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PABALTIJO KLAUSIMAS

Savaitės 
įvykiai

V. Vokietijos parlamentas pa
reiškė nepasitikėjimą kancleriui 
Hehnut Schmidt ir nauju kanc
leriu išrinko krikščionių demo
kratų partijos vadą Helmut Kohl. 
Iš kraštą valdžiusios koalicijos 
pasitraukus laisvųjų demokratų 
partijai, kanclerio Schmidt vy
riausybė neteko parlamento 
daugumos.

Britanijos min. pirmininkei 

nįjos vyriausybė pareiškė, kad ji 
nepripažįsta teisėtom 19 a. suda
rytų sutarčių, perleidžiančių 
Hong Kong teritorijos valdymą 
Britanijai, ir numato visą terito
riją atsiimti, kai susidarys pato
gios sąlygos.

Gynybos departamentas pa
reiškė, kad JAV yra susitarusios 
su Japonija iki 1985 įrengti JAV 
karo lėktuvų bazę Japonijai pri- 
klausančioj Honshu saloj. Ši sala 
yra tik 375 mylios nuo Sov. S- 
gos sienos, o Okinawa salos bazė 
yra net už 1,200 mylių. Pasta
rojoj JAV laiko apie 38,000 ka
rių.

Valst sekr. Schultz dvi die
nas tarėsi su Sov. S-gos užs. 
reik, ministeriu Gromyko abi 
valstybes liečiančiais klausimais, 
bet jokių susitarimų nepasiekė.

Lenkuos parlamentui nutarus 
svarstyti Solidarumo unijos pa- 
oMtaNimeMa naujų. Irtoto ir nnin 
fabrikui atskirų, unijų įsteigimo 
įstatymą, jos primas arki vysk. Jo- 
sef Glemp savo numatytą kelio
nę į Vatikaną ir į JAV atidėjo 
neribotam laikui, nes krašte 
gali kilti neramumų.

Maroko karaliaus Hassan II 
vadovaujama delegacija, kurioj 
dalyvaus Saudi Arabijos, Sirijos 
ir Tuniso atstovai, spalio pabai
goj atvyksta į JAV tartis dėl Arti
mųjų Rytų taikos.

Bolivijos kongresas didele 
balsų dauguma krašto preziden
tu išrinko 1980 tom pareigom iš
rinktą, bet dėl kariuomenės įsi
kišimo pareigų negalėjusį eiti 
kairiojo sąjūdžio veikėją Heman 
Šilęs Zuarzo, šiuo metu tebesan
tį Peru.

Britanijos darbo partija savo 
konferencijoj įsipareigojo, atė
jusi į valdžią, panaikinti min. 
pirmininkės Thatcher pradėtą 
vykdyti Trident raketų sistemą, 
uždaryti visas branduolinių 
ginklų bazes Britanijoj ir atšauk
ti Britanijos sutikimą išdėstyti 
Britanijoj JAV skraidančias rake-

Libano armija pradėjo tikrinti 
vakarinio Beiruto gyventojų ta
patybę ir neturinčius reikalingų 
dokumentų sulaikyti. Taip pat 
ieškoma ir užsilikusių ginklų.

Ispanijos saugumo organai 
areštavo tris pulkininkus už jų 
įsivėlimą į sąmokslą prieš vals
tybės saugumą.

JAV karo laivyno vykę prati
ntai į pietus nuo Aleutų salų 
sukėlė sovietų susirūpinimą, 
nes iki šiol tokie pratimai buvo 
vykdomi toli nuo Sov. S-gos 
Menų.

Izraelis, nepaisydamas JAV 
duotų pažadų pasitraukti iš Bei
ruto, paliko savo kariuomenės 
dalinių Beiruto priemiesčiuose.

Apie 100 Izraelio kariuomenės 
štabo aukštų pareigūnų, apie 
300 armijos kapitonų ir vienos 
parašiutininkų brigados 3,000 
karių pareikalavo, kad Izraelio 
gynybos min. Ariel Sharon atsi- - 
statydintų.

Sudanas nutarė pasiųsti į Ira- 
I savo kariuomenės padėti ko-

niui, tiek tautu su kitais, vietai
rusiškus takius, vietos televizija, Apreiškimo parapijos bažnyčios

pamaldose ir atliekant religines
čių, tuoj nutraukė tiesiogiai ii kitame numery).

sprogdinta galinga bomba, už
mušus! 60 ir sužeidusi apie 700

mos Lietuvos paskutinis žemės 
ūkio ministeris, mirė spalio 10, 
sekmadienį, 10 v. New Yorko 
ligoninėje. Buvo gimęs 1868

Prel. Juozas Karalius, visuo-

vos, Latvijos ir Estijos — klau
simas yra iškeltas Europos Par
lamente. Šeši britų konservato
rių deputatai įteikė Parlamen
tui raštą-pasiūlymą, kuriame iš
keliama neteisėta trijų Pabalti- 

KUNIGAS VALDŽIĄ PATRAUKĖ Į TEISMĄ 
KUN. ANTANO GRAŽULIO TEISMAS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 52

Prienų rajono laikraštis “Nau
jasis gyvenimas” 1982 vasario 2 
persispausdino iš “Tiesos” 
(1982.1.26) straipsnį “Melas iš 
sakyklos”, nukreiptą prieš Šila
lės vikarą kun. Vytautą Skiparį, 
ir pridėjo tokį komentarą: “Prie
nų bažnyčios vikaras Antanas 
Gražulis bei Užuguosčio baž
nyčios klebonas Zenonas Navic
kas (brolis kalinės, kuri buvo nu
bausta už LKB Kronikos daugi
nimą. Red.), siekdami tikinčiųjų 
akyse diskredituoti mokytojus, 
komunistus ir aplamai visus 
ateistus, naudojasi tais pačiais 
metodais, kaip ir laikraštyje mi
nimas Šilalės bažnyčios vikaras 
Vytautas Skiparis.”

Tikintieji protestuoja
Prienų parapijos tikintieji nu

siuntė valdžios įstaigom griež
to protesto raštą su 1500 parašų. 
Rašte skelbiama, kad laikraštis 
neteisingai yra apkaltinęs jų vi
karą kun. Antaną Gražulį.

Nubaudė už tikinčiųjų lankymų
1982 vasario 3 kun. Antanas 

Gražulis buvo nubaustas už tai, 
kad, vykdydamas kunigo parei
gas, lankė tikinčiųjų namus.

1485 Prienų tikintieji pasirašė 
po protesto raštu, kuris buvo

. partijos centro komiteto pirmam 
sekretoriui Griškevičiui.

Protesto rašte rašo, kodėl ir 
kaip kun. A. Gražulis buvo 
nubaustas:

1982 vasario 3 Prienų rajono 
administracinė komisija nubau
dė mūsų parapijos vikarą kun. 
Antaną Gražulį 50 rublių bauda, 
kad jis 1982 sausio mėn. bėgy
je Prienų mieste lankė mūsų 
šeimas. Tuo būdu jis pažeidė 
LTSR ATP 1966.V. 12 įsaką, ku
rio niekad neradome paskelbto 
laikraščiuose ir net nežinome, 
kad toks draudimas yra įstaty
mais pagrįstas, o ne koks nors 
ateistinis draudimas.

Kunigas patraukė į teismų
Kun. Antanas Gražulis admi

nistracinės komisijos nuobaudą 
laikė neteisinga ir apskundė 
Prienų rajono liaudies teismui. 
Deja, teismas į šį reikalą pažiū
rėjo tik formaliai. Ir supranta
ma, tarybiniame ateistiniame 
teisme kunigas negalėjo laimėti 
prieš Vykdomąjį komitetą.

Todėl, išklausę Prienų rajono 
liaudies teismo sprendimą, pa
reiškiame, kad kun. Antanas 
Gražulis tarybinių įstatymų ne
pažeidė, o tik vykdė savo kaip 
kunigo tiesiogines pareigas.

ir

Ko reikalauja Bažnyčios 
kanonai

Bažnyčios teisių kanonai 
Vilkaviškio vyskupijos sinodo 
nutarimai reikalauja, kad kuni
gas kasmet aplankytų savo ti
kinčiuosius.

Atsakingi tarybiniai valdžios 
pareigūnai ne kartą deklaravo 
spaudoje ir per televiziją, kad ta
rybinė valdžia nesikiša į Bažny
čios vidaus reikalus.

Žmogaus Teisių daktaracja
Visuotinė Žmogaus Teisių 

deklaracija sako:
“Kiekvienas žmogus turi teisę 

į minties, sąžinės ir religijos 
laisvę; šita teisė apima laisvę 
keisti savo religiją bei įsitikini-

Pabaltijo tautom.
Pasiūlymas remiasi 1979 me

tais 45-kių pabaltiečių Maskvoj 
paskelbtu pareiškimu, kuriame 
nurodoma, kad Pabaltijo valsty
bės buvo prievarta įjungtos į So
vietų Sąjungą nacių ir sovietų 
slapto susitarimo pagrindu. Rei
kalaujama, kad šis smurto veiks
mas būtų atitaisytas, -užtikrinant 
Pabaltijo tautom teisę į laisvą 
apsisprendimą ir nepriklauso
mybę.

Britų parlamentarai iš savo 
pusės priduria, kad laisvo 
apsisprendimo teisę garantuoja 
Helsinkio susitarimai, ir kviečia 
Europos Ekonominės Bendruo
menės užsienio reikalų ministe- 
rius paremti laisvo apsisprendi
mo teisės pripažinimą Pabalti
jo tautom ir paraginti Madrido 
konferenciją apsvarstyti Pabal
tijo kraštų likimą, atsižvelgiant į 
Pabaltijo tautų siekimus.

