta pa
grindinė pagalbinė medžiaga, 
skirta gynybai, o gruodžio 11 d. 
atimta pradėta ruošti ginamoji

Įtampa augo ir vieną kartą 
pratrūko. Kilus pilietiniam karui, 
Libano armija taip pat suskilo 
į sektas, ir jos įtaka sunyko. Iki 
tol du trečdalius armijos kari
ninkų sudarė krikščionys. Jos 
vadas ir karinės žvalgybos virši
ninkas buvo taip pat krikščionys, 
nors mahometonai sudarė dau
giau kaip pusę visos armijos. 
Todėl, prasidėjus pilietiniam 
karui, ir armija suskilo* viena 
grupė, vadovaujama mahometo
nų sunni sektos Itn. Ahmed Kha- 
tib, prisijungė prie palestiniečių

ir kairiųjų bloko, kita grupė, 
vadovaujama dviejų maronitų 
krikščionių, prisijungė prie deši- 
niosios krikščionių milicijos, 
trečia grupė liko ištikima buvu
siai kariuomenės vadovybei, o 
ketvirtoji — paprastai išsivaikš

kalba. Nesu tikras, kalliėjo Skuo
dis, kad kaltinančioji pusė nepa
sinaudojo ja, ruošdama savo kai
lių, ką supratau išklausęs valsty
binio kaltintojo kalbą.

Toliau kaltinamasis plačiai 
komentavo kaltinimo išvados 
prielaidas, remdamasis faktais, 
įstatymais ir dokumentais. Tarp 
kita ko, pažymėjo, kad laisvės, 
ekonominių ir politinių klausi
mų kėlimas negali būti traktuo
jamas kaip nusikaltimas, — 
TSRS Konstitucija duoda kiek
vienam piliečiui teisę teikti pa
siūlymus ir kritikuoti. Doc. 
Skuodis gausiais faktais įrodė, 
kad prokuroro kaltinimai nepa
grįsti, tik subjektyvūs, tik prie
laidos. Kalti yra tie, kurie už
gniaužia kritiką, siekiančią kelti 
valstybės prestižą, stiprinti jos 
ekonominį pagrindą. Baigdamas 
V. Skuodis pasiūlė jį išteisinti, 
o bylą perduoti Konstituciniam 
teismui.

G. Iešmanto gynimosi kalba
Teisiamasis savo ginamojoje 

kalboje taip pat atmetė visus 
kaltinimus, kaip nepagrįstus, 
neįrodytus, ypač pabrėždamas, 
kad už įsitikinimus neteisiama.

Prokuroras replikos atsisakė.
(Bus daugiau)

— Lietuvių Fondas, įvertinda
mas didžiules pastangas paruoš
ti ir išleisti 6 tomų serijinį vei
kalą “Lietuvos bažnyčios”, II 
tomo — “Vilkaviškio vyskupi
jos” išlaidom sumažinti paskyrė 
1000 dol. subsidiją.

čiojo. Iš 19,000 armijos taip ir 
neliko pakankamos kraštą jun
giančios pajėgos.

Labai stengtasi armiją atkurti. 
Nors ji dabar turi 22,000 karių, 
bet jos galimą įtaką atsveria 
krašte esanti 25,000 Sirijos ar
mija. Teoriškai abi armijos turė
tų paklusti Libano prezidentui 
Elias Šarkis, bet iš tikrųjų kraš
to valdymui labia didelės įtakos 
turi Sirija. Jos armija yra išdėsty
ta Beirute pagal vaidinamąją “ža
liąją liniją”, skiriančią miestą į 
mahometonų ir krikščionių sri
tis. Sirijos armija yra išsidės
čiusi mahometonų pusėj, o Li
bano armija — krikščionių pusėj. 
Visas Libanas yra išmargintas 
įvairiom milicijom priklausan
čiais lopais: maronitų falangistų 
milicija turi 10,000 karių, įvai
rios kairiųjų milicijos — 7,000, 
įvairių grupių palestiniečiai — 
20,000 ir Izraelio remiama pie-

Ryšium su 40-ies metų sukak
tim nuo Pabaltijo valstybių gy
ventojų masinių deportacijų į 
Sibirą Federalinėj Vokietijoj 
veikianti Baltų Draugija birželio 
11 Bonnoj surengė spaudos 
konferenciją.. Joj kalbėjo Baltų 
Draugijos garbės pirmininkas, 
buvęs Federalinės Vokietijos 
parlamento pirmininkas dr. 
Eugen Gerstenmeier, Lietuvos 
diplomatinės tarnybos narys mi- 
nisteris dr. Albertas Gerutis ir 
latvių bei estų atstovai.

Dr. Gerstenmeier savo įvadi
niame žody priminė spaudos at
stovam tragiškuosius birželio 
mėnesio įvykius Pabaltijy — 
Sovietų Sąjungos įvykdytą Lie
tuvos, Latvijos ir . Estijos karinę 
okupaciją ir po vienerių metų 
masinius pabaltiečių trėmimus. 
Pastebėjo, kad prievartinis Pa
baltijo valstybių įjungimas į So
vietų Sąjungą buvo įvykdytas 
pasiremiant Stalino ir Hitlerio 
slaptuoju susitarimu. Pažymėjo, 
kad, pasibaigus antrajam pasau
liniam karui, masinės gyventojų 
deportacijos iš Pabaltijo kraštų 
dar padidėjo, pasiekdamos tie
siog pasibaisėtiną apimtį.

Lietuvos diplomatinės tar
nybos narys ministeris Albertas 
Gerutis plačiau supažindino 
konferencijos dalyvius su dabar
tine padėtim Lietuvoj. Iškėlė 
būdingą faktą, kad Lietuvoj yra 
išleidžiama daugiau pogrindžio 
leidinių negu kituose sovietų 
pavergtuose kraštuose. Pažymė
jo, kad tuose leidiniuose yra ryš
kiai iškeliamas sovietinio režimo 
nesiskaitymas su pačių sovietų 
išleistais įstatymais. Suminėjo 
pastaruoju laiku Lietuvoj sovie
tų iškeltus teismo procesus žmo

LENKIJOS ATEITIES VIZIJOS
Lenkijos disidentų veteranas 

Jacek Kuron pareiškė numatąs, 
kad Lenkijos intelektualai susi
jungs su darbininkais prieš ko
munistų partiją; kad sustiprės 
nepriklausoma darbininkų unija; 
kad visuomenė įsigys daugiau 
laisvių ir reikalaus didesnės de
mokratijos. Jis buvo įsitikinęs, 
kad Lenkijos komunistų partija 
liks ištikima Sov. S-gai ir nepa
sikeitusi, bet įvykiai parodė, 
kad ir pati partija demokratė- 
ja; dėl to susidaro pavojus, kad 
šiai eigai sustabdyti gali įsikišti 
Sov. S-ga.

Jam atrodo, kad Sov. S-gos įsi
kišimui pašalinti Lenkijos vy
riausybė galėtų pasiūlyti savo 
kariuomenės subordinavimą 
Sov. S-gai arba pagal Suomijos 
pavyzdį už didesnį savarankiš
kumą viduj prisiimti tam tikrų 
įsipareigojimų užsienio politikoj. 
Bet Lenkijos priklausymas Var

KOVA SU TARPTAUTINIU TERORIZMU

JAV vyriausybė yra ne kartą 
griežtai pasmerkusi tarptauti
nius teroristus ir juos remian
čias valstybes, bet šiom dienom 
NY Times Magazine laisvasis 
žurnalistas Seymour Hersh ir 
Time žurnalo žurnalistas Ed 
Magnuson yra iškėlę JAV-bėm 
nemalonių faktų apie tarptau
tinį terorizmą ir JAV piliečių tei
kiamą jam paramą.

Pagal juos, buvę ČIA tarnau
tojai ir specialių kariuomenės 
dalių (Green Beret) buvę kariai, 

tiniam Libane mjr. Saad Haddad 
vadovaujama krikščionių mili
cija — 2,000 karių. Be jų, ten dar 
yra JT taikos priežiūros 6,000 
karių, šijitų milicijos, prisišlieju
sios prie kairiųjų — 1,000 karių 
ir apie tiek pat Suleiman Fran- 
jieh vadovaujamos maronitų mi
licijos, prisišliejusios prie kai
riųjų — 1,000 karių ir apie tiek 
pat Suleiman Frarųieh vadovau
jamos maronitų milicijos, kovo
jančios su falangistais, nes jie 
yra nužudę Franjieh sūnų.

Bet Libano armijos problemos 
nebuvo visom šalim patenkina
mai išspręstos, ir, iškilus nau
jom suirutėm, armija vėl gali su
byrėti į atskiras grupes.

gaus teisių gynėjam, jiem pa>^ 
skirtas žiaurias bausmes, pa- 
siunčiant juos kalėti tūkstančius 
kilometrų nuo gimtojo krašto, 
Sovietų Sąjungos gilumoj.

Apie padėtį Estijoj kalbėjo 
Baltų Draugijos pirmininkas ir 
Estų Pasaulinės Tarybos narys 
dr. Aule, o padėtį Latvijoj nu
švietė Laisvųjų Latvių Pasauli
nės Sąjungos atstovas Kadelis.

Baltų Draugijos Bonnoj su
rengtą spaudos konferenciją nu
filmavo Vakarų Vokietijos tele
vizijos bendradarbiai, kurie taip 
pat pravedė pasikalbėjimą su 
Baltų Tarybos garbės pirminin
ku dr. Gerstenmeieriu. Spaudos 
atstovam buvo išdalintas pabal
tiečių parengtas informacinis 
pranešimas apie Pabaltijo kraštų 
gyventojų trėmimus ir apie da
bartinę tų kraštų būklę.

Pažymėtina, kad Bonnoj tą pa
čią dieną, kai vyko spaudos kon
ferencija, buvo surengta didelio 
dėmesio susilaukusi protesto 
demonstracija prieš gyventojų 
trėmimus iš Pabaltijo kraštuką 
suruošė grupė latvių pačiame vi
dudieny, judriausioj sostinės 
aikštėj, ties katedra. Latvių gim
nazijos Muenstery mokiniai visą 
valandą nešiojo apie 20 metrų 
ilgio transparentą su įrašu vokie
čių kalba: “40 metų deportacijų 
Sovietų Sąjungoj. Estijoj, Lat
vijoj, Lietuvoj deportuota 1940- 
1941 metais 130 tūkstančių gy
ventojų, 1948-49 — 370 tūkstan
čių, 1950-81 — klaustukas. Rei
kalaujam laisvės visiem politi
niam kaliniam”.

Latvių moksleivių protesto 
demonstraciją taip pat nufilma
vo vokiečių televizija.

šuvos paktui situaciją žymiai pa
keičia. Įvykiai Lenkijoj gali ko
munistų partiją priversti ieškoti 
koalicijos su oficialiai pripažin
tais partijos šalininkais, kaip de
mokratine partija ir kitom gru
pėm.

Jacek Kuron yra socialinės sa
vigynos komiteto (KOR) steigė
jas ir teoretikas. Komitetas, gin
damas riaušėse dalyvavusius 
darbininkus nuo bausmių, su
darė pagrindą atsirasti nepri
klausomai darbininkų unijai So- 
lidamosc. 1964 jis buvo išmestas 
iš komunistų partijos už atviro 
laiško partijai parašymą ir daug 
kartų areštuotas ir tardytas.

Jis siekia, kad pasikeitimas į 
Lenkiją ateitų ne per partiją ir- 
vyriausybę, bet iš šalies, nes, su
sidėjus su vyriausybe, bus, kad 
ir nenorom, kovojama prieš bet 
kuriuos pakeitimus.

suvilioti milžiniškų uždarbių, 
be jokių sąžinės skrupulų įsi
velia į tarptautinių teroristų rė
mimo veiklą, susiranda priva
čias Amerikos įmones, gaminan
čias ČIA ir kitom žvalgybos į- 
staigom sudėtingas priemones, 
kaip garso slopintojus, užmas
kuotus sprogmenis, sprogimų 
laiką reguliuojančius įtaisus, 
elektronines pasiklausymo prie
mones ir pan. ir už viliojančius 
uždarbius prikalbina jas tokius į- 
taisus parduoti svetimom, tero
rizmą praktikuojančiom valsty
bėm, kaip Libijai.

Minėti žurnalistai iškniso, 
kad, net ir iškėlus tokius asme
nis ir jų veiksmus aikštėn, JAV 
valdinės įstaigos dėl specialaus 
įstatymo nebuvimo ar dėl asme
niškų santykių su buvusiais tar
nautojais neskuba tokiem as
menim ar įmonėm sudaryti kri
minalines bylas.

Pvz., Libijos diktatorius Qad- 
dafi buvo užsakęs jam pagamin
ti net 500,000 sprogimo laiką 
reguliuojančių įtaisų už 35 Ynil. 
dol., o tokių įtaisų pagaminimas 
įmonei atsieina tik 2.5 mil. dol., 
todėl nenuostabu, kad atsiranda 
žmonių ir įmonių, kurios asme
nišką pralobimą stato aukščiau 
už savo tėvynės saugumą.



donos ir Rimvydo Zubrjckų nau-

grynai sovietinių pasigyrimų.Jau anksčiau spaudoje buvo ra-

Ouaaas, N.Y. 1336S. Tatai. 776-5156.įžiūrimas “gaivus socialistinės 
epochos dvelksmas**. Prisime-

neplaningai išmėtyti po visą 
miestą ir gerokai žaloja gamtą ir 
estetinį miesto vaizdą. Spaudoje 
neužsimenama, kiek pramonė į

valdžią. Rašoma, kad vokiečių 
okupacija Vilniui padariusi 
daug žalos, buvę išplėšti muzie
jai, išgrobtos bibliotekos, su-

“nepamainomų** pramonės spe
cialistų. Taigi Lietuvos didmies
čių augimas nėra labai džiugi
nantis reiškinys. •

STUDIJŲ SAVAITE EUROPOJ
XXVIII Europos lietuviškųjų 

studijų savaitė šiais metais vyks
ta rugpiūčio 2-9 Chateau de 
Montvillargenne, Gouvieus, 
Prancūzijoj.