Europos Parlamentas britų 
deputatų pasiūlymą perdavė 
politinei komisijai, kuri nutarė 
tuo klausimu paruošti praneši
mą, pranešėju paskirdama depu
tatą Otto von Habsburgą. Šis 
politinei komisijai parengė išsa
mią dokumentaciją. Savo prane
šimo pabaigoj jis pažymi, kad 
trys Pabaltijo valstybės priklau
so Europai ir Vakarų kultūrai, 
kad tarp dviejų pasaulinių karų 
jos buvo nepriklausomos ir de
mokratinės valstybės, todėl

šv. Pranciškaus 800 metų gimimo sukakties minėjimo iškilmingos pamaldos Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje. Iš k.: Tėv. V. Gidžiūnas, kun. K. Pugevičius, Tėv. P. 
Barius, Tėv. L. Andriekus, Tėv. A. Prakapas, Tėv. P. Giedgaudas, Tėv. P. Baniū- 
nas. Pamaldos buvo spalio 3. Nuotr. L. Tamošaičio

Helsinkio baigiamajame akte 
pabrėžta, kad “dalyvaujančios 
valstybės pripažins ir gerbs 
asmenybės laisvę išpažinti vien- 
asmeniškai arba bendrai su kitais 
religiją arba tikybą, veikiant 
pagal savo paties sąžinę...” 
(7 str.).

Tą patį tvirtina ir Religinės 
laisvės deklaracija, kurią pra
eitų metų Generalinės Asamblė
jos sesijoje pasirašė ir Tarybų 
Sąjunga.

Mes girdime per radiją, kad 
Tarybų Sąjunga gina airių tau
tos katalikus. Tai kodėl Prienų 
rajono ateistai nesimoko iš aukš
tųjų pareigūnų?

Valstybių, pasirašiusių tarp
tautinius dokumentus, vidaus 
teisių kodeksai negali priešta
rauti minėtiem tarptautiniam 
įsipareigojimam.

Iš savo patyrimo matome, kad 
Lietuvos ateistai, kurių yra tik 
mažuma, iki šiol nesugebėjo ko
voti su religija ideologiniais 
ginklais, kaip mokė Leninas. Jie 
tesugeba kovoti tik grubios prie
vartos priemonėmis.

Kunigo bausmė —

Mes tvirtiname, kad tokie be
dievių kovos su religija meto- , 
dai Dievo iš lietuvio širdies ne
išraus, bet tik parodys jų tikrą 
veidą.

Bausmė kun. Antanui Gražu
liui yra ir mum bausmė. O gal 
tai yra atlyginimas už mūsų 
sąžiningą darbą gamyboje ir že
mės ūkyje.

Mes kvietėme ir kviesime 
savo parapijos kunigus, kad pa
šventintų masų namus bei ap
lankytų mūsų šeimas, nes mes 
kunigus mylime ir gerbiame, 
juos išlaikome ir už juos mel
džiamės.

Šio grubaus fakto akivaizdoje 
reiškiame griežčiausią protestą.

Kunlgo teismas
Kun. Antano Gražulio teis

mas vyko ne teismo salėje, bet 
mažame kabinete, kuriame galė
jo tilpti vos keliolika žmonių. 
Visi kiti Prienų tikintieji stovėjo 
teismo koridoriuje.

Teisėja bandė įrodinėti, kad

(nukeltai 2 P»l.)

PLAČIAU APIE VILNIUJE 
ĮVYKUSIAS DEMONSTRACIJAS

Įvairūs Vakarų laikraščiai (taip 
pat ir Darbininkas) paskelbė di
džiųjų spaudos agentūrų praneš
tą žinią apie Lietuvos sostinėje 
Vilniuje įvykusią manifestaciją, 
pasibaigus susitikimui tarp lie
tuvių ir rusų futbolo komandų. 
Susitikimą laimėjus lietuvių 
Žalgirio komandai, kelių tūks
tančių žmonių minia, daugumoje 
jaunimo, džiūgaudama ir dai
nuodama lietuvių tautines dai
nas, eisenoje nužygiavo daugiau 
negu vieną kilometrą ligi centri
nės Lenino aikštės.

Spauda rašo, kad žmonių mi
niai išsklaidyti buvo atsiųsti mi
licininkai, kuriuos žmonės su
tiko ilgais švilpimais.

Laikraščiai taip pat atkreipia 
dėmesį į būdingą taktą: Vilniaus 
stadijone vykstant lietuvių ir 
rusų futbolo komandų susitiki
mui ir lietuviam žiūrovam pra- 

stadijono perduodamą susitiki
mo reportažą.

Laikraščiai pažymi, kad tai'jau 
nebe pirmas kartas, kad Vilniuje 
vykstant sporto rungtynėm tarp 
lietuvių ir rusų yra staiga nu
traukiami televizijos tiesiogiai 
perduodami reportažai.

Vakarų laikraščiai šia proga 
taip pat atkreipia skaitytojų dė
mesį į tai, jog Lietuvoje tebė
ra smarkiai jaučiamos tautišku-

MIRS. 
JUOZAS 
AUDĖNAS 

mo apraiškos, primindami pasta
raisiais dešimtmečiais įvykusias 
tautines manifestacijas, kurių 
bene didžiausioji buvo surengta 
Kaune 1972 po Romo Kalantos 
susideginimo. Kita masinė 
demonstracija, rašo laikraščiai, 
įvyko Vilniuje taip pat po lietu
vių ir rusų futbolo komandų su
sitikimo 1977.

VLIKO SEIMAS VYKS

LOS ANGELES, CALIF.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto seimas šiais metais 
vyks lapkričio 5-7 Los Angeles, 
Calif.

vai. ryto iki 5:30 vai. popiet po-

jai.

ty, 3400 Wilshire Blvd., Lot Ad- KARALIUS

Europa privalo susirūpinti da
bartine jų neteisėta padėtimi. 
Kviečia Europos užsienio reika
lų ministerius apsvarstyti Pabal
tijo kraštų klausimą ir britų 
siūlomą rezoliucijos projektą 
perduoti Jungtinių Tautų deko
lonizacijos komisijai.

Ta proga pabaltiečių atstovai 
yra užmezgę kontaktus su įvai
riais deputatais. Lietuvos diplo
matinės tarybos narys ministeris 
dr. Albertas Gerutis rezoliucijos 
klausimą aptarė su politinės ko
misijos pranešėju Otto von 
Habsburgu, taip pat susitiko su 
įvairiais kitais deputatais.

Rugsėjo 24 Parlamento poli
tinė komisija, apsvarsčiusi depu
tato Otto von Habsburgo pa
teiktą pranešimą, balsų dauguma 
priėmė grupės britų konservato
rių pasiūlytą rezoliucijos projek
tą, kuriuo raginama Pabaltijo 
kraštų klausimą perduoti svarsty
ti Jungtinių Tautų dekolonizaci
jos komisijai.

Europos Parlamento politinės 
komisijos priimtoj rezoliucijoj 
nurodoma, kad trys Pabaltijo 
kraštai yra tapę kolonijinės po
litikos aukomis, iškeliama Lie
tuvoj, Latvijoj ir Estijoj planin
gai vykdoma tautžudystė, pabrė
žiama, kad tuose kraštuose yra 
grubiai varžoma religinė laisvė, 
slopinama kultūra, naikinami 
gamtos turtai, paneigiamos pa
grindinės žmogaus ir tautų lais
vo apsisprendimo teisės. Pažy
mima, jog visa tai griežtai prieš
tarauja Helsinkio susitarimam ir 
Jungtinių Tautų Chartai. Todėl 
Europa privalo susirūpinti da
bartine neteisėta Pabaltijo kraš
tų padėtim.

Vykstant balsavimam rezoliu
cijos klausimu, socialistai ir 
komunistai komisijos nariai pro- 
testo ženklan išėjo iš posėdžių 
salės.

LAPKRIČIO DEVINTOJI
SKELBIAMA
UKRAINIEČIŲ HELSINKIO
GRUPĖS DIENA

Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentas Reagan iškilmingai 
pasirašė proklamaciją, kuria lap
kričio devintoji yra skelbiama 
sovietų kalinamų ukrainiečių 
žmogaus teisių gynėjų, vadi
namosios Helsinkio grupės na
rių, pagerbimo diena. Proklama
cijoj prezidentas pažymi, kad 
ukrainiečių persekiojimai ir įka
linimai vien už tai, kad jie siekė 
pasinaudoti visuotinai pripažin
tomis žmogaus teisėmis ir jas 
apginti, sudarė gėdą Sovietų 
Sąjungai ir drauge akivaizdžiai 
paliudija, kad sovietai nesilaiko 
prisiimto įsipareigojimo gerbti 
ir vykdyti Helsinkio susitarimų 
nuostatus.

Lapkričio 9 sueina šešeri me
tai nuo Helsinkio susitarimų 
vykdymui remti ukrainiečių 
visuomeninės grupės įsistei- 
gimo. Beveik visi šios grupės 
nariai, žmogaus teisių gynėjai, 
yra sovietų įkalinti. Grubiomis 
represinėmis priemonėmis so
vietinė valdžia nuslopino ir kitų

Helsinkio grupes.
Kaip žinoma, Helsinkio gru

pė buvo įsteigta taip pat ir Lie
tuvoj.

JAV pradėjo Rumunijos sen
tikių arkivyskupo Valerian Tri- 

kutinto karo metu vadovavęs so

vasario 14. Į kunigui {Įvertin
tas 1919 gruodžio 20.
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jo amžių ir darbuotų spaudoj, 
šios sukaktys paminėtos jo gar
bei surengtame bankete Chi
cagoj rugpjūčio pradžioj, o prieš 
banketą ir po jo didesnis šur
mulys apie jį nuvilnijo per spau
dą. Tai retas atvejis, kad spau
doj ir Žurnalistas Švelniau pa
glostomas —

Neturėjau progos bankete da
lyvauti, tad, nei j jį besiruoš
damas, nei po jo pagiriodamas, 
nė sukaktuvininko laiku spaudoj 
prisiminti. Tik dabar, po keleto 
savaičių, kai didžioji sveikinimų 
banga atslūgo, noriu vienu kitu 
sakiniu paaiškinti, ką ir aš apie 
kolegą Jurgį per daugelį metų 
esu patyręs.

Apie sukaktuvininkus papras
tai pradedama oficialiąja biogra
fija. Kadangi Jurgio biografiją 
per porą mėnesių ne vienas iš- 
gliaudė, tepaminėsiu tik keletą
stambmenų. Gimė jis 1912 rug

rankiotoju. Kada tik be nu v a-

čiau minėjau, atrandu jį “Para
moj”. ir tai bet kuriuo bet kurios 
savaitės dienos metu, kai tik 
prekyvietė atidaryta. Jei operos 
spektaklis, sutinku jį ir Maria
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pjūčio 4. Džiugonių kaime, Še
duvos valsčiuj, Panevėžio ap
skrity. Progimnaziją 1929 baigė 
Kaišiadoryse, o jau dirbdamas ir 
vis tebesimokydamas, 1934 Kau
ne, suaugusiųjų gimnazijoj, įgijo 
brandos atestatą. Nuo 1930 (tais 
metais baigęs paštininkų kursus) 
iki pasitraukimo iš Lietuvos 
tarnavo pašto žinyboj, tolydžio 
progresuodamas patirtimi, kil
damas pareigomis bei katego
rijomis. Nuo 1927 bendradar
biauja spaudoj — anksčiau ne
priklausomos Lietuvos, paskui 
išeivijos. Rašė ir teberašo į visus 
patriotinius laikraščius, įskaitant 
ir Darbininką. Daugelį metų

Lietuvių žurnalistų sąjungos na
rys, porą kadencijų Chicagoj re
ziduojančios LŽS centro val
dybos narys, dabar LŽS centro 
valdybos pirmininkas.

skopą, tai — daktaras ...). Krau
tuvė buvo pilna žmonių ir ... 
jo balso. Stebėjausi, kai čia 
vieną, čia kitą užkalbindamas ir 
ranką kratydamas, šaukė ne tik

V. Vokietijos naujasis kancle
ris ’Kohl pareiškė palaikysiąs 
gerus santykius šu komunistif 
ne Europa, nieko nekeisiąs ap
rūpinant Sov. S-gą jos tiesiamai • 
dujotiekio linijai reikalingais į- 
rengimais ir sieksiąs draugystės, 
bet ne priklausomybės su JAV.

Libano prezidentas Gemayel 
ministeriu pirmininku paskyrė 
dabar tas pareigas einantį sunni 
mahometoną Shafik al-Wazzan.

Švedijos malūnsparniai ir 
karo laivai užtiko sovietų po
vandeninį laivą prie Musko sa
los, kur yra svarbi Švedijos karo 
laivyno bazė, jį užblokavo ir nu
metė kelias gilumos bombas.

1981 JAV-bių politinės globos 
pasiprašęs Lenkijos ambasado
rius Romuald Spasowski Len
kijos aukščiausiojo teismo kari
nio sektoriaus už akių buvo nu
teistas mirti.

JT saugumo taryba visais bal
sais pareikalavo Iraką ir Iraną 
sustabdyti karo veiksmus ir pasi
traukti į savo senas sienas.

Kinijoj prasidėjo derybos su 
Sov. S-ga dėl santykių pageri
nimo.

Paryžiuj prisiglaudę Irano so
cialistai teigia, kad Irano isla
mo sargai yra nužudę didelę į 
nelaisvę paimtų Irako karių dalį. 
{ nelaisvę yra patekę per 
70,000 Irako karių.

Lenkijos saugumo organai 
areštavo iki šiol besislapsčiusį 
Solidarumo unijos Wroclawo 
mieste pareigūną Wladyslaw 
Frasyniuk.

Afganistano partizanai Pagh- 
man miesto turgavietėj paėmė 
į nelaisvę 10 sovietų ir 20 
afganų karių. 6 sovietų kareivius 
sušaudė, o 4 karininkus nusivedė 
Pakistano kryptim.

Palestinos išlaisvinimo or
ganizacija apkaltino Izraelio ka
riuomenę, kad ji, pasitraukdama 
iš vakarinio Beiruto, apiplėšė 
organizacijos tyrimų centrą ir iš
sigabeno svarbių knygų, mikro
filmų, rankraščių ir archyvinių 
dokumentų.

Vietnamas sutiko leisti JAV 
specialistam atvykti į Vietnamą 
ir pamokyti vietnamiečius apie 
lavonų tapatybės nustatymą.

Tiek tirštimą, kurie, mano 
nuomone, jo biografijoj patys 
svarbiausieji.

Nebegaliu pasakyti, nuo kada 
Jurgį Janušaitį “atradau” spau
doj, bet tai turėjo būti prieš ge
rus tris dešimtmečius, kai Chica
goj ėmė ryškėti naująją ateivių 
visuomeninės bei kultūrinės 
veiklos bruožai. Asmeniškai 
susipažinom prieš porą dekadų, 
o gal kiek anksčiau, ne kur kitur, 
kaip jo (ir jo svainio Jurgio Ma
žeikos) “Paramoj”, į nebežinau 
kurią tautinių šokių ar dainų 
šventę Chicagon nuvažiavęs. 
Jau ir tuomet gerokai žilstelė
jęs, daugiau nei vidutinio ūgio, 
dailaus sudėjimo, rausvo veido 
Akiniuotas, baltu, trumpu cha
latu apsivilkęs (užkabink steto-

v-- - ■■ ■
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Lietuvos
K. Bažnyčios 
Kronikos
(atkelta iš 1 psl.

kunigui lankytis pas tikinčiuo
sius nedraudžiama, tačiau tary
biniai įstatymai tokį kunigo lan
kymąsi iš namo į namą ir tuojau 
po Kalėdų laiko kalėdojimu. 
Teisėja nesiteikė paaiškinti, ko
kie tie tarybiniai įstatymai, kurie 
šitaip supranta kalėdojimą, nes 
jų iš tikrųjų nėra.

Kun. Antanas Gražulis teisme 
įrodinėjo, kad Prienų miesto ad
ministracinė komisija jį nubau
dė neteisingai, nes jis iš tikin
čiųjų lankymosi metu nepriėmė 
jokios aukos. Be to, jis lankėsi 
tik pas tuos tikinčiuosius, kurie 
pageidavo. Kun. Gražulis klausė 
teismą:

— Nuo kada tarybinis pilie
tis negali aplankyti kito tarybi
nio piliečio, kai šis pageidau
ja?

Liaudlos teismo 
nemokš tekumas

Reikia atkreipti dėmesį, kad 
tiek Prienų miesto Vykdomojo 
komiteto administracinė komisi
ja, tiek liaudies teisinas parodė 
didelį nemokšiškumą, nes kun. 
Antanas Gražulis buvo nubaus
tas remiantis LTSR ATP 1966 
gegužės 12 d. įsaku, kuriame 
nėra nė mažiausios užuominos

Izraelio karo lėktuvai puolė 
Sirįjos raketų bazes pagal Beiru-

ne ir sunaikino 9 priešlėktuvinių 
‘SAM-9 raketų išmetimo įrengi
mus.

pavarde, bet ir vardu, dažnai 
vien tik vardu, dargi maloniu 
(Aneliute, Broniuk, Vladuk, Bi- 
ručiute). O tai buvo žmonės di
duma ne vietiniai, bet atvykėliai 
į šventę iš už šimtų mylių. Ne- 
bepamenu, kaip ilgai susipaži
nus vienas kitam buvom ponas 
Janušaitis ir ponas Nakas, bet 
jau tą pačią dieną išsiskiriant 
jam buvau kolega Alfiikas, ar tie
siai Alfukas, o man neliko nie
ko kito, kaip jį šaukti Jurgiu.

Augant vaikams, Chicagoj ser
gant ir mirštant giminėms, o ki
ta vaga bėgant lietuviškam gy
venimui (Lietuvių operos spek
takliai, tautinių šokių bei dainų 
šventės, etc.), Chicagoj teko bū
ti kelias dešimtis kartų. Beveik 
kiekvienu apsilankymu užsuk
davau į:‘.’Riramą”, o užsukęs tik

■ -aptai tpii
ganritrf jorpiaukųlrdrafetto-Sįjal- 
vos suvienodėjo, bet nei vei
das, nei stotas, nei balsas nepa
sikeitė. Tik labai retai jį rasda
vau “prie rimto darbo”, turin
čio ką nors bendro su prekyba. 
Dažniausiai jis savo klientus

apie kalėdojimą. Apie kalėdoji
mo draudimą yra užsiminta tik 
Religinių susivienijimų nuosta
tuose, kuriuos LTSR ATP patvir-
tino 1976 liepos 28. Tačiau ir 
nuostatuose nepaaiškinta, kaip 
reikia suprasti kalėdojimą.

Lietuvoje žodį “kalėdoti” visi 
supranta taip, kaip aiškinama 
“Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyne”, ty. “rinkti duoklę”. 
O kun. Antanas Gražulis, lanky
damasis pas tikinčiuosius, aukų 
nerinko. Todėl jo teismo spren
dimas palikti administracinės 
komisijos sprendimą galioti su
kėlė tikinčiuosiuose didžiulį pa
sipiktinimą. "Tai ir vaidila, — 
kalba prieniškiai, — kad už ku
nigo apsilankymą pas mus bau
džia 50 rublių bauda!”

“užkabinėjo”, arba jų, vyrų
bei moterų, buvo “trukdomas” 
visai ne komerciškais pašneke
siais. Kartais rasdavau jį aukštai 

iškeltame “ofise”, prie telefono. 
Bet tai dar nereiškia, kad būtinai 
su kuo nors skambinosi preky
bos reikalais, o veikiau su ku
riuo visuomenininku aptarinėjo 
kokį pobūvį.