Rugpiūčio 2, sekmadienį, 7 
vai. vakarienė ir susipažinimas.

Rugpiūčio 3, pirmadienį, 10 
vai. studijų savaites atidarymas. 
Dr. Albertas Gerutis iš Šveicari
jos: “Pašnekesys apie Lietuvos

vak. Elena Gaputytė iš D. Bri
tanijos: “Jaunieji lietuviai daili-, 
ninkai”.

Rugpiūčio 4, antradienį, 10 
vai. Vincas Natkevičius iš Vo
kietijos: “Dr. Jono Griniaus lite-' 
natūrinė kritika”. 8:30 vai. vak. 
Kęstutis Keblys iš JAV: “Šposi
ninkai šermenyse: Baranauskas 
ir Šaltenis”.

Rugpiūčio 5, trečiadienį, 40 
vai. -Kęstutis Jokubynas iš Vo
kietijos: “Pastabos apie politinių 
kalinių gyvenimą Tarybų Sąjun
goje”. 2 vai. popiet išvyka į Pa
ryžių. 8:30 vai. vak. Vaclovas 
Kleiza iš JAV: “Kai kurios išei-

čitalis, palydint R. Lampsaty- 
- tei-KoHers. Zigmo Banevičiaus 

iš Prancūzuos dvi pantomimos.
Rugpiūčio 8, Šeštadienį, 10 

vai. Vytautas Vardys iš JAV: 
“1941 metų sukilimas istori- 

. nėję perspektyvoje”. 8 vai. vak. 
atsisveikinimo vakarienė ir lite
ratūros vakaras: savo kūrybos 
skaitys Vitalija Bogutaitė iš JAV, 

. Eduardas Cinzas iš Belgijos, 
Irena Joerg iš Austrijos. Eglė 
Juodvalkyte iš Vokietijos.

Rugpiūčio 9, sekmadienį, 10 
vai. mišias aukoja Vakarų'Erno, 
pos lietuvių vyskupas Antanas 
L. Deksnys. 11 vai. studijų sa
vaites apžvalga; kitų metų studi
jų savaite. 12 vai. pietūs ir išsi-

Studijų savaitės metu veiks 
parodos: 1) Prancūzijos lietuvių 
menininkų (Bonitės, Prano Gai
liaus, Vytauto Kasiulio, Žibunto 
Mikšio ir Antano Mončio) dar- 

• bai. Organizuoja Rima Puniškai-

premijoms gauti kand&daftą sąra- ' -sovietai dar prieš. Vil
gė yra dail. S. Veroeryte-Ltogai- niaus grąžinimą Lietuvai, kiek 
lienė, taip pat dail. A. Banyte sovietų bombardavimai sužalo- 
ir nelietuvė N. Daikom. Šios Vilnių, įžangos autorius są- 
abi siūlomos už bendromis “»onia«ai nutyli. Pati knyga iš- 
jėgomis sukurtą freską “Mū- leista gražiai. Spalvotos nuotrau- 
sų kraštas”, esančią Žemės ūkio ko^ techniškai atspaustos visai 
ekonomikos mokslinio tyrimo 
institute. -

— Rumšiškių buities muziejų-

'■■■ ;<J

U CrT1A,F1l?^5’0,a* teutooto,#. ftterttam? 6«ach,R. ^VlOb . 
r A* JĮ A1. Ju toriam* (SOI *O-244q ^Mafcąr* (5>5) 345-2?* į

Dr_ Vfalrhrnj, NJ. 07860. Tetai. (201) 753-5636.

tavo 110 asmenų. Dar yra keletas 
laisvų vietų. Studijų savaites rei
kalais kreiptis adresu: Madame 
Žilia Klimas, 14, rue Oudinot, 
75007 Paris. Telefonas 734 56

j^. ____ , tos grožiu, net dainų šventės
2) Lietuvos žemėlapiai ir gra- vadovau- spalvingumu. Tik ir tarp pa-

neblogai. Malonu akiai pasigro-

omis:

Pboes 3264282 326-3150

potogtai hmm 316 uuaL Kaina 6

nis ateitin .
Rugpiūčio 6, ketvirtadienį, 10 

vai. Isaak Kaplanas iš Olandi
jos: “Lietuvių ir žydų santy
kiai praeity ir dabarty’*. 8:30 
vai. vak. Augustinas Rubikas iš 
Vokietijos: “Ar galėjo Dievas su
kurti tokį, o ne kitokį pasaulį? 
(100 metų nuo Teilhard de 
Chardin gimimo)”..

Rugpiūčio 7, penktadienį, 10 
vai. Simonas Šišmanas iš Pran
cūzijos: “Lietuvos karaimų pra
eitis: legendos ir istorinė realy
bė’*. 4 vai. popiet Raminta 
Lampsatytė-Kollers iš Vokieti
jos: “Lietuvių kompozitorių kū
riniai styginiams instrumentams 
(su muzikiniais pavyzdžiais)”. 9 
vai vak. koncertas: Laimos Ste-

1980 m. Organizuoja Kęstutis 
Ivinskis.

Studijų savaitės kapelionu 
bus kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
iš JAV. < '

Šios savaites metu vyks Euro
pos LB kraštų darbuotojų suva
žiavimas (rugpiūčio 6-7), kuriam 
vadovaus PLB vykdomasis vice
pirmininkas V. Kleiza.

duotojo) gen. I. Čemiachovskis.

N.Y. 11364. Tll 212 2294134.

UETUVBK0 STR.MUS PAMINKLAI 
SUKURIAM IR NEMOKAMAI

Buvo gimęs 1898 Vilkaviškyje.

kietiją, tačiau bolševikų ka-

SE. JSTAIGA PR1£ ŠV. JONO KARIMŲ.

KVECAS
• JONAS 

1933 + 19? 6

Studįjų savaitės organizacinio 
komiteto vardu

kun. J. Petrošius

Sibiro tremties). Nuo 1945 iki

sąjuogr

Abu dilba Vandens Akio pro-



vien

nuo tvoros panūdusi .skristi, už

Ir choras! Štai kur siūlodžuri laisviem amerikiečiam

partneriu jų vyriausybė yna ver-

baustas . Bet čia reikėjo ir mo
terų choro. Jis buvo suorgani
zuotas 1957 rudenį. “Fausto” 
pastatymas 1958 kovo mėnesį 
jau turėjo visus operos elemen-

vių operai atkakliai kiekvienų 
pavasarį vis naujų operų statant 
ar jau statytų po helerių metų 
pakartojant, dėmesys ėmė kilti.

M 
tragikomedija. 1940 liepos 21-22 
“liaudies seimas” buvo privers
tas- vaidinti tos tragikomedijos

į Sovietų Sąjungų. Vaidybai

teatro rūmai.
Lietuvai tragiškoji liepa susi

laukė ir vienos šviesios savai
tės — liepos trečioji savaitė. 
Kongreso nutarimu, nuo 1959 
yra vadinama Pavergtųjų Tautų 
Savaitę. Pirmasis, Kongreso nu

romi susitarimai, ko toks partne
ris siekia ir ko iš jo turi 
lankti laisva Amerika. Kada 
amerikiečių masės tai aiškiau' 
supras, jų opinija darys vyriau-

nųjų Chicagos lietuviy magnetu 
buvo muzikas Vlade Baltrušai
tis. Jis dirigavo Vyrų chorai, ku
rį suorganizavo Vytautas Ru
džius su Albinu Dzirvorau ir kurį 
anksčiau vedė Alfonsas Gečas, o

chorų, pirmaeilius solistus, 
spektakliam už didelius pinigus

tis”, verta ir Mihmo La Scalos, 
ir Nevr Yorko Metropolitan gar
bės.

tę paskelbė JAV prezidentas 
Eisenhoweris. Juo sekė kasmet 
kiti prezidentai.

Eisenbowerio įpėdiniai, deja, 
nutylėjo Pavergtų Tautų Savai
tės prasmę, kurių jai buvo davęs

naivių idealištų bei taikos 
skraiste prisidengusių agentų 
spaudimui ir vyriausybė susilai
kys nuo pagundos eiti su vel
niu obuoliauti.

Europoj karui pasibaigus, vil
tys ir lūkesčiai, kurie kilo po 
sunkiai laimėtos pergalės prieš 
nacių karinę mašiną, dar neį-

Bronius Jonušas. Patsogjeros so
listas, nepaprasto muzikalumo, 
su aktoriaus talentu, VI. Balt
rušaitis ėmė svajoti apie kurios 
operos pastatymų ir savo svajo
nes vis dažniau bendradarbiam 
reikšti. Jam- pritariančių entu
ziastų netrūko. Operos pastaty
mo svarstymai 1956pradži<>j per-

čiui paminėti išleistu Vlado Bū
tėno redaguotu leidiniu (iš kurio

nepaprastai aukšto lygio chorų, 
ir imta jo adresu berti kompli
mentus. Paskui imta žavėtis 
ir kai kuriais solistais, ir kai ku
riomis lietuviškomis operomis, 
ypač minėta K. Banaičio “Jūrate 
ir Kastyčiu”. Paskutinius kele
rius metus amerikiečiai ėmė 
teikti šiokių tokių (keleto tūks
tančių dolerių) paramų kiekvie-

vūs, kasmetiniai. Per 25-erius 
metus jų buvo 24, dažniausiai 
Marijos mokyklos rūmuose, daž-. 
niausiai po 3-4 spektaklius, žiū
rovų skaičiui sukantis, jei trys 
spektakliai, apie keturis tūkstan- Įnaucumi uuij^nious, sir *----------:---------------
čius. Tiesa, Giuseppe Verdi listais, chorvedžiais bei choris- sukaktirtinta pastatymo proga
“Recjmem” ir Bruno Markųičio tais ir baigiam dekoratoriais bei su šiltom proklamacijom atsku

bėjo ir Chicagos miesto burmist- 
rė, ir Illinois valstijos guberna
torius ...

Tik trumpai, tik labai abstrak
čiai priminęs LO 25-erių metų

Sau) ir penkiolikos vėlesnių

rinktam r kasmetinėm progra
mom, galėčiau prirašyti devy
nias galybes LO dalyvių pavar- r — -
džių, pradedant dirigentais, pastatymui. Siemetuno

tų Tautų Savaitę linkus nutylėti

du “legalizuoti” status quo ir į-

linimą.reikalinga? Aišku, pavergtos

konkrečiai buvo suminėjęs, kas 
yra tie pavergtieji ir kas paver
gėjas. Eisenhovverio įpėdinių 
skelbimuose tas konkretumas iš-

patavimas ir* sovietinė hegemo
nija.

Sovietai tebėra viešpats ir val
dovas likimui kiekvieno rytų ir 
vidurio Europos krašto, komu-

vijos, Lietuvos, Lenkijos ir Ru
munijos.

tautų pavergėju, ir tai kartoja 
Amerikoje Kremliaus agentai ir

skirta pateisinti sovietinės jėgos 
vartojimui praeity, dabarty ir 
ateity. Brežnevo doktrina ir so-

laisvųjų rodoi ą solidarumą — 
tos savaitės proga prisiminimų 

bei

rytų ir vidurio Europoj nacių

Lietuvius” pastatė Chicagoj

Amerika ar kiti laisvieji kraštai

junga yra sulaužiusi savo iškil-

bei valstybinę nepriklausomy-

kaliai. Naotr. Janbaprio

Naujų lietuviškų operų nera-

pasirinkta Amilcare Ponchielli

1874 buvo sutikta didelėm ova
cijom, vėlesniem pastatymam

rooštasi statyti 1939, bet II pa-

(nukelta į 5 ptl.)

BIČIULYSTĖS PRADŽIA
Pilkis. Pirma prigulei prie že- Palengva atėjo Šienapjūtė.

Pietinis Sakų ūkio galas ėjo toli

vedė f ridų.
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DARYTA VISA, KAS ĮMANOMA 
Lietuvių pranciškonų veiklos 
Amerikoj 40 metų sukaktis

■■P'’ | a VOOC

" m j ATSIŲSTA I 
įP j PAMINĖTI I

(Tųsa ii praeito numerio)

Ta įpareigojanti atsakomybė 
pirmiausia pajusta Toronte, Ka
nadoj. Ten susitelkę tūkstančiai 
tremtinių netilpo nei vietos pa
rapijoj, nei bažnytėlėj. Pačioj 
lietuvių visuomenėj kilo mintis 
kurti naują parapiją ir tą žygį 
pavesti pranciškonam. Tą užmojį 
nuoširdžiausiai palaikė Toronto 
kardinolas James McGuigan. 
Pranciškonai jo kvietimą priėmė, 
ir prasidėjo karšta darbymetė: 
žemės pirkimai, statybos, pasko
los, ypatingos pastoracinės veik
los organizavimas .. . Užsitrau
kiant dideles paskolas, teko už
statyti bankam visą pranciškonų 
nuosavybę Amerikoj. Bet pa
stangos l>ei triūsas atnešė gra
žiausių vaisių. Toronto lietuviai 
sėkmingai buvo suorganizuoti į 
vieningą tautinį-religinį vienetą
— Prisikėlimo parapiją, kuri iki 
šiol savo veiklumu dar nėra pra
lenkta. Meniškas dievnamis. pa
rapijos patalpos, salė renginiam, 
salė pasivaišinimam, salė meno 
parodom, pastatai su žeme jau
nimo stovyklom ir net kelių 
milijonų dolerių nuosavas ban
kas — iškalbiai liudija, ką trum
pu laiku gali atlikti žmonės, 
vieningai dirbdami su uoliais 
dvasiškiais. Vadovavimo nuo
pelnas tenka to meto pranciš
konų provincijolui ir klelnmam
— T. Bernardinui Grausliui ir T. 
Placidui Bariui.

Beveik lygiagrečiai su To
ronto parapijos augimu ėjo ir ki
tas svarbus užmojis — lietuviš
kos gimnazijos steigimas. Atsi
žvelgiant į šio krašto sąlygas, tai 
labai drąsus žygis. Gimnazija tu
rėjo būti prieinama visam Ame
rikos lietuvių jaunimui. Bet kaip 
įveikti nuotolius? Kur gimnaziją 
bestatysi, vis tiek kam nors ji 
bus per toli. Reikia nepamiršti, 
jog tai nebuvo mintis patarnauti 
kokiam nos vienam miestui, bet 
sutelkti rimtam auklėjimui iš 
didmiesčių rinktinius jaunuo
lius, kurių vieni paskui vado
vautų savo kartai, kiti papildytų 
lietuvių pranciškonų gretas.

Tą sumanymą lietuvių visuo
menė, ypač vyresnioji karta, la
bai rėmė. Lietuvių pranciškonų 
centre Kennebunkporte 1958 
iškilo patogus pastatas, kuris vė
liau dar buvo plečiamas. Pareng

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

®PACKAGE EKPRESS TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
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ti kvalifikuoti mokytojai. Mokslo 
lygis aukštas. Auklėjimas bend
rabuty rūpestingas. Nuo pat į- 
steigiiuo 1956 turėta gražiausių 
vilčių, kad Sv. Antano lietuvių 
gimnazija JAV išaugs į pastovų 
jaunimo auklėjimo centnj.

Deja, tos viltys dėl kelių prie
žasčių neišsipildė, liet pastangos 
apsimokėjo. Lietuvių visuomenė 
įsitikino, kad pranciškonai tauti- 
nėj-religinėj plotmėj nebijo rizi
kos. Nors 1969 gimnazija baigė 
savo amžių, niekas negalės pri
kišti, kad pranciškonam nerūpė
jo lietuvių jaunimo auklėjimas. 
Jos įnašas į lituanistinį 
švietimą taip pat nemažas.- Per 
14 metų šimtai jaunuolių mokė
si šioj gimnazijoj', semdamie
si lietuvių kalbos. Lietuvos isto
rijos ir jos kultūros žinių. Dau
giau kaip 100 jaunuolių ją bai
gė ir tęsė mokslą kolegijose ir 
universitetuose. Be to, tokios 
gimnazijos g y v a v i m a s 
gaivino visą emigraciją. 
Nėra abejonės, kad gimnazijos 
pedagoginė veikla ir jos išlaiky
mo akcija praturtino ano meto 
Amerikos lietuvių buitį. Lietu
viai pranciškonai gi visą laiką 
tikėjosi iš jos susilaukti Dievo 
tarnybai pasiaukojusių jaunuo
lių, kaip nepriklausomybės lai
kais jų susilaukė iš savo gimna
zijos Kretingoj. Jeigu taip neįvy
ko, tai jau nebe žmogaus valioj. 
Dabar bent tiek ramu, kad da
ryta visa, kas tik buvo įmano
ma.

Trečiasis šio laikotarpio už
mojis — Kultūros Židinio Brook- 
lyne statyba. Ji nusitęsė dėl To
ronto parapijos ir gimnazijos sta
tybų, kurios buvo milijoninės. 
Tai irgi nemenkas užsimojimas. 
Nevv Yorko apylinkėj nėra tiek 
lietuvių, kiek Chicagoj. Tai sun
kina dideles statybas. Nors lietu
vių visuomenė ir rėmė Kultūros 
Židinio idėją ir net reikalavo ją 
vykdyti, lx*t pranciškonam tai 
buvo didelė našta. Palyginti 
trumpu laiku jau trečią kartą rei
kėjo mestis į milijoninę statybą. 
Netrūko aštrių įtampų ir net ne
sėkmių, perkant pastatam skly
pą, teismuose nuimant nuo jo 
zoninius varžtus, rengiant pasta
tų projektą, telkiant aukas. įren
giant vidų ir 1.1. Bet visa tai jau 
praeity. Nuo 1974 vasario 
mėnesio veikia Kultūros Židi

MŪSŲ SKYRIAI

Gegužės 17 Kultūros Židinyje vyko metinė šventė — gegužinė. Buvo pamaldos salė
je. Po pamaldų padėtas vainikas prie paminklo. Iš k. Tėv. Antanas Prakapas, OFM, Tėv. Paulius 
Baltakis, OFM, pranciškonų provincijolas, Tėv. Leonardas Andriekus, OFM, Brooklyno 
vienuolyno viršininkas. Nuotr. L. Tamošaičio

nys, jungdamas kultūrinėn veik- 
lon Nevv Yorko apylinkės lietu
vius. Tai nemažas tautinis cent
ras, kuriuo stebisi atsilankę net 
kitataučiai. Čia ir erdvios patal
pos renginiam, susirinkimam, 
pasivaišinimam; čia ir pranciš
konų vienuolynas, ir Aidų, Dar
bininko, Sv. Pranciškaus Var
pelio redakcijos bei administra
cijos; ir spaustuvė, ir Religinės 
Šalpos centras, ir lietuviškų kny
gų biblioteka, ir dailės galerija.

Štame pranciškonų veiklos 
plėtimosi laikotarpy, be trijų mi
nėtų institucijų, dar įkurti vie
nuolynai ir priimta lietuvių pa
storacija Rochestery (N.Y.) ir St. 
Petersburge, Floridoj.

Išsilaikymo rūpesčiai

Dabartinis pranciškonų veik
los laikotarpis yra kupinas dide
lių rūpesčių. Pirmiausia, išmirė 
vyresnioji lietuvių karta, kuri 
aukomis nuoširdžiausiai palaikė 
pranciškonus. Su ja kartu pasi
baigė ir Šv. Pranciškaus III-ojo 
pasauliečių ordino veikla, bu
vusi pranciškonam dvasine bei 
medžiagine atrama. Netekus tos 
kartos ir net žymios dalies vyres
nio amžiaus tremtinių, lietuvių 
visuomenė Amerikoj ir Kanadoj 
susiaurėjo. Tuo pačiu susiaurė
jo ir lietuvių pranciškonų reli
ginio darbo laukas. Jau nebe tie

305 673-8220 
435-1654 
.342-4240 
633-0090 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
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laikai, kai klestėjo mūsų para
pijos ir žmonės netilpo bažny
čiose. Dabar gi lietuvių parapi
jos nusilpo, kai kurios vos laiko
si, kitos užsidarinėja. Patarnavi
mai lietuvių kalba, kaip misijos 
bei rekolekcijos, beveik pasi
baigė. Neišvengiamai kyla rū
pestis, kas bus po penkerių me
tų ir vėliau, jei neatplfls nauja 
imigracija. Sumažėjimas visuo
menės, aišku, atsiliepė ir j laik
raščius. Mirštant lietuviam, pre
numeratoriai retėja. Lyg to ne
būtų gana, iškyla dar ir redakto
rių bei bendradarbių problema, 
nes jaunoji karta į spaudos dar
bą kažkodėl nepajėgė įsijungti.

Žinoma, rūpestį kelia ir dalies 
pranciškonų amžiaus pasistū
mėjimas į saulėlydį. Retai kuris 
žmogus, artėdamas į 70 metų. 
Ivegali dirbti tiek, kiek dirbo, 
kai buvo viduramžis. Pagaliau ir 
mirtis nesnaudžia. O kur tie jau
nesnieji talkininkai? — Iš tikrų
jų skaudžia tremties lietuvių ne
laime reikia laikyti tai, kad šei
mos nedavė lietuvių dvasiškių 
— kunigų bei vienuolių. Gaila, 
jog nė pranciškonų apsukri veik
la nepadarė įtakos tremties jau
nimui net ir tose vietovėse, kaip 
Toronte ir Brooklyne, kur jam 
skirtas specialus dėmesys, ne
minint jau Kennebunk]x>rto 
gimnazijos. Deja, mūsų jaunimą 
patraukė inžinerija, kompiuteriai 
ir kiti pasaulietiški mokslai — 
ne tarnyba altoriui. Apgailėtinai 
mažas procentas tremtinių 
jaunimo pasirinko kunigystę ar 
vienuolystę. Tai ypač skaudu, 
žvelgiant į pavergtos Lietuvos 
ateitį. Ten masiškai miršta kuni
gai, o seminaristai valdžios apri- 
lx>ti. Dvasiškių atžvilgiu Lietu
va nieko negali laukti iš savo 
tremtinių. Pagaliau, kokia ateitis 
ir lietuvių religinių institucijų 
Amerikoj?

Tokioj sunkioj padėty lietuviai 
pranciškonai griebėsi pačios 
paskutinės priemonės — priimti 
kitataučius jaunuolius ir juos 
auklėti lietuviškoj dvasioj, t.y. 
mokyti lietuvių kalinis, Lietuvos 
istorijos ir įkvėpti meilę paverg
tai mūsų tautai. Katalikų Baž
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nyčioj tai nėra koks nors visiš
kai naujas reiškinys, nes pana
šiai auklėjami jaunuoliai apašta
lauti misijų kraštuose. Jie su
pažindinami su tų kraštų kultū
ra. kalba, papročiais, į kuriuos 
ruošiasi vykti. Ar šis bandymas 
lietuviam pranciškonam pasi
seks, dar per anksti spręsti. Bet 
netrūksta viltingų šviesulių. 
Idealistai jaunuoliai domisi lie
tuvių tauta, mokosi jos kalinis ir 
nori aukotis. Kennebunkporto 
vienuolyne jiem steigiamas no
viciatas.

Siame rūpesčių ateitim laiko
tarpy. aišku, jau yra pasibaigu
sios visos statylms. Dėmesys tel
kiamas į išlaikymą to, kas turi
ma. Bet vis tiek dar buvo apsi
imta administruoti lietuvių pa
rapiją St. Louis, III.

Nuo 1979 pranciškonam vado
vauja T. Paulius Baltakis.

-o-
40 metų pranciškonų veiklos 

sukakčiai T. Viktoras Gidžiūnas 
išleido knygą “Sv. Pranciškaus 
dvasios spinduliavimas”, kurioj 
plačiau aprašoma lietuvių pran
ciškonų istorija Amerikoj, pa
žymint, jog dabar jų yra 70. Į 
tą būrį įeina ir vyresnio, ir jau
nesnio, ir paties jauniausio am
žiaus vienuoliai, visi pasiryžę 
tęsti religinę bei tautinę veiklą. 
Įsikūrimo sukaktis minima su 
rimtimi, atsidavimu Aukščiau
siojo valiai ir su naujos ateities 
ilgesiu.

T. Leonardas Andriekus, OFM

— Vokietijos Lietuvių Jauni
mo Sąjunga šią vasarą ruošia 
Lietuvių jaunimo stovyklą liepos 
26 — rugpjūčio 2 Vasario 16 
gimnazijoje*, Huettenfelde, Vak. 
Vokietijoje. Stovyklos tema; 
“Lietuvių liaudies papročiai”. 
Stovyklautojų amžius — nuo 16 
metų. Registruojamas: iki birže
lio 30 adresu: Kęstutis Ivinskis, 
Oppelner Str., 61, 53 Bonn 1, 
VVest Germany. Stovykloj pra
gyvenimas kainuos 150 vokiškų 
markių.

11 DIENŲ KELIONĖ SU 
DIENOM LIETUVOJ

81,249
41,129

LELIJA. Clevelando Sv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
moksleivių metraštis. 1980-198f. 
Redagavo: Dalia Kašubaitė, Ni
da Marcinkevičiūtė, Daina Ma
taitį, Vilija Ramonaitė, Lana 
Vyšnionytė. Redaktoriams pa
dėjo mkt. Vida Bučmienė. Nuo
traukos — Vlado Bacevičiau^. 
Viršelis — Vilijos Ramonaitės. 
Piešinėliai — Vilijos Ramonai
tės, Lanos Vyšnionytės, Dainos 
Mataitės. Išleido Clevelando Sv. 
Kazimiero lituanistinė mokyk
la. 140 psl. Kaina (su persiun
timu) — 2 dol. Užsakyti pas mo
kyklos direktorę V. Bučmienę, 
17702 Crestland Rd., Cleveland, 
Ohio 44119.

Šio simpatiško leidinio redak
torės sakosi kelias dienas suku
sios galvas, kol nusprendė jį 
pavadinti šv. Kazimiero simbo
liu — “Lelija”. Sako, kad “šis 
metraštis bus ne tik šių metų 
suvenyras mums patiems, bet ir 
mūsų mokyklos veidrodis, kuris 
atspindi mūsų darbus ir džiaugs
mus, patirtus šiais mokslo me
tais. Kiekvieną šeštadienį čia su
sirenkam iš visų Clevelando pa
kraščių ir net iš Akrono ir kaimy
ninės Pennsylvanijos "...