Pirmųjų savo vizitų metu, kai 
tekinas prabėgdavo Jurgis Ma
žeika, ilgesniu ir ne tokiu švariu 
chalatu apsivilkęs, tik sekun
dėm prie klientų tesustodamas, 
vėl į užkulisius pas tarnautojus 
nulėkdamas, galvodavau, kaip jis 
tą savo svainį — žurnalistą, pa
sakorių, žmonių šnekintoją — ir 
pakenčia, su juo bendrai pre
kiauja. Ilgainiui perpratau, kad 
abu svainiai vienas kitą gražiai 
papildo, ir kad kažin kiek klien
tų vėl ir vėl į “Paramą” su-
grįžtų, jeigu Jurgis Janušaitis 
taip maloniai jiems po kojų ten 
nesimaišytų, moteriškosioms 
komplimentų, o vyrams anekdo
tų nesakytų. Kad jo socialumas 
žmonėm neapsakomai svarbus, 
ryškiausiu pavyzdžiu buvo jau 
rengtas sukaktuvinis banketas. 
Užuot žmones iki paskutinės mi
nutės raginę atvykti, rengėjai 
prieš savaitę turėjo pranešti,
kad jau visos vietos išgraibsty
tos, kad jau gaila, nieko nebe
galima priimti.

Kaip jo balso pilna “Parama”,
taip pilni laikraščiai jo reporta
žų, nekrologų, sukaktuvių apra
šymų, o paskutiniu metu ir apy
braižų iš lietuvių gyvenimo Flo
ridoj. Jo temų centre beveik vi
sada — žmogus, arba žmonės, 
tik daug rečiau abstraktesni įvy
kiai, kurių fone nebėra ryškių 
žmogiškų veidų. Nors labai ge
rai žino, kas lietuviškoj Ameri
koj, ypač Chicagoj dedasi, o 
privačiuose pokalbiuose nuo
monę reikšdamas nevengia ir 
aštrios kritikos, jo raštuose aštry- 
bių reikia su žiburiu ieškoti. 
Kokiu tada būdu jis savo plunks
ną ties kontroversijom pristab-

nų ar tautinių šokių šventė — at
randu amfiteatre, per visokių iš
kilmių atidarymus bei uždary
mus — Jaunimo centre, žurna
listų baliuose — Šarkos pa- 
lociuose ar kitur. Ne kartą “iš 
neturėjimo ką veikti” užsivedė 
jis mane ir į savo ištaigingą 
butą virš “Paramos”, konjako 
stiklui išsriubčioti.

Ak, dar ne viskas, Ne dešim
tyse, o veikiau šimtuose Chica- 
gos lietuvių visuomeninio bruz
dėjimo nuotraukų, kur tik pa
gauti veikėjų susitikimai su 
spaudos atstovais, randam, su 
pieštuku bei bloknotu ranko
se, ir Jurgį Janušaitį. Tik nie
kada, niekada nemačiau jo sėdin
čio prie rašomosios mašinėlės. 
Tai ir lieka man klausimas, į ku
rį tik pats sukaktuvininkas tega
lėtų atsakyti: kuriomis paros 
valandomis jis savo gausius 
sklandžius, ritmingus rašinius,
paruošia?..

Tebūna leista kolegai Jurgiui 
palinkėti, kad gera sveikata ir si
dabrinė plunksna dar daugelį 
metų jo nepaliktų.

Alfonsas Nakas

/Š PAVERGTOS 
LIETUVOS 
KULTŪRINIO 
GYVENIMO
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— Gražioji lietuvių kalba ža

lojama ne tik išeivijoje, bet ir 
pačioje Lietuvoje. Ir ten į raštų 
kalbą skverbiasi ne tik pagal 
rusų kalbą nusikalti nevykę 
naujadarai, net ištisi nelietuviš
kos sintaksės posakiai. Į tai at
kreipė dėmesį žinomas stilisti
kos knygų autorius Juozas Pik- 
čilingis. Jis parašė ir išleisdino 
per 100 puslapių turinčią knyge
lę “Žodžio interviu”, kurioje 
prakalbina lietuvišką žodį nuo 
pirmosios lietuviškos knygos iki 
dabarties. Autorius ypač žavisi 
tautosakos dainų žodžiu. Mini 
kalbininkus kitataučius, kurie 
dėl lietuvių kalboje randamų 
indoeuropiečių kalbinių verty
bių mokėsi ir mokosi šios ne
lengvos kalbos ir ją labai vertina. 
Autorius pagrįstai piktinasi ne 
tik sudarkyta kalba parašytais 
laikraštiniais rašiniais, bet 
ir kalbėtojais iš tribūnos. Tai 
esanti niekuo nepateisinama 
proto tinginystė, tai esąs kiaulės 
po ąžuolu elgesys. Knygelė 
parašyta jausmingai. Tikėkimės, 
kad prakalbintas lietuviškas žo
dis prabils ir į tuos, kurie jam 
nusikalsta!

— Rugsėjo 5 dail. Petras Rau- 
duvė atšventė 70 metų amžiaus 
sukaktį. Gimęs 1912 Baukų k. 
Pasvalio vlsč. Kauno meno 
mokykloje grafikos studijas 
baigė 1937. Sov. okupacijoje 
dėste Vilniaus dailės institute. 
Daugiausia pasižymėjo knygų 
iliustracijomis. Medžio ir lino 
raižiniais iliustravo J. Janonio, A. 
Venclovos, T. Tilvyčio, E. 
Mieželaičio, A Baranausko, V. 
Mozūriūno ir kitų autorių kny
gas.

Kauno Petrašiūnų kapinė
se yra palaidoti Lietuvos rašy- 
tojai: K. Binkis, S. Kymantaite- 
Čiurlionienė, M. Lastauskienė 
(antroji Lazdynų Pelėda), A 
Ląstos, V. Žilionis, kalbininkai 
J. Jablonskis ir K. Būga. Kaune 
susikūrė iniciatyvinė savanorių 
grupė, vadovaujama bibliotekos 
vedėjos B. Tamašauskienės. Ta 
grupė pasižadėjo nuolatos pri
žiūrėti ir tvarkyti minėtus kapus.

Pr.N.

BUYU8 FUNERAL HOME. Mario Teizelra, Jr. laidotuvių direktorius, Mate

Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIULIO Real Estete, namą pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Taz pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj'— OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 88-11 Jamaica Avė., Woodhavon, N.Y. Tolei. 847-2323 
(namų teief. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klientais. 

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS; sav. Wlnter Gardon Tarom. 
1883 Madiabn St, Rtdgevtood, N.Y. 11227. TotoL 821-6440. Salė voote- 
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvIntai pietos. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklng Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliamo tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Btvd., Corona, 
Ouoens, N.Y. 11368. Teief. 778-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akclįų brokeris, dirba su Vorllil, Altechutoi 
Schvrartz^ Ine. N.Y. Registruotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, opttohs

akamblnklte 212 644-5580 arba nemokamai H visur tok 800-223-1512.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA — WICN V0.5 FM 
Trečiadieniais 8:30-8:30 v.v„ šeštadieniais 5-6 v.v. Inž. Ed. V. Medus Jr. 
vedėjas, 23 ShMoy Rd., Shrevrsbury, MA 01545. TeL 617 852-3065

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos AtstoUnknar, šoštad. WEVE
8-8 vaL vak. 87J FM. Taip pat “Kušle of Llthuania”, trečIatL, 6:05 
700 vaL valu, iš WSOU, 885 FM. Dr. J. J. Stekas, Dlr. adresas 
234 Sunik Dr„ Watchung, NJ. 07060. Teief. (201) 753-5636.

NEW YORK — NIEŠt JERSEY — Laisvės Žtourys, sekmadieniais 8-10 
vaL ryto WHBI 1055 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Avo^ Bayslde, 
N. Y. 11364. Tol. 212 220-0134.

UETUVI8KO STILIAUS PAShNKLAI 
SUKURIAMI Ht MEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV JONO KAPINIŲ.

pasotino MEMOBIALS
6646 60 ST., MIDDLE VILLAGE. OUEENS 

Phoaes: 326-1282 326-3150

TAJ MŪSŲ VIENINTELE VIETA - 
— GAUSI PAROOŲ SALE

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

NAUJAS DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas 
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Richmond Hili, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Aro. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

<■ ---------------- - --------- - ! !——I

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

1982 
KELIONĖS 1 LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICC 
2128 KNAPP STREET 

SROOKLYN, N.Y. 11228 
TEL: (212) 700-3300



Vinco Krėvės Šimtmetis
Vyti. Šių bylų vedimo metodai 
daro gėdą Amerikos kraštui ir 
laisvo krašto teisiniam princi
pam. Jose, nėra ieškoma tiesos. 
Jose ameHlrięAiai yrą panande. 
jami sovietų tikslam.

ętolnm reaguoti: ■ -
1. Tartim j tinas reikalus, j

. JWyo dideliu talentu išgarsinęs

steigė Truth Fund. Šis fondas 
rūpinau šalpa tų, prieš kuriuos 
yra užvestos bylos. Per tą lai-

areno didvyriai miltinai. Ir dar

'jas, puoselėjęs tautosakos moks-

veikęs ir profesoriavęs Lietuvos 
ir Vytauto Didžiojo universite
tuose, vėliau — Vilniaus univer
sitete. Neatitolęs ir nuo kas
dienio lietuviško gyvenimo, da-
lyvavęs ir visuomeninėse or-

*f®bs Valstybes; profesdriavęs
Philadelphijos universitete ir
ir Pbiladelphijoje miręs 1954

Šis kraštas davė ir vieną di
džiausių rašytojų — Vincą
Krėvę.