Metrašty leidžiama pasi
reikšti visų skyrių mokiniam 
(mokykloj yra 12 skyrių, darže
lis ir speciali klasė). Yra įdomių 
rašinėlių bei trumpų pasisaky
mų. Štai kai kurių rašinėlių ant
raštės: Geri lietuviukai, Kas man 
yra Dievas, Kai mamytė buvo 
maža. Kodėl aš noriu lietuviš
kai kalbėti, Nuostabi varlė, Ame
rikoje visi gudrūs, Putino pasau
lėžiūros atspindys jo poezijoje, 
Tarp mokyklos šienui

Vaikiška išmintis pasireiškia 
trumpuose atsakymuose į tam 
tikrus klausimus. Užklausti, kas 
ateina į galvą, išgirdus žodį 
“Lietuva”, vaikai atsako įvairiai: 
tautiniai šokiai, stogo žirgeliai, 
visi lietuviai, gerai kalbą lie
tuviškai, žmonės, kurie šoka 
ir dainuoja lietuviškai ir rengiasi 
tautiniais drabužiais, žemė, ku
rioj yra daug didvyrių ...

Metraštis skoningai iliustruo
tas piešinėliais ir nuotraukomis.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietu
viškojo ugdymo žurnalas mo
kyklai ir šeimai. Nr. 25. 1981 
gegužė. Leidžia JAV LB Švieti
mo Taryba Chicagoj. Redaktorė 
— Stefanija Stasienė, 18112 
Windward Rd., Cleveland, Ohio 
44119. Administratorius — Juo
zas Plačas, 3206 W. 65th Place, 
Chicago, III. 60629. Išeina du 
kartus per metus. Prenumeratos 
kaina — 4 dol. metam, atskiras 
numeris —2 dol.

Šis numeris — 48 puslapių. 
Iliustruotas piešiniais ir nuo
traukomis. Turinys: Algirdas 
Budreckas — Mamos netekus, 
Juozas Plačas — Susirūpinkime 
vaikų auklėjimu, kun. dr. Vy
tautas Bagdanavičius — Kelios 
pastabos apie tautinį ir religinį 
auklėjimą lituanistinėje mokyk
loje, Vacys Kavaliūnas — Poe
zija ir mokinys, Domą Petruty- 
tė — Padėdami vaikui savaran- 
kėti — padedame jam lietuvėti, 
Elena VasyliOnienė — Muziki
nio skonio lavinimas mokykloje, 
sesuo Viktorija — Jaunos moky
tojos pasisekimai ir nepasiseki
mai lituanistinėje mokykloje, 
Vilius L. Dundzila — Rašinių 
taisyba, Liudas Sagys — Vėda
ras — smagus šokis, Lietuvos 
mokytoja* — Kalbos įsisavini
mas, Apolonija Paurienė — Vai
kų prisirišimas, Viliu* L. Dun
dzila — Pedagogikos žurnalai, 
Sukaktys, Atsiųsta paminėti, Kas 
kur kada.

Kaip matom, žurnale apstu ge 
rų skaitinių lietuviškojo ugdyme 
temomis. Tik eilėraštis, įdėta* 
l-ąjį puslapį, neturi net minima 
lauš literatūrinio lygio. Tarp ko 
rektūros klaidų ryškiausiai pa 
stebimosi redaktorės varde (vii 
lėly) ir pirmojo straipsnio ant 
raitė j (2-ajame puslapy).
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ŽODIS IR DAINA
GYVAJAI LIETUVAI

Kiekvienam ratui, kad jis tiks- polėkių. Šiandien turime gerų
liai ir gražiai suktųsi, reikalinga 
ašis. Vis dažniau Clevelande 
staptelėdamas, pastebėjau, kad 
čia toji ašis yra Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapija, 
kurios veiklioji siela yra tėvas 
Gediminas Kijauskas, SJ. Jau 
teko pabuvoti ne viename para
pijos renginyje—ir visi jie buvo 
pagirtini bei gražūs savo turi
niu, apmąstyta forma ir kultūri
niu lygiu.

Birželio trėmimų, nugrimz
dusių į 40 meti} praeitį, minė
jimas Clevelande prasidėjo bir
želio 14 d. 10 vai. ryto stilin
goj Dievo Motinos šventovėj, 
projektuotoj dr. arch. Stasio Ru
doko, šv. Mišiom, kurias su sve
čiu iš Albany, N.Y., kun. Matu 
Gyvu koncelebravo kun. G. Ki
jauskas. Mišių metu jautriai gie
dojo Čiurlionio ansamblis, diri
guojamas Alf. Mikulskio. Įstrigo 
atmintin nuo altoriaus atskam
bėjęs maldų naujumas, aktualu
mas ir giliaprasmiškumas. Kaip 
dabar paaiškėjo, jas sukūrė kun. 
G. Kijauskas. Atvykusiam iš gan 
tolimo miesto, kur lietuvių šven
tovė kovoja su mirtimi, Dievo 
Motinos parapija yra tikra sielos 
atgaiva ir parapiečių gausumu, 
ir intelektualiais pamokslais, ir 
tokia gyva lietuviška dvasia.

Tą pačią dieną, 4 vai. po pie
tų, jei taip galima sakyti. Dievo 
Motinos parapija savo audito
rijoj surengė žodžio ir dainos po
pietę Gyvajai Lietuvai, padabin
tą itin gražiu šūkiu: Dar neuž
geso tėviškės dangus. Popietės 
meninė programa buvo skirta 
siaubingųjų trėmimų į Sibirą 40- 
mečiui paminėti. Programą atli
ko poetas Bernardas Brazdžio
nis, atvykęs iš Vistos, Calif. 
LTM Čiurlionio ansamblis, va
dovaujamas muziko Alfonso Mi
kulskio, kanklių muzikos vado
vė Ona Mikulskienė ir jos kank
lininkės bei kanklininkai, chor
meisteris Rytas Babickas, solis
tai Irena Grigaliūnaitė ir Vladas 
Plečkaitis, akomponuotoja Rūta 
Gasiūnaitė bei dailiojo žodžio 
skaitytojai Mirga Bankaitytė ir 
Henrikas Bankaitis. Tikrai įdo
mų ir prasmingą scenos ir salės 
papuošimą projektavo arch. 
Eduardas Kersnauskas, o švie
sos ir garso efektais rūpinosi 
inž. Marius Juodišius. Tam dai
liam projektui įvykdyti savo ran
kas pridėjo būrys talkininkių ir 
talkininkų. Visi jie, kaip įprasta 
sakyti, buvo savo pareigų 
aukštumoj.

Meninė popietės programa 
buvo sudaryta itin kruopščiai 
ir rūpestingai. Čia įvykio ašimi 
buvo poetas Bernardas Brazdžio
nis ir jo poema Vaidila Valiū
nas. Ši poema — tai tik dale
lė Bem. Brazdžionio kūrybinių 

LIETUVIŲ SUSITIKIMO ŠVENTĖ
PIKNIKAS
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Programoje:
11 vai. mišios
12 vai. pietūs
3 vai. Neringos mergaičių programa

Kviečiami ir laukiami visi lietuviai!

progą prisiminti, kad Bem. Braz
džionis yra vienas pačių skaid
riausių, gyvybingiausių ir di
džiausių poezijos talentų, kokių 
mes susilaukėm XX amžiuje. Jis 
jau yra sukūręs stambų pluoštą 
nemirtingos poezijos, kurios bū
dingi bruožai nesunkiai įžvel
giami: laki fantazija, metaforų ir 
poetinių įvaizdžių savaimingu
mas, gyva emocija, vaiski mintis, 
turtinga, ir muzikali kalba, betar- 
pinė Poeto valia ir optimizmas, 
puiki eilėraščių forma, didžiai 
įvairi ir spalvinga kūrinių te
matika.

Bet ir tai dar ne viskas. Pa
likdami nuošaly stambų kiekį 
jaunimui skirti] eilėraščių, prisi
minkim tik Meškiuką Ruduo
si ūką. Berods, jau penkta lietu
vių karta auga su ta poema ran
kose, o ją sukūrė Vytė Nemunė
lis (Bem. Brazdžionis)! Be to, 
mūsų minimas Poetas turi daug 
lakaus ir gražaus sąmojo, yra su
kūręs pluoštą satyrinių eilėraš
čių, tik kažkodėl iki šiol jų ne
skelbiąs savo tikrąja pavarde. 
Kaip regit, tik tom keliom pa
drikom pastraipėlėm įžengėm į 
tikrai plati] ir erdvų Brazdžionio 
poezijos pasaulį.

Bern. Brazdžionis turi skaidrų 
ir galingą balsą, turi savo atskirą 
ir įtaigi] poezijos skaitymo sti
lių, kuriame taip pat žėri Poeto 
tikėjimas, valia ir jausmas. Tokį 
Bernardą Brazdžionį mes girdė
jom ir birželio 14 d. popietę. 
Galime tik apgailestauti, kad 
renginys, skirtas trėmimų siau
bui paminėti, apribojo Poeto pa
sirodymą — šį kartą Clevelan
de neišgirdom kitokio pobūdžio 
jo kūrinių, nes šiuo atveju buvo 
susitelkta tik į poemą Vaidilą 
Valiūną.

Čiurlionio ansamblis, nors 
jau ne toks gausus, koks dar 
galėti] būti, tebesilaiko chorinio 
dainavimo kultūros pasigėrėti
name aukšty. Žodžio ir dainos 
popietėj čiurlioniečiai, ryškiai 
tardami žodžius, gražiai niuan
suodami ir muzikuodami, su 
kanklių ar fortepiono pritarimu, 
o taip pat ir a capella, padai
navo šias dainas: A. Mikulskio 
harmonizuotą tautos dainą Vežė 
mane iš namų, B. Budriūno 
chorinį kūrinį Mano protėvių 
žemė (žodžiai B. Brazdžionio), 
J. Naujalio Lietuva brangi (žo
džiai Maironio), B. Budriūno 
Ant marių (žodžiai St. Santva
roj, A. Mikulskio Ar vėjai pūtė, 
partizanų dainą Stoviu aš pari
mus (žodžiai V. Stankuvienės), 
A. Mikulskio muzika ir žodžiai 
O Dieve, J. Žilevičiaus Laisvės 
tėvynei (žodžiai kun. Steponai
čio), Stp. Sodeikos Šiaurės pa
švaistė (žodžiai B. Brazdžionio) 
ir St. Šimkaus Lietuviais esame

Clevelande birželio 12 po kultūrinės vakaronės su svečiais rašytojais. Iš k.: S. Sant
varas, kun. G. Kijauskas, SJ, O. Mikulskienė, N. Gaidžiūnienė, B. Brazdžionis, antroj eilėj: 
kun. J. Kidykas, SJ, A. Mikulskis, A. Kavaliūnas, A. Sagienė, B. Gaidžiūnas, L. Sa- 
gys, N. Kersnauskaitė, V'. Rociūnas. Nuotr. V. Bacevičiaus

I LITUANI“ OPERA
(atkelta iš 3 psl.)

nuo A. Mickevičiaus insinuacijų 
ir visokių ‘‘istorinių” nesąmonių 
apvalytu libretu.

Spektakliai Marijos mokyklos 
rūmuose, Marųuette Parke, į- 
vyko 1981 birželio 13, 14 ir 20. 
Visus tris kartus dirigavo Alvy
das Vasaitis. Režisierius — R. 
Paul VVilIiams. Scenos produkci
ja — Kazio Oželio. Choreografė 
— Violeta Karosaitė. Dirigento 
padėjėjas — Arūnas Kaminskas, 
chormeisteriai — Alfonsas Gečas 
ir Emilija Sakadolskienė. Me
ninė priežiūra — Vlado Vijei- 
kio. Scenos reikalų vadovas—Jo
nas Paronis, šviesų tvarkytojas—

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ ATSTOVAI 
LANKĖSI VVASHINGTONE

Valstybės departamente dcle-Artėjančios Pavergtųjų tautų 
savaitės proga prof. dr. Bronius 
Nemickas drauge su kitais pa
vergtųjų Europos Tautų seimo 
generalinio komiteto nariais bir
želio 24-25 lankėsi valstybės de
partamente ir pas eilę kongreso 
narių.

mes gimę (žodžiai Girėno-Sau- 
erveino).

Ansamblio chorinį dainavimą 
solinėm įtarpom paįvairino ir 
praturtino solistai I. Grigaliū
naitė ir VI. Plečkaitis. Jautri bu
vo akomponuotoja Rūta Gasiū
naitė. Kad čiurlioniečių dainavi
mas dar tebeskamba taip darniai 
ir muzikaliai, kad jų dainos 
mus dar paguodžia ir jaudina, 
be abejo, už tą darbą ir grožio 
meilę pagarbą ir padėką atiduo
dam A. Mikulskiui, chormeis
teriui R. Babickui, kanklių 
grupės vadovei O.-Mikulskienei 
ir visom Čiurlionio ansamblio 
dalyvėm bei dalyviam. Tegu 
jų širdyse dar ilgus metus ne
gęsta lietuviškosios dainos 
meilė! . .

Dainų tarpuose Vaidilos Va
liūno atskiras giesmes skaitė ne 
tik pats autorius Bern. Braz
džionis, l>et dar į talką jam 
stojo Mirga Bankaitytė ir Hen
rikas Bankaitis—duktė ir tėvas. 
Abu jie įsijautė į poemos teks
tus, skaitė aiškiai ir jautriai, o 
Mirga žavėjo ne tik moterišku 
grožiu bei grakštumu, l>ct ir 
puikia Brazdžionio poetinių 
posmų tartimi.