Augo jis labai romantiškoje

Dzūkijos ežerus ir kalnelius ir

daug du Šimtus tūkstančių dū

paskirtų istorinių duomenų tyri-

dainų. Tokiame dainuotame,

Dzūkijos kaimo gyvenimą. Jis i “ 
ėmė surašinėti lietuvių liaudies narsiai gina Merkinės pilį, paro

dė tokią gražią, riterišką Daina
vą. Jau tos vienos knygos būtų 
užtekę, kad Krėvė mūsų literatū-

rodė Dzūkijos didvyrius, kurie

Laukiama ir viešo pritarimo bei

jai, kurios tekstą tikriausiai jau 
daug kas yra malę. Ši peticija

vam, ir yra nepaprastai svarbu 
turėti ne tūkstantį ar du tūkstan
čius parašų, bet penkiasdešimt

Mūsų nusistatymas šiuo rei
kalu yra, kad buvusieji karo 
nusikaltėliai turėtų būti bau
džiami už savo darbus. Bet nau-

tions (03.1.) pateikė . teismui 
kaip autentišką, vėliau rasta dvi
dešimt aštuoni sovietų pakeiti-
mai.

2. Turim suprasti savo teises

pilną teisę su jais nekalbėti, ne-

dainas ir padavimus. Ir tai jį 
patraukė į romantinę kūrybą, 
į svajonių pasaulį. Jis malė kaž
kokius didvyrius milžinus praei
tyje, bet drauge čia pat šiaudi
nėje pastogėje gyveno jo myli-

kiti. Ta reali kasdienybės meilė 
neleido jam nukrypti į tokią kū
rybą, kur būtų sukurti senovės 
dideli karžygiai. Ir tie senovės 
žmonės yra gyvi, kupini didelių 
aistrų, dažnai Žiaurūs, ūmūs.

nesuprasta legendinė senovė

Jis gimė Aušros pasirodymo 
išvakarėse (Aušra pasirodė 
1883). Jau brendo tautinis atė
mimas, bet drauge dar buvo irKrėvės tėvai buvo Juozas ir 

Marė Kinderaitė-Mickevičiai. 
Senelis buvo atkilęs iš Nedzin
gės parapijos, kur Mickevičiai 
buvo vadinami dar ir Krėvėmis. > pirmuosius savo kūrinius buvo 
Tą pavardę Krėvė pasirinko sla- pradėjęs rašyti lenkiškai. Atsigrę- 
pyvardžių, kai jis Vilties žur- žęs į lietuvių tautą, į Dzūkiją, 
nale pradėjo spausdinti savo kū- jis pagavo jos legendas ir jas su

nenuėjo lenkiškuoju keliu, nes

pyvardį savo literatūrinėje kūry- ies senų žmonių padavimai”. 
Knyga išleista 1912. Tai viena iš

dvilype pavarde — Krėvė-Mic- kia lietuviška, tokia sava. Jos sti
lius išaugo iš lietuvių liaudies

ag Su vasara 
ę ant vieno 

suolo

jį kaltis vie-

is Lietuvos istorijos, pasakoji
mai apie skerdžių Lapiną, Ra
ganių, Rytų pasakos, didžiulis
veikalas — Dangaus ir žemės 
sūnūs. Čigonė jam jaunam iš-

savo stambiausią ir svarbiausią 
veikalą. Tas-veikalas ir buvo

Iki Krėvės literatūrinis augi
mas ėjo pamažu, o Krėvė jį

tuvis rašytojas reiškiasi giliai,

Prisimindami jo 100 metų gi-

minėti savo draugijų susirinki
muose, rateliuose savo kolom

ti su jo kūryba.

žybę.
Deja, tenka nusileisti gamtai. 

Taip, turi lyti, o mes tarane su
sikurti kitą, prie lietaus pritaiky-

ne sovietų pateikta. Nepažeis- 
kim savo krašto įstatymų ir neuž- 
merfam akių prieš sovietų ap
gavystės.

kooperuoti. Jie turi sau nusi-

ir mes šiuo metu dar nepajė
giam jo pakeisti. Jei norim drau
gam, pažįstamiem padėti, jei

to asmens advokatą, gynėją ir 
kalbėkimės tik su juo.

mo. Su juo yra tiktai bereika
lingai eikvojama energija bei

na ją naudoti sufabrikuotą. Jau 
1977 metais prieš Constantin

agentu. Tuo laiku Amerikos val
džia pareiškė stiprų protestą, ir

steigta O.S.L, ir sovietų me-

dalyku.

galutinis tikslas. Anot advokato

mos asmenis, prieš kuriuos by
los yra užvedamos, aiškiai mato-

(nukeltaį4psl.)

Garaže apžiūrėjo mašiną ir



dar ilgą laiką, išgyvenant links-

' norėtųsi surikt “gana!” Jis kriti*

Atrodo, kad tos eilutės

žurnalisto egzistencijos niekas

žeiestą tamsoje tarnas, 
Paskui hėgdaaMs

Baigia musė taikeliu...
Poetas į žurnalistą žiūri ob-niguose” tautiečių nepamirštų 

burta. Toliau jis tęsiat 
Kad aBatmai ttuaidėttĮ, 
Jeigu sukruta blusa,

sumaterialėjusių 
ninku, taščiažc O suniekintas, aure,
vimylų„. Net ir pats pavadini- srėbi ašaras taure”.

VIENINGAS BALSAS

(atkelta ii 3 psL) 

Lietuvos gyvenimo sluoksnių

etudažnai incyia

ŽURNALISTO TRAGEDIJA POETO AKIMIS

vakarą mano kuklius namus ap
lankė iš Bostono atvykęs poetas

taurelėje skandinantis, nuo

sun-

Mudviejų pokalbis nuo lite-

pradžioje poetas su užuojauta 
sako, jog “tu stačias ar prigulęs.

Toliau poetas vis dėlto randa, 
kad furnaiiTtas bando laviruoti

labirintuose, kritikuodamas, tai-

iki mirties, kurios niekas neiš
tos mintys nutrūks ir paskutinį

baigs taškeliu”.

DVI GROŽINĖS LITERATŪROS PREMIJOS

pasiūlė rašytojų draugijai dvi 
poezijos premijas po 1,000 dol.

prieštarauti Maironio idėjoms.



Pranciškaus pavyzdžiu ir teigė,

. PRANCIŠKAUS ŠVENTĖ APREIŠKIME
-

Spalio 3 Apreiškimo parapi- 
bažnyčioje lietuviai pranciš- 

iškilmingai paminėjo šv.
gimimo 800 metų 

į. Tai buvo pirmoji to mi
delis. Antroji dalis bus 
o 13 Kultūros Židiny, 

bus atliktas didelis jubilie- 
is koncertas.

i Tai dienai, spalio 3, Apreiš- 
^Įtimo parapijos choras buvo lyg 
^nušveitęs” savo balsus — savo 
/ giedojo pakiliai, darniai ir 
tikrai įspūdingai. Puiku, 
kad yra toks choras, kuris taip 
praturtina bažnytines pamaldas. 
Chorui vadovauja muzikas Vik
toras Ralys. Šiam sekmadieniui 
jis rengėsi specialiai, nes po mi- 
§ių dar buvo visa eilė naujų 
giedojimų.

Išeina koncelebrantai
Chorui giedant Pulkim ant ke

lių, pasirodė šios dienos mišių 
celebrantai. Jiem vadovavo Tėv. 
Leonardas Andriekus, Brookly- 
no pranciškonų vienuolyno vir
šininkas. Prie jo jungėsi dar šie 
pranciškonai tėvai: Tėv. Pranciš
kus Giedgaudas, Tėv. Placidas 
Barius, Tėv. Viktoras Gidžiū
nas, Tėv. Antanas Prakapas, Tėv. 
Petras Baniūnas. Jungėsi dar du 
pasauliečiai kunigai — tai tos 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Pakalniškis ir Religinės Šalpos 
reikalų tvarkytojas kun. Kazimie
ras Pugevičius. Taip pat pasiro
dė ir čia gyveną broliukai: bro
lis Viktoras, brolis Pranciškus, 
brolis Tomas, brolis Danielius.

Kun. J. Pakalniškis pravedė 
švento vandens pašlakstymo — 
Asperges me — apeigas.

Mišių metu choras įspūdingai 
pagiedojo: Viešpatie, pasigailėk, Liubinas iš Vokietijos lietuvių 
Garbė Dievui aukštybėse.

I-mą skaitymą atliko Tėv. Pla
cidas Barius, antrą—Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas. Evangeliją 
giedojo Tėv. Viktoras Gidžiūnas. 
Jis taip pat pasakė pamokslą 
apie šv. Pranciškaus 80Q metų 
gimimo jubiliejų, .apie šios vie
nuolijos esmę ir jos veiklą. Ryš-

SU MAIRONIU NEW HAVENE
Prel. Jono Mačiulio-Maironio, 

didžiojo Lietuvos dainiaus, 120 
m. gimimo ir 50 m. mirties su
kakties minėjimas įvyko Šv. 
Kazimiero parapijos salėj rugsė
jo 26. Negausi nariais LB New 
Haveno apylinkė suruošė tą 
minėjimą visai Connecticuto 
apygardai.

A. Lipčienė, LB New Haveno 
apylinkės ir Connecticut apy
gardos valdybos pirmininkė, ati
dariusi minėjimą, jam vadovauti 
pakvietė Vaivą Vebraitę-Gus- 
tienę, LB tarybos ir jos prezidiu
mo narę. Pastaroji susirinkusiem 
priminė Maironio vaidmenį, 
šaukiant lietuvius į kovą už Lie
tuvos laisvę. Kova už tą laisvę 
tęsiama ir dabar. Ji tuo pačiu 
pristatė ir paskaitininką kun. dr. 
Leonardą Andriekų, OFM, kuris 
kai kuriais atžvilgiais turi ana
logijos su Maironiu, nes yra ku
nigas ir poetas.