Dievo Motinos parapijos su
rengta žodžio ir dainos popietė, 
skirta Gyvajai Lietuvai, turėjo 
apstą “nematomų” darbų. Visų 
pirma su dėkingumu minėtina 
renginio programa, 24 puslapių 
leidinys, o taip pat ir tam 
minėjimui skirti Mūsų Žingsniai. 
O ir kiti “nematomi” darliai— 
parapijos klebono kun. Gedimi
no Kijausko našta. Visiem, kurie 
tuos darbus dirbo, tegalim tik 
galvas nulenkti.

Lietuvių trėmimai į Sibirą, iŠ 
tikro—klaiki tautžudystė, Cleve
lande buvo paminėta nauja, sa
vaiminga ir tikrai įdomia forma. 
Į rūsčią mūsų tautos dramą pa
žvelgti, dar kartą ją prisiminti 
susirinko apie -300 Clevelando 
lietuvių, nors ore tą popietę 
kabojo drėgna ir nemaloni ši
lima.

St Santvaras
(Iš "Mūsų Žingsniai”)

Dennis Mae. Grimas ir perukai
— Juliaus Balučio, kostiumai
— Vlado Vijeikio, Anthony Sti- 
vanello (iš New Yorko) ir Vio
letos Karosaitės (baletui). Deko
racijos skolintos iš Ecole Sor- 
mani, Milano, Italijos.

Pagrindines roles, tad ir solo 
partijas, pasirodymo tvarka, atli
ko šie dainininkai: Viltenio — 
Jonas Vaznelis (I ir III spektak
liuose), Vytautas Paulionis (II 
spektakly); Aldonos — Dana 
Stankaitytė (I ir III), Nerija Lin
kevičiūtė (II); Erdvi 1 io — Algir
das Brazis (I ir III), Algis Gri
gas (II); Kerniaus — Stefan Wi- 
cik (I ir III), Rex Eikum (II); 
Germano — Bernardas Prapuo- 

gaciją priėmė valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Europos rei
kalam John E. Scanlon. Su juo 
pasikeista mintimis apie dabar
tinę politinę padėtį Sovietų Są
jungos pavergtuose ir dominuo
jamuose kraštuose. Ypatingas 
dėmesys atkreiptas į dabartinius 
Lenkijos įvykius ir jų poveikį 
kitom Maskvos prispaustom 
Europos tautom. Ta proga dr. 
Nemickas, padėkojęs pabaltie- 
čių ir ypač Lietuvių Bendruo
menės vardu už Pabaltijo vals
tybių diplomatinio atstovavimo 
tęstinumui palankų nusistatymą, 
nušvietė dabartiniu metu Lietu
vą slegiančią sovietinę prie
spaudą (areštus, teismus, perse
kiojimą, rusinimą) ir lietuvių 
tautos priešinimąsi (gausią po
grindžio spaudą, rezistencinę 
organizaciją).

Be to, delegacija aplankė at
stovų rūmų ir senato politinių 
komisijų pirmininkus Clement 
Zablocki ir Charles H. Percy, 
lankėsi kongreso narių įstaigose 
— speakerio Thomas O’Ncil, 
Europos saugumo ir liendra- 
darbiavimo komisijos pirminin
ko Dante Fascell ir kitose. Vi
sur siekė didesnio dėmesio ir 
konkretesnių veiksmų paverg
tųjų Europos tautų laisvės reika
lui.

Pavergtųjų Europos Tautų 
seime Lietuvai atstovauja Lietu
vos Laisvės Komitetas. Jo veik
lą dabar finansuoja JAV Lietu
vių Bendruomenė. 

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ 

METINIS 

PIKNIKAS 
Liepos 12 dieną, 1981

11:30 Iškilmingos mišios.
Lietuvių Pranciškonų 40 metų 
Amerikoje sukaktis.
Gieda Brocktono šv. Kazimiero parapijos choras 

12:30 Pietūs
4:00 Meninė programa:

Tautiniai šokiai. Vadovauja Ona Ivaškienė 
ir Gediminas Ivaška.
Brocktono choras. Vadovauja komp. Julius 
Gaidelis.

Pranciškonai visus kviečia atvykti Ir malonto|e 
nuotaikoje praleisti dieną.

lenis; Heraldo — Edward Oza- 
ki; Konrado Valenr<xio — žiftr. 
Kerniaus rolės atlikėjus, nes tai 
tas pats asmuo po pirmojo veiks
mo); Vilniaus — Margarita 
Momkienė.

Turėjau laimės būti trečiajame 
spektakly. Jis prasidėjo, kaip 
įprasta LO pastatymuose, punk
tualiai. .Punktualiai, bet neįpras
tai. Scenai atsivėrus, du berniu
kai įnešė vėliavas — JAV-bių 
ir Lietuvos. Orkestras, nemato
mas choras, solistai užtraukė 
JAV himną. Giedojo ir gera dalis 
publikos. Po trumpos pauzės 
— Lietuvos himnas. Jis dar gar
siau nuskardėjo, nes jau giedojo 
ir visa publika. Giedant apėmė 
nepaprastas jausmas, ir norėjai, 
kad matytų, kad girdėtų visa 
Lietuva.

Ilgą uvertiūrą simfoniniam 
grojant, pakilo pirmoji, sunkioji 
scenos uždanga, bet liko gobele- 
ninis šydas su vaidilos-krivio 
figūra, aukuro kontūru, dar, ne
pamenu, kokiais senovės Lie
tuvos vaizdais. Tokie prasmingi 
golx?lenai keisis su kiekvienu 
veiksmu, vaizduodami tai ant 
žirgų kovojančius lietuvį prieš 
kryžiuotį, tai pėsčius lietuvių ar 
kryžiuočių karius, atpažįstamus 
pagal valstybių ženklus bei kry
žius. Tik ne visuomet vienodai 
ilgai jais gėrėjomės, nes tai pri
klausė nuo paskirų veiksmų 
uvertiūrų, kartais netrukusių nė 
pilnos minutės.

(Bus daugiau)

JONINĖS DELRANE, NJ.
Jau 19-tą kartą Pietinė New 

Jersey Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė Delrane, N.J., rengia 
Jonines su įdomia programa ir 
vaišėmis.

Šiemet tas Joninių pobūvis į- 
vyko birželio 27 Vytauto ir Van
dos Jankų sodyboje prie gražaus 
ežerėlio. Susirinko 70 lietuvių iš 
Dekano apylinkės ir iš tolimes
nių vietovių, kaip Philadel- 
phijos, Trcntono, Newarko.

Programoje buvo Vytauto Vo- 
lerto romano “Greitkelis” pri
statymas ir Leonardo Andrie- 
kaus eilėraščiai, kuriuos skaitė 
pats autorius. Volcrto romaną 
apibūdino Balys Raugas, pakal
bėdamas apie autorių ir jo kū
rinio pobūdį. Marija Raugicnė 
aktoriškai paskaitė ištrauką.

Visais Joninių rengimo rei
kalais rūpinosi Pietinės New 
Jersey Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas Balys Raugas.

K.S.

— Kun. Povilas Paškevičius, 
Viešintų altaristas, Panevėžio 
vyskupijoj, mirė gegužės 25. Ve
lionis buvo sulaukęs 88-ncrių 
metų amžiaus. Kunigu buvo į- 
šventintas 1918. Velionis jialai- 
dotas gegužės 27 Viešintų liažny- 
čios šventoriuje. Išeivijos žinio
mis, tai jau septintas šiemet 
okupuotoje Lietuvoje miręs 
kunigas.

— Chicagos Čiurlionio galeri
jos rinktinių darbų paroda vyks 
“Galerijoje” birželio 23 — lie
pos 19.

— Dainavos stovyklavietės si
dabrinė sukaktis bus paminėta 
liepos 19.

— Dr. Eugenijus Gedgaudas 
yra Minnesotos universiteto 
Diagnostinės radiologijos de
partamento vedėjas. Be savo tie
sioginio darlx> universitete, E. 
Gedgaudas pasižymi savo pagal
ba kitiem. Paskutiniu metu jis 
daug padėjo iš Sovietų Sąjungos 
paliegusiam dr. Leonardui Git- 
tehnanui, buvusiam vienos Le
ningrado ligoninės radiologui.

— Argentinoje auksinę savo 
veiklos sukaktį balandžio 25 
dviejose savo salėse paminėjo 
Berisse veikianti Mindaugo 
draugija. Sulaukta daug sveiki
nimų. Vyko puiki meninė pro
grama.

— Kun. Jonas A. Zabelskas, 
LaSalette misijonierių St. 
Louis, Mo., skyriaus provincijo
las, lietuvis iš Waterburio, šį 
pavasarį atšventė 25-rių kuni
gystės meti] sukaktį savo gim
tinėj, Šv. Juozapo lietuvių pa
rapijos bažnyčioj, VVaterbury, 
Conn. Kunigu įšventintas 1956 
gegužės 5. Be to, dar savo ju
biliejų paminėjo parapijose, ku
riose buvo anksčiau dirbęs: 
Barkley, Mich., ir Frieds- 
wood, Tex.

— Muz. Aloyzas Jurgutis bir
želio 9 gavo Amerikos piliety
bę. Ši diena buvo ir jo gimta
dienis.

— Kun. Juozas Aranauskas, SJ, 
Montrealy atšventė 65 m. am
žiaus sukaktį. Pagerbimą Aušros 
Vartų parapijos salėj suorganiza
vo “Neringos” jūrų šaulių kuopa. 
Sukaktuvininkas nuo 1953 dirba 
Aušros Vartų parapijoj, kuriai 
vadovauja lietuviai jėzuitai.

— Montrealio lituanistinė mo
kykla baigė mokslo metus. Ki
tiem mokslo metam turi 33 
mokinius. Mokyklos vedėja yra 
M. Jonynienė, o mokytojai — J. 
Adamonienė, J. Adamonytė, S. 
Ališauskienė, sesuo Teresė, L. 
Staškevičius ir Ina Lpkoševičiū- 
tė. Naujus mokslo metus mokyk
la pradės tose pačiose St. Henri 
gimnazijos patalpose rugsėjo 12.

— Kanados Penktojoj hidro
technikos konferencijoj, kuri 
gegužės 26-27 vyko Frederic- 
tono universitete, New Bruns- 
wicko provincijoj, inž. J. V. Da
nys skaitė paskaitą apie ledo 
jėgų matavimus upėse. Dirbda
mas 25 metus Kanados susisie
kimo ministerijos vandenų 
departamente, jis yra suprojekta
vęs ir paruošęs specialius mata
vimo įrengimus, parašęs keletą 
studijų šia tema. Dabar yra pa
tarėjas specialiuose inžinerijos 
klausimuose. Vasario 11-12 inž. 
J. V. Danys Wisconsino uni
versitete, JAV, skaitė paskaitas 
apie laivininkystę upėse žiemos 
metu inžinierių pasitobulinimo 
kursuose.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Tcfta Motei, Wetersfield, 
Ortin., A. Nagisetty, Toledo, 
Ohio, G. Šileika-Everett, Ncw 
York, N.Y., V. Morkvėnas, 
Rabun, Gap., Ga. Užsakė ki
tiem: Z. Gavelis, S. Boston, 
Mass. — G. Gaveliui, Bellevue, 
Wa. Sveikinam naujus skaityto
jus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytajam Darbininko 
prenumerata pirmiem metam tik 
12 dol. Atnaujinant — visiem 
15 dol. metam.
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FEDERALINIO IŽDO 
DIDELĖS IŠLAIDOS

TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 
1980 METAIS

Pagal U.S. News and World 
Report duomenis, buvusių JAV 
prezidentų apsaugai federalinis 
iždas išleidžūf dideles sumas pi
nigų. Trys buvusieji preziden
tai — R. N tironas, G. Fordas 
ir J. Carteris — kiekvienas gau
na pensijos $69,330 per metus; 
be to, kiekvienas gauna Sec- 
ret Service apsaugą, kuriai iš 
viso išleidžiama daugiau negu 
8 milijonai dol. per metus.

Šešių mėnesių laikotarpy, kai 
Fordas dalyvavo Reagano rin
kimų kompanijoj ir už jį agitavo, 
iį saugojančių agentų kelionės 
išlaidom išleista daugiau negu 
$73,000; motelių kambariai,

ŠVENTAS RAŠTAS 
PRIEINAMAS VISIEM

Raktas į Naująjį Testamentą 
tai kun. prof. Antano Rubšio 
parašytas dviejų tomų veikalas, 
vaizdžiai ir prieinamai supažin
dinąs su Naujuoju Testamentu. 
Išleido Krikščionis Gyvenime 
serija. Gaunama ir Darbininko 
administracijoje: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Pirmo tomo kaina 8 dol., antro 
tomo kaina 9 dol. Už persiun
timą pridedama 1 dol. už 1 
kiekvieną knygą.

K. J. GEDMINTAS
Majoras Kęstutis J. Gedmintas 

nuo gegužės 1 yra paskirtas į 
W; Virginijos Morgentown uni
versitetą kaip profesorius asis
tentas dėstyti kariniam mokslam.

K. J. Gedmintas yra baigęs 
Pittsburgho universitetą ir Com- 
mand General Staff kolegiją Ft. 
Leavenworth, Ks. JAV armijoj 
tarnavo specialių pajėgų daliny 
ir yra Vietnamo karo veteranas. 
Grįžęs iš Vietnamo, dirbo 
Pennsylvanijos National Guard 
tarnyboj, Buttler, Pa.

Šiuo metu majoras K. J. Ged
mintas gyvena Canonsburg, Pa., 
su žmona ir keturiais vaikučiais. 
— AT.