Paskaitininkas trumpai papa
sakojo Maironio biografiją, jo 
nueitą gyvenimo kelią, jo pasie
kimus nesėkmes. Maironio 

lino metu išsiuntinėja prelimi- 
uriraei registracijos anketas

Viktoras Mariūnas 
JAV LB Kultūros 
tarybos vicepirm.

labai 
esąs 
vytį,

nės visų kraity veiklos praneši
mus, kurie bus išspausdinti Pa
saulio Lietuvių Dienų leidiny. 
Pranešimai turi būti atsiųsti iki 
lapkričio 1.

Joyce, Apt. 1609, Arlington,

Aktorius inž. Vytautas Vailokas skaito Maironio poeziją 
Maironio minėjime rugsėjo 26 šv. Kazimiero parapijos

tuvos labui. Taip ir toliau dirbs.
Sukalbėjus Credo, broliukai 

vienuoliai atnešė aukas. Čia at
nešė lietuviškai leidžiamą mi
šiolą, įvairius pranciškonų lei
džiamus leidinius.

Choras lotyniškai pagiedojo 
Veni Jesu, lietuviškai šventas, 
Benedictus. Komunijos metu su 
soliste giedojo Agnus Dei.

šv. Pranciškaus mirties 
pamaldos

Po sumos buvo specialios 
pranciškonų pamaldos, skirtos 
prisiminti šv. Pranciškaus mir
tį. Tėv. Viktoras Gidžiūnas pra
džioje paaiškino, kaip mirė šv. 
Pranciškus, kas tos pamaldos, 
kokios giedamos giesmės. Čia 
choras gražiai sugiedojo — O 
sanetissima anima, toliau pa
kaitais choras ir vienuoliai su
giedojo psalmę 141.

Choras vėl giedojo O sanetis
sima anima, Avė Jesu. Pamal
dos baigtos šv. Pranciškaus re
likvijos palaiminimu. Po to visi 
galėjo šią šv. Pranciškaus relik
viją pabučiuoti. Šį pamaldų mo
mentą pravedė Tėv. Benvenu- 
tas Ramanauskas.

Žmonių buvo atsilankę apie 
kokius 200. Jiem buvo progos 
pasigėrėti dar niekada neregėto
mis pamaldomis, (p.j.)

— Vokietijos Lietuvių kultū
ros instituto metinis suvažiavi
mas įvyks gruodžio 4-5 Romuvo
je. Paskaitas skaitys: kun. Br.

istorijos, dr. K. J. Čeginskas iš 
lietuvių rezistencijos istori
jos, dr. Pov. Rėklaitis iš lietu
vių meno istorijos, dipl. biblio
tekininkas Art. Hermanas — 
naujausi vokiečių leidiniai Lie- ... v. . «mijos skiriamos šiais metais. Pas- tuvos klausimu, kun. J. Dėdinas >v . k . - 7r, , > ».' * !r»ii noriom croirro cnrTakmti Ir-zvLno

— naujausios kryptys krikščio
nybėje.

patriotizmas ir tėvynės meilė 
pastojo kelią jam tapti vyskupu. 
Bet jis savo darbais lietuvių 
tautai tapo didesniu už daugelį 
vyskupų. Jo dainos ir giesmės 
tapo tautos giesmėmis ir daino
mis. Jis uždegė lietuvius tikėji
mu savo galia ir tikėjimu į Aukš
čiausiąjį. Lietuvoj okupantas slo
pina jo atminimą, jo kūrybos 
daug posmų neleidžiama minėti. 
Bet jo atminimas klesti, jo dai- 
nos-giesmės stiprina tautą. Jo 
poezija buvo epochos poezija, 
nenustojusi reikšmės ir šian
dien, nes kelia patriotizmą, šau
kia lietuvius į darbą už tėvynės 
laisvę. Jis buvo, yra ir liks Lie
tuvai vienintelis, su niekuo ne
palyginamas.

Po to vyko Maironio sukurtų 
dainų, giesmių ir kitų kūrinių 
atlikimas. Parinktos giesmės ir 
dainos buvo atliktos tai solistės, 
tai choro, tai abiejų kartu, prita
riant ir visiem dalyviam. Tarpais 
jos buvo perpinamos meninin
ko interpretuotu kai kurių Mai
ronio poezijos kūrinių skaitymu.
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-Kardinolas Antonio Šamo- 
re, didelis lietuvių bičiulis, , spa
lio 2 atšventė 50 metų sukaktį 
mojo diplomatinės tarnybos 
pradžios. 1932jis buvo paskirtas 
nunciatūros sekretorium Kaune 
ir tose pareigose išbuvo iki 
1938.

šv. Pranciškaus jubilieiaus iškilmėse specialios pamaldos šv. Pranciškaus mirčiai prisi
minti. Maldas kalba iš k. Tėv. Placidas Barius, Tėv. Leonardas Andriekus, Tėv. An- 
tas Prakapas, kun. Jonas Pakalniškis, Tėv. Pranciškus Giedgaudas, Tėv. Viktoras Gi
džiūnas. Nuotr. L. Tamošaičio

JAV LB KULTŪROS 
TARYBA PAAIŠKINA

Paaišk. Ši taryba, pradėjusi sa
vo kadenciją 1980 metų pradžio
je, iš buvusios tarybos paveldė
jo keturias kasmetines premijas: 
dailės, muzikos, radijo ir teatro. 
Ji pati, vos susiformavusi, įstei
gė didžiąją Lietuvių Bendruo
menės literatūros (3000 dol.) ir 
kultūros darbuotojo premijas. 
Tų pačių metų pabaigoje dar bu
vo įsteigta lituanistinės publicis
tikos anglų kalba premija. Pa
čioje darbo pradžioje buvo 
įsteigta ir Premijų šventė. Pre
mijų pavadinimai buvo kartotinai 
minėti spaudoje ir Kultūros tary
bos narių kalbose. Kiekvienos 
premijos reikalingumas ir pras-- 
mė Kultūros tarybos posėdžiuo- 

. se buvo išsamiai svarstyta. Nė
’kui nedera staiga sugalvoti kokią * vieną nebuvo “staiga sugalvo- 
' premiją ir tuoj paskirti.” ta ir tuoj paskirta’*.

Pst “ . .. verta šia proga pasa
kyti viena, kad nedera pačiai 
Kultūros tarybai skirti premijas. 
Taip yra, visada atsiras nepaten
kintų. Tie tuoj ir kritikuos 
tuos, kurie skyrė premiją. Šiuo 
atveju kritikuos pačią Kultūros 
tarybą. Kiekvienai premijai rei
kia sudaryti komisiją. Ta ir pa-

1982 rugpjūčio 27 Darbinin
kas (33 nr.) paskelbė vedamąjį 
“Premijos ir darbų organizavi
mas”. Jame daugiausiai liečiama 
šios kadencijos LB Kultūros ta
rybos veikla. Už dėmesį Kultū
ros taryba vedamojo autoriui 
yra dėkinga. Bet dauguma pasta
bų ar siūlymų prašosi patikslini
mų, paaiškinimų. Savo akcentus 
glausdamas, vedamojo mintis 
vadinsiu “pastabom-Pst.”, o savo 
atsakymus — “paaiškinimais — 
Paaišk.”. Darbininko formulavi
mus rašysiu kabutėse, atpasako
tus teiginius — be kabučių.

Pst “Reikėtų iš anksto Kultū
ros tarybai paskelbti, kokios pre- 

Solistė Salomėja Nasvytytė- 
Valiukienė, turinti stiprų ir gra
žų balsą, atliko: “Kai širdį tau 
skausmas”, komp. J. Naujalio, 
“Ar skauda man širdį”, komp. V. 
Jakubėno, ir “Ten, kur Nemunas 
banguoja”, komp. A. Kačanausko. 
Šv. Kazimiero parapijos choras, skirs ir visus audros debesis 
sudarytas iš Jasiukevičiūtės, 
Liekienės, Lipčienės, Strimai
tienės, Strimaičio ir Šaulio, ne
gausus asmenimis, bet aidingas 
suderintais balsais, atliko: “Ap
saugok, Aukščiausias”, komp. Č. 
Sasnausko, “Ramios malonios” 
ir “Jaunimo giesmę”, komp. J. 
Naujalio. Solistė, choras ir daly
viai kartu sugiedojo populiarias 
dainas: “Už Raseinių ant Duby
sos”, “Oi neverk, motinėle” ir 
“Lietuva brangi”, pastarąja mi
nėjimą užbaigiant. Akomponavo 
ir dainas pianinu palydėjo muzi
kas John Bernardo, parapijos 
vargonininkas.

Aktorius inž. Vytautas Valiu
kas subtiliai ir jausmingai skaitė 
šiuos Maironio kūrinius: “Ačiū 
Tau, Viešpatie”, “Jei žemė širdį 
viliojo”, “Varpai”, “Poeto no
ras”, “Jūratė ir Kastytis”, “Nuo 
Birutės kalno”, “Užmigo žemė”, 
“Jei po amžių kada”, “Vilnius” 
ir “Šalin dūsavimai”.

Pabaigoj Danutė Augienė, 
Maironio sesers duktė, parodė ir 
paaiškino savo dukters Rūtos 
Augiūtės paruoštų skaidrių, vaiz
duojančių poeto Maironio tėviš
kę, namus ir jo vardu muziejų 
Kaune, kapą ir kitus Lietuvos 
vaizdus. Visa tai daugeliui suža
dino nostalgiją.

A. Lipčienė baigminiam žody 
dėkojo visiem, prisidėjusiem 
minėjimą ruošiant, programos 
atlikėjam ir visiem dalyviam. 
Visi kartu sugiedojo “Lietuva 
brangi”.