Majoras Kęstutis J. Gedmin-

298-4130 Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas

4

110-08 Myrte Avenue 
Rlchmond H UI, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalca Ir MyrSe Ava. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir Įefttadlenlal*.

, • VIa Flnnair — CSA 
jo* • Palyda tt JAV
• Prieinamos kainos

DEKTERPARK aįn 
PHARMACY

Wm. Anaatal, B. 8. 
77-01 JAMAICA A\BhUB

8 KAM SINTI: (212) 441-0909

. maistas ir specialus susisieki
mas kainavo dar $24,000.

Ntironas dar ir dabar turi ap
mokamą apsaugą visas 24 paros 
valandas. Prezidentų našlės — 
Trumanienė, Johnsonienė ir 
Kennedienė — taip pat gauna 
federalinės valdžios apsaugą. 
Pastarąją agentai saugojo, kai ji 
tekėjo už Aristotele Onassis 
1968 m., o jos du vaikai buvo 
saugojami, kol jiem sukako 16 
m. amžiaus.

Ntirono ir Fordo įstaigom iš
laikyti federalinis iždas išleidžia 
apie $50,000, o Carterio įstaigai, 
kadangi jis dar įsijungęs į parei
gų perdavimo eigą, bus išleista 
iki $800,000 dar šiais metais.

Carteris iš tikrųjų turėjo dvi 
įstaigas: vieną Atlantoj, federa- 
liniame pastate, kitą — Plains, 
Ga., namuose, kuriuos nuomojo 
jo motina. Federalinė valdžia jai 
mokėjo $250 per mėnesį nuom- 
pinigių, pridėdama dar “Utili
ties”.

Nuo praeitų metų rugsėjo 30 
iki pareigų perdavimo laikotar
pio Carteris turėjo nemokamą 
naudojimąsi 5,400 kv. pėdų plo
tu Atlantos įstaigoj. Šiais metais 
jis gauna savo įstaigai apie 
$340,000 iš viešo valdžios fondo; 
iš tos sumos General Service 
administracija gaus $62,600 
nuompinigių.

Carteris turi tūkstančius sva
rų prezidentinių popierių. Jiem 
saugoti ir įrengti knygynui pa
skirta $700,000 iš federalinio 
fondo; iždas dar turės pridėti 
apie $142,000. Archyvas tiem 
dokumentam jau pastatytas. 
Jiem į Atlantą pervežti pasamdy
ta 19 sunkvežimių; jų kaina — 
$29,000 ir dar $6,000 apsaugai. 
Dar papildomai daugiau negu 
$22,000 kainavo tų dokumentų 
dėžės ir įpakavimas. Kadangi 
federaliniai darbai “užšaldyti”, 
negalima buvo samdyti “archy- 
vistų” iš Atlantos apylinkių; tai 
General Service administracija 
atsiuntė du specialistus iš Wash- 
ingtono, D.C., o trečią iš LBJ 
Library, esančios Austin, Texas.

Buvusio prezidento Fordo į- 
staiga Palm Springs, Calif., kai
nuos apie ketvirtį milijono dol. 
per metus. Ta įstaiga yra netoli 

i G. Fordo rezidencijos durų; 
vien tik nuoma — $54,573, įskai
tant Secret Service tarnybą.

Fordo telefono sąskaitos pra
eitais metais buvo $34,910. Kai 
Fordas kelionės išlaidas apmoka 
pats asmeniškai, tai federalinė 
valdžia apmoka kelionę jo paly
dovam; jų sąskaitos siekė perei
tais metais $27,532. Į tas sąskai
tas įeina išlaidos jo štabo narių, 
kurie buvo su juo jo atostogų 
metu Colorado ir tada, kai jis 
keliavo su prakalbomis visame 
krašte.

Mokesčių mokėtojai apmokė
jo G. Fordui šešių laikraščių, 
keturių magazinų ir kitų leidi-

(Tąsa iš praeito numerio)

CA,Po 20 dol. — A.G.S.
J. G. Asminas MI, J. ir G. Auštra 
MD, kun. A Babonas MI, A.D. 
Baltutis CA L. Barmus IL, dr. J. 
Bartkus IL, S. Bartkus CA J- 
Baublys MI, R. Budreika MA V. 
Bulota IL, B. Čepauskas FL,
K. Dabulevičius IL, K. Devenis 
MA, A Devenienė C A S.A. Di- 
mas NY, B. Dirsė Kanada, P.D. 
Domkus CA, A. Galdikas CA, S. 
Garliauskas MI, K. Gasparaitis 
FL, A. ir K. Graudis NJ, L. Gru- 
navas MI, A. Gudaitis IL, Alg. 
ir J. Gustaitis CA, O. Ivaškie- 
nė MA, M. Jagučanskienė CA, J. 
Jankauskas IL, E. ir R. Jasins- 
kas MI, S. Jasutis CA, Ž. ir Z. Jū
riai NY, A. ir E. Juška MI, L. ir
E. Kačinskai FL, J. ir O. Keme- 
žai CT, J. Kiznis NY, F. Kon- 
tautas MA, M. Lembertienė CA, 
VI. ir St. Levanai CT, J. ir E. 
Liaukus FL, P. ir B. Lukas FL,
F. ir A. Mackus OH, R. Markus 
N Y, J. ir E. Matulaitis CA, A. 
Mikalkėnas MI, A. Mikoliū
nas OH, A. ir E. Misiūnas MI, 
M. Mockapetris MA, R. Mulo- 
kas, CA, J. Murinas, MI, S. Nyer- 
ges CA, J. Pakalka IN, E. Pa
kulis DE, M. Palaikienė CA, L. 
Puskepalaitis MI, A. Ragauskas 
NJ, V. Ramonas IL, L. Raslavi- 
čius IL, A. ir E. Rašytinis MI, 
J. ir V. Rutelionis MD, A. Ry- 
savy NY, L. ir D. Siemaška NY, 

nių prenumeratą.
Tos visos riebios išlaidos mū

sų piliečių yra sudedamos mo
kesčių forma.

Kaip ilgai mūsų politiški biu
rokratai galės taip gyventi? 
Liūdnas pavyzdys. Mano klien
tas, nepasiturįs žmogus, užpil
dęs pajamų mokesčių formą, pri
dėjo reikiamą čekį. Netrukus 
gavo atsakymą, kad buvo pa
vėluota čekį nusiųsti 10 va
landų. Pareikalavo sumokėti pa
baudą $27. Supykęs jis išsiun
tė papildomą čekį, įdėjęs jį į 
mokesčių inspekcijos voką. Bet 
užmiršo priklijuoti 18 centų paš
to ženklą. Paštas laišką sugrąži
no. Atrodo, kad šį dalyką turėjo 
tvarkyti šeši tarnautojai. Valdžiai 
galėjo tai kainuoti apie $200. 
Dabar mano klijentas sako: “Tik 
dabar patyriau, kodėl mūsų kraš
tas bankrutuoja.”

Adv. Charles P. Kai.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Pavasaris. Dainuoja dvynukai 
Šalčiai iš Vokietijos: Pavasaris, 
Tyliai vakaras slenka. Ramona, 
Oi aš norėčiau, Noriu dainuot, 
Po stikliuką, Tu prisimink, Ant 
Nėrio kranto, Ant melsvo ežero 
bangų, Daug daug dainelių, Pra
žydo jazminai. Tau įteikiu aš 
gėlytę. Kaina 10 dol.

Putinai. Aidas, Hamiltono 
mergaičių choras, dainuoja: Ge
gužio aitvarai, Tave matau, Be
auštant! aušrelė, Ko liūdi, berže
li, Plaukia sau laivelis, Meilė 
grįžta, Lopšinė, Putinai, Papar- 
tėlis žydį, Prisimink, Serenada, 
Pasėjau dobilą, Pamylėjau va
kar, Trys seselės, Dainuokim po 
du. Vadovas Jonas Govėdas.

Žiemelytė su jumis, solistė 
dainuoja šias dainas: Grąžink 
mus Tėvynėn, Kažkur toli, toli, 
Kad aš našlaitėlė, Štai ji mano 
žemė, Žvaigždelė, Neverk, mo
tule, Malda, Dedikacija, Belais
vis, Kodėl?, Mano dalia, Mirtis 
ir mergaitė, Avė Maria.

Antanas Keblys, baritonas, 
dainuoja: Ko vėjai pučia, Oi 
griežle, griežlele mano, Tų mer
gelių dainavimas, Jei nori valioj 
būti, Gale tėvo sodo, Stok ant 
akmenėlio, Eik, Jonuli, namo. 
Dėdės Jono Polka, Ar ateis, Kai 
širdį tau skausmas, Marija, Moti
na malonės, Neapleisk mūsų, 
Motinėle, Klajūnui, Rūta, Gar
sus mano Vilnius, Udrio daina. 
Kur bakūžė samanota.

Trys paskutinės plokštelės 
kainuoja po 8 dol. kiekviena. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol. 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

J. ir S. Šimkus MI, B. Simonai- 
tienė MI, FJC Skirmantas CA 
A. Smith NY, J. Smolskis CT, 
A. Sprindys FL, J. Stravinskas, 
OH, A Subačius FL, R- Švo
ba, MI, J. Taruška FL, M. ir V. 
Tyla MI, B. Vaichaitis Kanada, 
J. ir A Vaičiulaitis MD, Ed. 
Vaitkus IL, E. Vengianskas IL, 
9. Vičiulis MD, dr. E. Vilčins- 
kienė NY, O. Vileniškis MA 
V. Žiaugra MA A Žindžius NJ.

Po 15 dol. — S. Augonis, MA, 
S.O. Bačkaitis VA, V. Bagdana- 
vičius IL, D. Bobelis, FL, T. 
Bogušienė MA, J. Brazauskas 
MI, R.J. Bulota MI, V. Dubaus
kas NY, E. Efdėnas IL, N. Gin- 
talas M D, kun. A. Goldikovskis 
OH, J. ir V. Gurka MI, C. Hill 
MI, Jasiulaitis CA, E. Jovaiša 
CA E. Juršėnaitė IL, J.J. Kna- 
sas NY, P. Lanys NJ, A. ir J. 
Lapšiai MA, K. Mackevičius IL, 
J. ir J. Mikulionis MI, A.B. Mor- 
kys CA, L. ir S. Packauskas 
MI, kun. J. Pakalniškis NY, 
V. Radžius OH, J. Ramanauskas 
NJ, J. Reinys IL, K. ir A. Ši
mėnai MA, E. ir J. Sisas CA, 
J. ir K. Sniečkus OH, O.E. Sta
naitis MN, V. Stimburys OH, A. 
Styra OH, J. ir P. Tamašaus
kai CT, V. Tuskenis CA, E. ir J. 
Valiukoniai MA, kun. J. Velutis 
IL, kun. K. Žemaitis OH, O. ir 
P. Žilinskas OH.

13 dol. — B. Tiškus IL.
12 dol. — V. Nastopka MD.
Po 10 dol. — St. Adamonis 

CA, D. Adomaitis IL, K. Adoma
vičius MA, V.I. Alantai MI, T. 
Aleksonis MA, L. Alinskienė NJ, 
S. Alšėnas OH, A. Andriušienė 
MA, V. Apeikis CA, J. Astašaus- 
kienė PA, A. Astravas MA, S. 
Augaitis CT, P. Aušiūra MI, D. 
Averka MA, M. Avižienis IL, J. 
V. Bajerčiai MA, L. Bajorūnas 
MI, V.S. Balčiūnai FL, J. Balt
rus PA, M. Barauskas CA, M. 
Baukys MI, T. Bauža WI, G. 
Bielskus FL, R. Bitėnas NJ, P.S. 
Bitleris MI, J. Bobius IL, A. 
Bortvikienė FL, K. Brazauskas 
FL , A. Bražėnas MI, D. Bulga- 
ris NY, B. Brizgys MI, E. Bub- 
laitis N Y, dr. V. ir S. Bublys 
MI, R. Budrienė NY, V. Bud- 
ris NJ, B. Burba MI, J. Burdu- 
lis NY, kun. J. Burkus AR, H. 
Čepas MA, S. Chester RI, E. 
Chmieliauskaitė FL, E.S. Cibas 
MA, V.E. Čižauskas MI, K.V. Či- 
žūnas VA, J.V. Gyvas OH, A. 
Dabšys CA, J. Dačys MA, P. 
Damijonaitis FL, A. Dičius CA, 
P. Didelis PA, K. Dūlys MD, 
A.O. Dumčius IL, O. Elertienė 
IL, O. Elskus CA, J. Gaižutis 
MI, R. Garas MI, E. Gaškienė 
IL, V.K. Giedrys FL, A.B. Gra
žulis OH, S.A. Gražys CA, J. 
ir D. Gražys-Kanada, St. Griežė- 
Jurgelevičius MA, K. Grigaitis 
FL, E. Grudzinskienė N Y, M. ir 
P. Grušas CA, V. Grybas RI, 
P. Gunas CT, M. Happ WI, J. 
Hasselberg NY, A. ir R. Ilgučiai 
NY, T.I. Janukėnas MA, V. Ja-

ORBITAIR INTERNATIONAL LTD. IR JONAS ADOMĖNAS RUOŠIA 

ATOSTOGAS PRIE BALTIJOS

ORBITAI* INTERNATIONAL, LTD. 
M KAST 48TM STREET

tis MI, P. Poteraitis FL, P. Pul- 
minskas MA, J.J. Puodžiukaitis 
CT, Pupius IL, R. ir A. Pūras 
NY, A. Puškoriūtė OH, E. ir P. 
Račkauskas MA, G. ir W. Radve- 
nis CA, J. Radžius OH, J. Rau- 
ba NY, O. ir J. Ribinskai MI, A. 
ir V. Rimbą MI, V. Rinkevičius 
MI, V.A. Rociūnas OH, A. Rugys 
FL, V. Rupšys MA, J. Šablevi
čius MA, A. Sajauskas MD, V. 
ir S. Šakalys RI, N. Šalkauskie
nė Kanada, N. Šalkauskienė FL, 
K. Sapetka CT, a.a. L. Šaudzie- 

___ ___ , .__________ r _ nė PA, kun. A. Senkus FL, A. ir 
Eeinaitis IL, P. Kliorys OH, V. G. Šetikai CT, kun. V. Šiliaus- 
Kova CA A. ir M. Končius MI, 
V. R. Kohdratas NY, dr. J. Kregž
dė CA, M. Kregždė CA, K. Ru
činskienė C A, E. Kulbis MA, V. 
ir G. Kulpai N Y, E. ir V. Kuo- 
dys MA, dr. O. Labanauskaitė 
CT, A. Lefkis MI, V. Lėlys MI, 
L. Lendraitis MA, A. Levanaitė 
CT, S. Liepa MI, J. Lipnickas 
NY, J. Litvaitis NJ, M.V. Liule- 
vičius IL, U. Maceikonis NJ, dr.
I. ir A. Mačioniai FL, B. ir J. Ma
čiūnai NY, V. Mackevičius N B, 
Br. ir G. Makaitis MA, E. Mano
masis MA, S. Mathews MI, J. ir 
A. Matjoška, MA, A. Matulis MI, 
A. Mažeika FL, A. ir B. Maže
lis OH, S. Melišius MI, T. Mic
kevičius CA, J. Mikalonis CA, 
L. Mingėla MI, R. Minkūnas 
OH, J. Mociškis IL, K. Morkū
nas AZ, A. Muliolis OH, dr. V. 
Musonis IL, M. Nagurski CT,
J. Naujokaitis OH, E. Noakienė 
NY, M. Norkūnas MA, P. Nor
mantas NJ, K. ir J. Norvilą NY, 
L. ir E. Oksas CA, B. Olis FL, 
V. ir A. Osteika MI, E. Pagi
rys FL, dr. B. Paliokas IL,
K. ir A. Paliulis CT, .J. Paliu
lis CT, S. Paltus CA, V. Paplaus
kienė CA, J. Paškauskienė C A, 
A. Paškonis IL, P. Pečenkis NJ,
L. ir J. Pečiūra MI, A. Pešte- 
nis PA, A. ir V. Pesys MI, E. 
Petelkevičienė IL, J. Petkevi
čienė OH, J. Petras CA, A. ir A. 
Petrauskai MI, I. Petrauskas IL, 
J. Petrauskas MI, S. ir I. Petra
vičius CA, J. Pipiras MA, P. 
Plikšnys MA, A. Pocius IL, J.C. 
Polikaitis C A, P. ir M. Polterai-

rtuškis OH, A. Janušonis NY, 
j a nuirai MI, M. Jonaitienė OH, 
E. Juciūtė MA, J. Juodis NY, J. 
Juozaitis FL, L. Jurskis PA, 
P. Juška NJ, A.G. Juškėnas OH,
J. Jusys MA, J. Kalėda NJ, A.S. 
Kalvaitis AR, J. ir I. Kapočius 
FL, J. Kapočius MA, J. Kapo
čius MA, J. ir A. Karmuza CT, A. 
ir G. Karsokai OH, J. Kasakai- 
tis IL, J. ir V. Kazakevičius 
CA, J. Kažemekaitytė WI, P. 
Kazlauskas NB, V. ir V* Kazlaus
kas CA, S. ir L. Keženius OH,
K. Kikutis IL, J. Kinčius MI, J. 

(Bus daugiau)

Maloniai kviečiame atostogaujančius Cape Code, Mass., 
apsilankyti istoriniame Sandwich miestelyje ir praleisti savo 
atostogas

SPRING HILL MOTOR LODGE 
351 ROUTE 6 A

EAST SANDVVICH, MA. 02537
Jūra ir smėlis — pusantros mylios atstume
Dėl rezervacijų skambinti:

617 — 888-1456

AVCt IR VYTAS RASTON1AI

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičių*,'
Vedėja*

MASTERCHARGEVISA

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

kas CA, J. Šimkus MI, A. ir J. 
Simutis NY, K. Skaisgirys IL, V. 
ir P. Skirgaila FL, I. ir J. Skir- 
gaudas CA, S. Skorupkas MI, J. 
Skruzdis CT, J. Skuodas IL, F. ir 
A. Slaboda MI, B. Snarskis OH, 
J. ir O. šostakas MI, L. špo
kas NY, P. Stanionis MI, R. Sta- 
niukinas CA, T. Stankūnaitė 
MA, P. Starevičius CA, D. ir S. 
Šukelis MI, A. Šūkis MI, V. Suo
pis PA, S. Sušinskas OH, A. ir E. 
Tarvydas PA, L. Tomkus C A, J. 
Treimanas MA, N. N. N Y, K. ir A. 
Tuskenis FL, P. ir I. Tyla MA, 
M. Ulėnienė NY, R. Vadopalas 
CA, A. Vaicekauskas NY, K. Vai- 
čeliūnienė OH, V. Vaičiulis NY, 
A. ir M. Vaišnys NJ, V. Vaitie
kūnas FL, A. Vakauzienė 
MA, J. ir G. Valaitis NY,
O. ir V. Valiai MI, A. Valiulis 
CA, Valterienė CT, Vameckas 
CT, J. ir N. Veličkai CT, J. ir B. 
Venckus CA, J. ir J. Venckus 
CA, Z. Venclauskas CA, A. Vil- 
kušienė PA, H. Williams CT, 
A. Williams NJ, T.A. Zailskai 
IL, J. Žaliaduonis NY, V. Zau- 
nienė CA, P. Zigmantas OH, G.
P. Žilioniai NY, J. ir J. Žostau
tas FL, J. Žukas NY, J. Žygas 
OH.

Po 8 dol. — V. ir M. Matu- 
lioniai OH, A. Vosylius CA.

Po 7 dol. — J. Andriušis NY, 
I. Aušrota CA, P. Lukas NJ.

Po 6 dol. — M. Antanaitienė 
IL, F. ir S. Kudukis FL, A. 
Polikaitis CA.

TOLU FREE (900) 223-7983 
NY STATE (212) 998-1800
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dovanų biskvitinius kepinius —

kaųsldenei Stefai, Jaskievič Ne-

Yra baigusi lituanistinę mo
kyklų Bostone, priklausė prie

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos namo. Iš pikniko grįš 
5:30 vai. rak. Autobusas pato
gus ir vėsinamas. KeMoųė į Put
numų ir atgal tik 8 dol. Auto-
Inise vietas užsisakykite iš anks
to pas Stanley K. Griganavičių, 
tel. 268-5354. Vietų skaičius ri
botas. Praėjusiais metais pavė
lavę vietų nebegavo.

žienei, Marijai Menčiūnienei ir 
Onutei Povilaitytei už paruoši-

Kelionė į Putnumų
Autobusas į tradicinę lietuvių 

susitikimo šventę-piknrkų N. 
Pr. Marijos seserų sodylx>je, Pūt-

laičiui Motiejui ir Jurkuvėnui
lavos ir Tado Aleksonių duktė, 
šiemet gegužės 24 baigė Curry 
kolegijų įmgydama bakalauro 
laipsnį iš psichologijos. Per vi-

Numerį suredagavo Vytautas 
Kerbelis. Prie numerio dar pri
dėtas priedas— Vytauto terbe
lio sukurtos Laidotuvių, mišios 
vienam balsui. Mišios dedikuo
tos Reginai Rajeckienei prisi
minti, jas išleido Gediminas,.

mokslo meto baigimo iškilmės 
buvo labai gražios, šiemet 
pirmų kartų baigė apie 200 
gailestingųjų seserų. Pati kolegi
ja yra Miltone, Blue Hill kalnų 
papėdėje^ 100 metų senumo, 
šiemet jų lankė 1000 studentų

C. ir T. Aleksoniai turi dar 
sūnų Jonų, kuris praėjusiais me
tais liaigė garsų M IT, studija
vo medžiagų inžinerijų ir dirba 
Texas Instruments — Texas 
mieste. Dirba savo specialylrėje 
kaip medžiagų inžinierius.

dėiės gegužinė-piknikas įvyks 
rugpjūčio 9 Romuvos parke, 
Brocktone.

Laisvės Varpo rudens koncer
tas įvyks spalio.4 So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-jos salėj.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
CAPE COD APYLINKĖS 

LIETUVIŲ GEGUŽINĖ 
PIKNIKAS

Muzikos Žinių numeris. Pra-

DAYTONA BEACH IR APYLINKĖS

ii* afiinriA --------•t’E *
tės, S. Raudono ir kt. straipsniai.ponas Petras Wytenus,

tos laisvės kryptimi. Mums labai 
malonu, kad Jūs, žinomas mūsų

apie komp. Vytauto Kerbelio 60 
metų sukaktį, plati ir gausiai 
iliustruota muzikinė kronika.

nimos P. Alšėno ir kun. dr. J; 
Gutausko sukaktys, peržvel
giami įvykiai ir problemos.

Šiame numeryje spausdi
nami P. Miškinio, profc dr. J.

Amerikos Lietuvių Tarybos var
du, linkėdami tų sąjūdį, apjun-

Pranciškonų spaustuvėje

REMTY WORLD

m mm

RENGIA

70-ties metų jubiliejų, kun. spausdinta pranciškonų spaus- 
Ladas Budreckas rašo apie prof.
J. Žilevičių sukaktuvininkų, J. 
Stankūnas Vertina Darbininko 
koncertų, V. Kerbelis daro pasi
kalbėjimų su kompozitoriumi 
Aloyzu Jurgučiu, apžvelgiami

, Vasyliūnų koncertai, prisime-

tuvėje Brooklyne. Gaidų yra iš 
viso 8 puslapiai.

Numeris jau išsiuntinėtas 
skaitytojam.

IŠSPAUSDINTAS ŽURNALAS

lietuvių pranciškonų spaustuvėj 
Brooklyne ir išsiuntinėtas pre
numeratoriam.

no XIII 'Literatūrinis Fon-

Į Laisvę”, lietuvių politikos

3929 Nova RdL, Port dranga, FLA32019

f. i,

LB CARE COD APYLINKĖS VALDYBA

Jūs savo sugebėjimais ir energi
ja įnešite naujo gyvumo i Si
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Darbininko redaktoriai Pau
lius Jurkus ir Leonardas Žitke
vičius liepos 4-26 atostogaus.

Pranciškonų spaustuvė vasa
ros atostogų proga yra uždary
ta nuo liepos 4 iki liepos 26 
imtinai. Darbininkas pirmas dvi 
savaites išeis reguliariai, o tre
čiąją nebus išleistas.

Pavergtų Tautų Savaitė šie
met bus liepos 12-19. Specia
lias proklamacijas išleido JAV 
prezidentas Ronald Reagan, gu
bernatorius Hugh Carey ir bur- 
mitras Edward Koch. New Yor- 
ke iškilmes organizuoja jungti
nis komitetas, kuriame daly
vauja: Ameriean Friends of Anti- 
bolshevik Bloc of Nations Ine. 
(Peter C. VVytenus — president), 
Americans to Free Captive Na
tions Ine., (Valentyna Kalynyk 
— president), National Confe- 
deration of American Ethnic 
Group Ine. (Edward S. Yambru- 
sic — president), Chinese 
Consolidation Benevolent Assn. 
(Ping Kee Chan — president). 
Liepos 12, sekmadienį, 11:30 
vai. ryto ekumeninės pamaldos 
vyks prie Laisvės Statulos New 
Yorke. Po to valdžios ir organi
zacijų atstovų kalbos ir kultūri
nė programa. Liepos 19, sekma
dienį, 9:30 vai. ryto renka
masi 51 St. ir 5th Avenue. Po 
to žygiuojama penktąja Avenue 
iki Central Parko, kur Central 
Mali — Band Shell — bus spe
ciali patriotinė ir kultūrinė pro
grama. Visi lietuviai kviečiami 
gausiai prie šių demonstracijų 
prisidėti.

NAUJAUSIOS 
KNYGOS

Juozas Brazaitis, Raštai, II 
tomas. Nuo Maironio iki Braz
džionio. 15 dol. (Dar gaunamas 
ir J. Brazaičio Raštų I tomas. 15 
dol.)

Tomas Venclova, Lietuva pa
saulyje. Publicistika. 10 dol.

Leonardas Kerulis, Išvežtųjų 
lietuvių sąrašas. Didelio forma
to, įrišta kietais viršeliais. 20 dol.

Marija Aukštaitė, Ant marių 
krašto. Romanas. 10 dol.

Persiuntimui pridedama 1 
dol. už kiekvieną knygą.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, plokštelės ir suvenyrai gau
nami Darbininko administraci
joj: 341 Highland Blvd., Brook- 
lyn, N.Y. 11207.

Maralin Niska, Metropolitan 
operos ir New Yorko City ope
ros pirmaeilė solistė, kartu su 
savo vyru smuikininku William 
Mullen koncertavo Kultūros Ži
dinio salėj 1975 gegužės 31 
su didžiausiu pasisekimu. Tesė
dama savo pažadą, šiemet ji ir 
vėl dainuos Kultūros Židinio sa
lėj, visą honorarą skirdama Kul
tūros Židinio išlaikymui. Jos 
koncertas įvyks rugsėjo 27, sek
madienį.