Minėjime dalyvavo apie 100 
žmonių, kurių didesnioji dalis 
atvyko iš aplinkinių lietuvių ko
lonijų: Putnamo, Hartfordo ir 
kitų. Dalyvavo ir Tomas Venc
lova, profesoriaująs vietos uni
versitete.

Minėjimui pasibaigus, daly
viai pabendravo ir pasivaišino 
užkandžiais.

nutrauks nuo Kultūros tarybos.” 
Paaišk. Visą atsakomybę už 

Kultūros tarybos vardu paskirtas 
premijas privalo prisiimti ji pati, 
nors skyrėja ir būtų buvus jos 
sudaryta komisija. Iš esmės juk 
nesvarbu, kas premiją skyrė. 
Svarbu, kad ji būtų buvus pa
skirta nešališkai ir tam, kas ją 
pelnė. Vienoms premijoms Kul
tūros taryba sudaro komisijas, 
kitas skiria, remdamasi ekspertų 
patarimais ir pačios surinktais 
duomenimis. Dėl visų iki šiol 
paskirtų premijų laiškais ir žo
džiais iš kompetentingų asmenų 
esame gavę tik pagyrimų. Patys 
jaučiame, kad buvome sąžiningi, 
nešališki ir atsargūs. Visoms 
septynioms premijoms sudaryti 
komisijas reikštų sukurti plačios 
apimties biurokratinį aparatą, 
reikalaujantį laiko gaišaties, 
stambokų pašto, telefono ir net 
kelionių išlaidų.

Pst “Šį pavasarį buvo daug 
privačių kalbų, ar tų premijų 
nėra daug. Ar tokiu būdu jos 
skirtinos? Daug kas reiškė nuo
stabą, kad pati Kultūros taryba 
paskyrė premiją dr. Vytautui Ka- 
voliui už Metmenų redagavimą. 
Sako, kadaise jis buvo 
kontroversinė asmenybė, 
kalbėjęs prieš Lietuvos 
išjuokęs lietuvius ir tt”

Paaišk. Šio priekaišto “rimtu
mą” liudija išsireiškimai “pri
vačių kalbų”, “sako”, “kadaise 
jis buvo”, “esąs kalbėjęs”. Į šito
kius “faktus” atremtos bylos 
nesiimtų svarstyti joks teismas. 
Kvepia paplavom, nuogirdom, 
anekdotais.

Kultūros taryba savo pirmąja 
kultūros darbuotojo premija ap
dovanojo prof. dr. Vytautą Ka
volį kaip dinamišką ir intelek
tualų Lietuvių Studentų Sąjun
gos kūrėją ir veikėją, kaip aka
deminio lygio kultūros Žurnalo 
Metmenų steigėją ir pastovų jo 

redaktorių, sugebėjusį į bendra
darbių eiles įrikiuoti vis ir vis 
priaugančių originalios minties 
ir aukšto intelekto bendradar
bių, o taip pat ir kaip pradinin
ką ir uolų organizatorių anų 
kasmetinių Taboro Farmos stu
dijinių dienų, gausiai lankomų 
įvairių pažiūrų ir amžių šviežių 
faktų ir idėjų mėgėjų. Savo įna
šais į gyvosios lietuvybės ir mū
sų kultūros išeivijoje ugdymą ne 
daug kas galėtų su dr. V. Kavolių 
lygintis. Kultūros taryba šios 
premijos paskyrimu be jokių 
svyravimų didžiuojasi.

Pst. “Čia norėtųsi papildyti tą 
premijų sąrašą — norėtųsi, kad 
būtų premijos tautinių šokių 
grupėms, jų vadovams, chorų di
rigentams ir patiems chorams, 
Reikia atkreipti dėmesį ir į mo
kytojus, į žurnalistus.”

Paaišk. Vedamojo pirmam sa
kiny teigiama, “kad premijų ski
riama tikrai nemažai, o gal net ir 
per daug”. Bet, matyt, ne per 
daug, jei daugiau pasigendama. 
Kultūros taryba mano, kad jų da
bar jau skiriama nei per mažai, 
nei per daug, kaip tik pakanka
mai visoms gyvosioms išeivijos 
kultūros sritims. Juk teatro pre
mija gali būti skiriama ir už šo
kius, muzikos — dirigentams ar 
chorams. Humanitarinės srities 
žurnalistai gali pretenduoti į li
teratūros premiją su eseistinių 
straipsnių rinkiniais. Mokyto
jams premiją turėtų steigti Švie
timo taryba, o kitų sričių žurna
listams — Visuomeninių reikalų 
taryba.

Pst. “Bet premijų neužtenka 
kultūrai ugdyti. Šalia premijų 
reikia organizuoti atskirus dar
bus . .. Kultūros taryba ... gali 
įtraukti ir kitas organizacijas į 
savo plačią programą.”

Paaišk. Premijos ir nėra pati 
pagrindinė šios Kultūros tarybos 
darbo šaka. Daug kas dar užsaky
ta ir vykdoma. Kol kas dar nėra 
pribrendusios dvasinės .sąlygos 
kitas organizacijas įtraukti į Kul
tūros tarybos programą. Tos ki
tos organizacijos verčiau kuriasi 
savo pačių “kultūros tarybas”. 
Sklandžiausiai kooperuoti sekasi 
su kultūrinės paskirties spauda: 
Aidais, Metmenimis, Draugo 
kultūriniu priedu ir Lituanus. 
Vaisingi ir šilti ryšiai ir su Lie
tuvių Rašytojų Draugijos valdy
ba.

Medaliai svarbioms sukaktims 
pažymėti būtų jau Krašto valdy
bos iniciatyvos reikalas. Specia
lioms progoms paveikslų, roma
nų ar dramų užsakymai ir iki 
šiol buvo įvairių organizacijų 
ar net asmenų vykdomi, bet daž
niausiai be sėkmingesnių vaisių. 
Konkursai yra daugiau davę.

-Laetaivos Atgimimo Sąjū
džio senienų tarybos suvažiavi
mas kviečiamas spalio 16-17 
“Laisvosios Lietuvos” patal
pose, 2618 West 71 St, Chica- 
go.111.

- EJail- Alfonso Dargio paro- 
dt) spalio 16-17 rengia Kana
dos Lietuvių Katalikių Moterų 
Sąjungos Prisikėlimo skyrius 
loronke, Prisikėlimo parapijos 
parodau salėje.

-Chicagos Jaunimo Centro 
tarybos pirmininku išrinktas 
prof. dr. Jonas Račkauskas, sek
retore Irena Kerelienė. Valdy
bos pirmininke sutiko pasilikti 
Irena Kriaučeliūnienė, vicepir
mininku Henrikas Laucius, sek
retore Alė Steponavičienė, iždi
ninku ir reikalų vedėju Viktoras 
Daira skis, korespondente Birutė 
Jasaiti«nė. Pareigūnai išrinkti 
1982-1983 metam.

- Toronto Lietuvių Namų 
vyrai spalio 16, šeštadienį, ren
gia koncertą-balių. Programą at
liks solistė R. Pakštaitė iš Chi- 
cagos, akomponuojama muz. J. 
Ccvėdo, ir “Ramunėlės”, Otta- 
w mergaičių dainos vienetas, 
vadovaujamas R. Šiulytės ir 
akomponuojamas L. Lukšaitės.

- Komos lietuvių jaunimo 
grupės iniciatyva rugsėjo 8 
Švč Mergelės Marijos gimimo ir 
Lietuvių Tautos šventės proga 
lietuvių koplyčioj Šv. Petro 
bazilikoj buvo surengtos pamal- 
dos až TCft*iiWt:>?TW5Tbodu ir 
Romos lietuviai išreiSkė savo 
dvasinį ryšį su lietuviais maldi
ninkais, iš visos Lietuvos ke
liaujančiais į Šiluvos atlaidus. 
Miiia-s už Lietuvą ir jos laisvę 
aukojo Romoj gyveną lietuviai 
kunigai.

-Melbourno lietuviai gražiai 
atšventė Tautos šventę. Iškilmės 
buvo rugsėjo 5 Šv. Jono bažny
čioj ir Lietuvių Namų salėj. Pa
maldas laikė kun. Pr. Vaseris. 
Pagrindinę paskaitą skaitė dr. 
Artinas Staugaitis. Buvo graži 
meninė dalis. Iškilmėse daly
vavo apie 400 lietuvių.

- Dr. T. Remeikio knygos 
'The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lith- 
uania”, kurią išleido Lietuvių 
Bendruomenė, recenziją iš
spausdino “Chicago Catholic” 
rugsėjo 10. Recenzija pavadinta 
‘‘Docmments tell ofOppression”. 
lispatusdinta per tris skiltis. Re
cenziją parašė kun. dr. J. Pruns- 
Ids.

- “‘Dainavos ansamblio stato
mas veikalas “Vilniaus pilies le
genda” Chicagoj, Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėj, bus 
atliekamas spalio 30 ir 31.

- Australijos lietuvių dienos 
ruošiamos 1982-1983 metų są
vartoje. Tikimasi, kad atvyks iš 
Los Angeles, Calif., Spindulys, 
tautinių šokių grupė, vadovauja
ma Onos Razutienės. Šventėj 
ruošiasi dalyvauti ir vietiniai 
chorai bei tautinių šokių grupės.