EKSKURSIJA 1 
KENNEBUNKPORTĄ

Tradicinė ekskursija autobusu 
pas Tėvus pranciš
konus Kennebunkport, Maine; 
rengiama Darbo dienos savait
galy. Autobusas iš Kultūros Ži
dinio kiemo išvyks rugsėjo 5, 
šeštadienį, 8 vai. ryto. Pakeliui 
sustojama prie Shalins Funeral 
Home, 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhavene. Į New Yorką grįž
tama rugsėjo 7 vakare. Kelionė, 
nakvynės ir valgis 5 kartus — 
asmeniui 95 dol. Kelionės reika
lais skambinti Marytei Šalins- 
kienei 296-2244 arba Tėvui Pet
rui 827-1351. Anksčiau užsire
gistravę pasirenka vietas auto
buse.
r-------------------

Apreiškimo parapijos metinė šventė — 

GEGUŽINĖ —
LIETUVIŲ DIENA 

gamtoje bus rugpiūčio 2, sekmadienį, gražiame 
Plattdeutsche Parke, 1132 Hempstead Tpke., 
Franklin Square, L.I., N.Y.
Pradžia — 1 vai. popiet
Iškilmingas šventės atidarymas

(himnai, vėliavų pakėlimas) — 2:30 v. popiet 
Vėlesnėje programoje — grupinis dainavimas, 
šokiai ir įvairūs dovanų laimėjimai 
Šokiams gros nuotaikingas JOE KAZLAS 
orkestras nuo 5 valandos
įėjimo auka — 3 dol., studentams — 2 dol. 

vaikams — nemokamai

Visi širdingai kviečiami į prasmingų pramogų

Už paramų parapijai dėkoja

PARAPIJOS KLEBONAS, KUNIGAI IR TARYBA

Ui a.a. Vytautų Sventoraitį, 
minint jo mirties penktąsias 
metines, mišios bus aukojamos 
liepos 24 lietuvių pranciškonų 
koplyčioj Brooklyne. Liūdintys 
žmona Kazimiera, sūnūs Egidi
jus ir Saulius -su šeimomis bei 
J. P. Kunigėliai kviečia draugus 
ir pažįstamus a.a. Vytautą prisi
minti savo maldose.

New Yorko sportininkai gra
žiai pasirodė Chicagoj. šiaurės 
Amerikos lietuvių lauko teniso 
pirmenyl>ės Chicagoj vyko bir
želio 27-28. New Yorko Atletų 
klubui atstovavo Vanda Vebeliū- 
nienė ir Algis Kezys. Taip pat 
iš New Yorko dalyvavo ir Rolan
das Grybauskas. Jis vyrų A klasėj 
laimėjo pirmą vietą, baigminė
se rungtynėse nugalėjęs savo tė
vą Vytautą Grybauską. Vanda 
Velx*liūnienė moterų klasėj pa
ėmė antrą vietą, nes galutinėse 
rungtynėse pralaimėjo prieš 
Tallat-Kelpšaitę. Algis Kezys 
iškovojo antrą vietą vyrų B kla
sėj, pralaimėjęs prieš Momkų.

Rytinio pakraščio skautų spor
to metinė šventė, šiemet jau 24- 
oji, vyko birželio 20-21 Worces- 
tery, Mass. Šį kartą dalyvavo 
tik trys vietovės — New Yor- 
kas, Bostonas ir Worcesteris, iš 
viso apie 80 sportininkų. New 
Yorko sportininkai dominavo 
krepšinyje ir stalo tenise. Čia 
gražiai pasirodė Keziai, Vebe- 
liūnai, Gvildytės. New Yorko 
mergaitės tinklinyje laimėjo ant
rą vietą, gi New Yorko berniu
kai estafetės bėgime paėmė 
pirmą vietą. Šiaip lengvojoj atle
tikoj newyorkiečiai nepasižy
mėjo, nes šioj šakoj iš New Yor
ko dalyvavo tik mažas dalyvių 
skaičius.

New Yorko Maironio lituanistinės mokyklos mokslo metų užbaigimo iškilmėse dainuoja 
mokyklos choras. Kairėj prie pianino vadovė N. Ulėnienė. Nuotr. P. Bivainio

Dariaus ir Girėno skridimo 
per Atlantą į Lietuvą minėji
mas bus liepos 18, šeštadienį, 
3 v. popiet prie lakūnų pa
minklo, Lituanica Square, 
Union Avė., Brooklyne. Kalbą 
pasakys prof. dr. Jokūbas Stukas, 
invokaciją sukalbės Tėv. Anta
nas Prakapas, OFM. Prašoma 
vis’ų kuo gausiau dalyvauti. Po 
minėjimo atgaiva pas Bronę 
Spūdienę. Minėjimą rengia Da
riaus ir Girėno paminklo staty
bos komitetas ir Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos 7 kuopa. Abie
jų šių vienetų pirmininkė yra 
Bronė Spūdienė.

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putname, Conn., 
liepos 26. Autobusas išeina sek
madienį 6:30 v. ryto iš Kultūros 
Židinio kiemo, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. Septintą 
valandą sustoja ties Shalins 
Funeral Home, 84-02 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. Kelionė 
asmeniui 17 dol., įskaitąnt ir 
įėjimą į pikniką. Registruotis 
Darbininko administracijoje — 
tel. 827-1351 arba pas M. Ša- 
linskienę — tel. 296-2244.

Pennsylvanijos Lietuvių 
diena šiemet vyks rugpiūčio 
16 Lakewood Parke, Bamesvil- 
le, Pa. Lietuvių dieną organizuo
ja Lietuvos vyčių 144 kuopa. 
Lietuvos vyčių 110 kuopa Mas- 
pethe į šią didžiulę lietuvių 
šventę organizuoja keletą auto
busų, kurie 8 vai. ryto išvyks nuo 
Maspetho Lietuvių Piliečių klu
bo. Kelionės kaina 10 dol. Dėl 
rezervacijų skambinti: J. Ado
mėnas 497-5212, A. Dauzickas 
398-3158, Piliečių klubas HA 9- 
9866.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak., savaitgaliais: 201 
654-3756.

Rašytoja Alė Rūta-Arbienė, 
gyvenanti Santa Monica, Calif., 
yra atvykusi į šį Atlanto pakraš
tį. Svečiuosis pas savo bičiulę 
Aleksandrą Kazickienę. Vėliau 
vyksta į Kennebunkportą, kur 
dalyvaus Liet. Fronto Bičiulių 
stovykloje. Grįždama sustos 
Bostone, kur gyvena jos sūnus. 
Tada aplankys bičiulius New 
Havene, Conn., ir liepos 29 at
vyksta į New Yorką, aplankys 
Darbininko redakciją, Kultūros 
Židinį. Tos pačios dienos vaka
re išskrenda atgal į Califomiją.

Naujųjų Metų sutikimą šie
met rengs ne Liet. Bendruome
nės New Yorko apygarda, kaip 
paprastai rengdavo, bet Kultūros 
Židinio administracija.

Kultūros Židinio didžioji salė 
dabar yra atremontuojama, per
dažomos sienos.

MOKSLEIVIŲ ATEITI N INKl 
PRIEŠKONGRESINĖ STOVYKLA

Kaip jau buvo pranešta, šių 
metų moksleivių ateitininkų 
vasaros stovykla Neringoj, Ver-
monte, įvyks rugpiūčio 16-29. 
J i bus ypatinga tuo, kad jos tema 
ir programa bus pritaikytos atei
tininkų kongresui, kuris įvyks 
Chicagoj rugsėjo 3-7.

Sion, prieškongresinėn, sto- 
vyklon priimamas jaunimas nuo 
7 skyriaus iki pirmųjų universi-

PADĖKA
Nepajėgdama visiem atsi

dėkoti asmeniškai už sveikini
mus ir linkėjimus mano 80 metų 
sukakties ir mano Sofijos dienos 
proga, noriu visiem pareikšti 
iš Bostono nuoširdžią ir gilią sa
vo padėką, Darbininkui malo
niai tarpininkaujant.

Sofija Lukauskaitė-Jasaitienė

Moteris, turinti vasarvietę 
Catskill kalnuose, prie Monticel- 
lo ir Ellenville, mielai priimtų 
kitą moterį kartu atostogauti per 
vasarą. Skambinti 201 998-5286.

Zenonas Jurys, uolus Perkūno 
choro ir dažnai jo vadovybės na
rys, "Jinai ir trys gintarai” vie
neto dainininkas ir New Yorko 
žinomas visuomenininkas, lie
pos 4 lietuvių kolonijoj Girai
tėj, Conn., atšventė 50 metų am
žiaus sukaktį jaukiame draugų 
būry.

Vystantieji į Ateities jubilie
jinį bngresą rugsėjo 4-7 ir ne
turį kur Chicagoj apsistoti kvie
čiami rašyti rengimo komiteto 
pirmininkui adresu: Vytautas 
Šolitoas, 115 Stephan St., Le- 
montjll. 60439.

New Yorke susisiekimas vie
šomis priemonėmis nė kiek ne
pagerės, nors šiuo metu į auto
busą tinklą įjungiama 1,300 
naują autobusų. Toks pat skai
čius senų autobusų bus išimtas 
iš apyvartos.

tetometų. Joj bus kalbamasi šio
mis temomis: Mūsų uždaviniai 
siekiant visa atnaujinti Kristuje,
Mūsą pagalba Lietuvai, Tautinė 
kultūra ir mes. Laukiama sto
vyklautojų iš įvairių Amerikos ir 
Kanados vietovių.

Stovykla prasidės sekmadienį, 
rugpiūčio 16. Registracija — 
nuo 11 vai. ryto. Pageidaujama, 
kad visi iš anksto atsiųstų re
gistracijos lapus, kurių galima 
gauti kreipiantis į R. Razgaitie- 
nę3M Bayville Rd., Latting- 
town, N.Y. 11560, tel. 516-671- 
7975. Stovykla baigsis šešta
dienį, rugpiūčio 29, 11 vai. ryto.

Mokestis: 1 savaitei vienam 
jaunuoliui — $85, dviem — $160, 
trim — $240; 2 savaitėm 
vienam jaunuoliui — $160, 
dviem — $300, trim — $450. 
į Jį mokestį įskaitomas $10 re
gistracijos mokestis nuo asmens.

Užsiregistravusiem prieš 
liepos 20 bus duodama $5 nuo
laida.

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ!
Pagal Įstatymą 86-90, paskelbtą 1959 m., Ir šiemet, švenčiant 23-ąsias metines, JAV 

prezidentas Ronald Reagan, New Yorko gubernatorius Hugh Carey ir New Yorko 
burmistras Edward Koch išleido specialias proklamacijas, kviesdami visus amerikie
čius prie Pavergtų tautų savaitės minėjimo.

PROGRAMA NEW YORKE: 
1981 liepos 12, sekmadienį, prie Laisvės Statulos

11:30 vai. ekumeninės oamaidos
12:00 vaL kalbas pasakys valdžios ir tautinių grupių atstovai.

Po to kultūrinė programa.
1981 liepos 19, sekmadienį, paradas Penktąja Ava.

9:30 vaL susirenkama 51st St ir Flfth Ava.
10:00 vaL žygiuojama Penktąja Avė. iki 72nd St Įėjimo Į Centrini Parką.
11:00 vaL programa Band Shell — politinės, patriotinės Ir kultūrinės išraiškos.

ORGANIZATORIAI:
AMERICAN FRIENDS OF ANTIBOLSHEVIK BLOC OF NATIONS INC.

98F^eS^aana am rrrv*io*n« *■?— rewi wywnw 
AMERICANS TO FREE CAPTIVE NATIONS INC. 

President Valentyna Ketynyk, Ph.D.
NATIONAL CONFEREPATION.Or AMERĮCANSETMNtC GROUPS INC. 

PresMent —> EAvard S. Yambruelc, Esą.
CHINESE CONSOLIDATED BENEVOLENT A8SN.

PresMeat — Ptog Kee Chen
UNITED UKRAIN1AN AMERICAN ORGANIZATIONS OF N.Y„ BR. OF UCCA 

AMERICAN tlUNGARlAN FEDERATION INC. 
AMERICAN — UTNUAMAN COUNCIL INC.

BULGARIAN NATIONAL FRONT INC.
CAPTIVE NATIONS WEEK COMMITTEE OF NEW YORK

VIENOJ DVASIOJ SU BROLIAIS LIETUVOJ —

MALDININKŲ KELIONĖ 
UŽ KENČIANČIĄ LIETUVĄ

Shrine of the North American Martyrs, Auriesville NY
ExK No. 27, New York State Thruway

SEKMADIENĮ — RUGPIŪČIO 30 d. 1981 
Autobusai išvyks 8:30 vai. ryto nuo Shalins Funeral Home, 

o 9 vai. ryto iš Kultūros Židinio kiemo
Pietus galima pasiimti arba nusipirkti vietoje.

2 vai. — KRYŽIAUS KELIAI
4 vai. — KONCELEBRUOTAS MIŠIAS 

atnašaus J. E. Vysk. N. Elko

Giedos APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS
Kalbės kun. MICHAEL BOURDEAUX iMnglijos

Dėl Informacijų Ir autobuso bilietų knlptis:

Marytė Shalins Tšitatfae Seniūnas OFM
84-02 Jamaica Avenue arba 341 Highland Mvd.
Woodhaven NY 11421 Onottyn NY 11207
Tel 212 208-2244 Tėti 2 M7-1361