- Jonas Simanavičius, buvęs 
Kanados Lietuvių Bendruome
nė ir I-ųjų Pasaulio Lietuvių 
Dieirų rengimo pirmininkas, 
atstovavo Kanados Lietuvių 
Bendruomenei II-ųjų Pasaulio 
Liehavių Dienų organizatorių ir 
talkininkų posėdy, kuris dr. 
Autimo Razinos pastangomis bu
vo sušauktas rugsėjo 19 Ateiti
ninkių namuose, Lement, III.

dynfes bus 1983 birželio 2800 
Chiomgo^e, Il-ųjų Pasaulio Lie
tuviu Dienų metu.



lomėja Statkienė. Po egzekvijų 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioj už jos sielą mišias aukojo 
kun. A. Mkriūnas, MIC. Giedo-

gerame stovyje. Nežiūrint nema
žų išlaidų, atsarginis K. Židinio 
fondas nuolatos anga ir yra in
vestuotas į lietuvišką taupymo 
instituciją. Visuomenės veikloje 
tačiau pastebimas atoslūgis. Pa
vyzdžiui, vyresnio amžiaus jau-

kalbos rašyba, 3 doL
Vysk. V. Brizgią, Neifskiri 

trys nežinomieji, 5 doL
Vysk. V. Blizgio, Kazimi 

Kaupaite—Motina Marįja, S< 
V. Marotakonytes, Tiltas

Nėšį. 5doL

žėjęs bibliotekos naudotojų 
skaičius, o taip pat sumažėję 
ir lietuviški parengimai.

Teisiniuose reikaluose taip 
pat esama problemų, surištų su 
finansinės knygvedybos -ir **tax

Patiaba, Hot Springs, Ark, A. 
Belazaras, So. Windsor, Cobol, 
J. Urbanavičiūte, Spring VaBey, 
N.Y., kun. A. Sabaliauskas/ Bos
ton, Mass., J. Bamas, Eliza-

tos himnas, o toliau sekė nusta
tytoji susirinkimo eiga. Praneši
mus darė valdybos pirmininkas 
Algirdas Šilbajoris, narystes ko
miteto pirmmmkė ir finansų 
sekretorė Jonė Pumputienė ir 
teisinio komiteto narys Romas 
Kezys, o iždo apyskaitą patvirti- 

tam tikslui pakviestas ekono
mas Juozas Pažemėms. Visą su
sirinkimo eigą vedė LK Fondo

Buvo iškelta daug įdomių 
minčių apie jaunimo bei senimo 
veiklą ir buvo prieita, išvados, 
kad -vis dėl to,E Židinį riekia

— O jum ir nebūtina girdėti, 
ką aš su žmona kalbu, — atker
ta kaimynas.

Margis, Julius Mičiudas, Anta
nas Mikučionis, Leopoldas 
Stankevičius.

vienijimas (SLA), Aušros Vartų 
lietuvių parapija, Moterų dr-ja 
“Birute”,; Lietuvai Išlaisvinti

lin, Hat Sgah*. AdL,
las, Ganvood, N.J., R- Novslr, 
Los Angeles, CatiL, B. Mackio- 
la, Onnoud Beach, Fhu, V. Les- 
kaitienė, Santa Barbara, Cahfl,

Naujų Metų baliui įvykdyti. 
Tam reikalui iniciatyvos imasi 
Bronius Sodrus.

Susirinkimu buvo atžymėta 
sėkminga Kultūros Židinio eg
zistencija, Lietuvių Kultūros

ateity. Tos viltys išsipildys 
tiktai sulaukus naujų jėgų Kul
tūros Židinio išlaikymo dar
buose.

Woodhaven, N.Y, A. Chepulis, 
Brisk Tonu, Nd-» H- Kontrimas, 
Ceutervflle, Mass^ V. Staknys, 
Elizabeth, N.J., L. Kurkulu, 
Rochester, N.Y„ P. Grenda, Oi- 
denburg, W. Germany, P. Bflė- 
nas, Pomrmn, N.Y., J. Va
laitis, Waterbury, Comu, P. Pet-

vime. Posėdis taip pat priėmė 
Artino Simonaičio, kuris vado
vavo jaunimo veiklai, atsistaty
dinimą iš tarybos. Jo vieton bus 
ieškomas naujas asmuo, kuris 
palodytų norą, iniciatyvą, entu
ziazmą ir turėtų laiko jaunimo 
veiklai Kultūros Žadiny atgai-

HigHand, IncL, B. Budriūnas, 
Los Angeles, Cali£» P. Šlamelis, 
StPetersburg Beach, Fhu, E. 
Pūrelis, HoUywood, Ffcu, J. Sa
ras, Plymouth, Mass^ J. IŠkaus- tetimaotevynės—Toronto vyrų 
kas, Wayne, N.J., V. Miletas, choro dainos. Kaina 10 doL 
Ocala, Fku, L Simanavičius, Nerija — CSevelando studenčių 
Poughkeepsie, N.Y., P. Pe- vieneto dainos. Kaina 8 doL 
čenkis, Elizabeth, N.J., V. Vilku- 
taitis, E. Northport, N.Y, K. Šeš
tokas, Rahvray, N.J., H. Shields, 
New York, N.Y., A. Gražulis, 
Clifton, N.J, S. Bakutis, St 
Petersbrng, Fta, V. Bigėms,

---"E

Argentinos Lietuvių Organi
zacijų ir Spaudos (ALOS) Tary
bos valdyba nuo rugsėjo mėn. 
veikia tokios sodėtiev pinu.— 
Leopoldas Stankevičius, vice- 
pirm. — Jutim Mičiudas, ižd. 
— Adomas Burba, sekr. —kun.

pat glūdi artimiausioje ateityje.
Po įvairių diskusijų susirinki

mas priėmė padarytus praneši
mus ir tuoj po to įvyko LK Fon
do tarybos narių rinkimai. Pasi
baigus A. Vakselio, R. Kezio 
ir V. Vyganto (išsikėlęs į Teras 
valstiją) kadencijai, rinkūnam 
buvo pasiūlyti šeši kandidatai. 
Dviem atsisakius, liko tik keturi.

Po apeigų šeima pakvietė daly-* 
vius pusryčiam į Maironiui

stantinani pridedmna 1 doL
poft ^bibhbbos ir ISos HS1B* 

iansios K«r gfato*
rate. — Montreabo jamfano an- 
ata|i)iterąAek&15 kūrinių. Kri-

Perstantimui pridedama 1 
doL už kiekvieną plokštele.
' r.' i-T-gė' tįįo>os ir soros necuvisaps psoan-

— teies, naruos neumsKOS Knygos
Brookiyn, N.Y., J. Krivickas, j, Jjetavfidd Suvenyrai gaunama 
Ricbmond Hifl, N.Y., A. Bružė- Darbininko administracijoj, 341 
nas, Ormond Beach, Fla^ H. Be- Highland BlvcL, BrooHyn, N.Y.

Iš susirinkimo dalyvių buvo 
patirta daug nuomonių, klausi
nių ir pataiunų. Pozityvius pa
tarimus davė Kultūros Židinio 
statybos {vykdytojas tėvas Pau
lius Baltakis, OFM, kurį susirin
kimas pasveikino su perrinkimu 
pranciškony provincijolo pa- tas velionės kapas ir pašventinu



šv. Petro psrapŲsJ misijos
šv. Petro lietuvių parapijos 

bažnyčioj So. Bostone misijos 
prasidės šį sekmadienį, spalio 
17, 10:15 vai. ryto. Mišias au
kos ir pamokslą pasakys vysku-
pas John D’Arcy. Būtų labai 
gražu, kad mūsų bažnyčia būtų 
pilna. Vyskupas gerai žino per
sekiojamą bažnyčią okup. Lietu
voj ir žino, kad lietuviai yra ko
vojanti tauta už savo tikėjimą ir 
savo tautiškumą.

Pirmadienį, antradienį ir tre
čiadienį misijos vyks anglų kal
ba. Ketvirtadienį, spalio 21, 7:30 
vai. vak. lietuviškai kun. Juozas 
Bacevičius, OFM, kalbės apie 
maldą. Penktadienį, spalio 22, 
7:30 vai. vak. kun. Antanas Jur
gelaitis, OP, apie Bažnyčią ir 
šeštadienį, spalio 23, kun. Anta
nas Paškus apie susitaikymą. 
Sekmadienį, spalio 24, misijų 
užbaigimas. Prel. Vytautas Bal-

1982 spelio 15, Nr. 40 • DARBININKAS • 7

Sesuo Paulina metinėje šventėje Brocktone, Mass., su 
“svečiu”.

METINĖ ŠVENTĖ BROCKTONE
Sviokla, Alb. Janiūnas, J. Žu- 
romskis, A. Jankauskas, A. Jeske- 
vičius, Vitkauskas, L. Budreckas 
ir Magdano.

Pamokslą lietuvių ir anglų 
kalbomis pasakė kun. dr. A. Jur
gelaitis, OP. Jis klausytojus su
pažindino su Marijos apsireiški
mais. Pirmasis, kuris laikomas 
žinomu visoj Europoj, įvyko 17 
amž. Lietuvoj, Šiluvoj, antrasis 
— Prancūzijos Liurde ir trečias

Nukryžiuotojo Jėzaus Sopulin
gosios Motinos Marijos seserų 
vienuolyno soduose rugsėjo 6, 
Darbo dieną, vyko 37-oji metinė 
susitikimo ir Šiluvos atlaidų 
šventė.

Seselės rytiniame JAV pakraš
ty yra žinomos kaip jaunimo 
auklėtojos, senelių globėjos ir 
lietuviškos kultūros puoselėto
jos. Visuomet į metinę jų šven-

Šiemet daugiausiai.
Šventės iškilmės prasidėjo 11 

vai. procesija. Marijos garbei iš
kilmingas mišias aukojo Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas kun.1 
Petras Šakalys. Su juo koncele- 
bravo kunigai: Antanas Jurgelai
tis, prel. Vytautas Balčiūnas, duose. Seselių bei jų rėmėjų pa- 
Alb. Kontautas, Just. Steponaitis, ruoštu maistu visi galėjo pasi- 
S. Saulėnas, A. Abračinskas, V. stiprinti ir atsigaivinti bealkoho- 
Cukuras, R. Krasauskas, Fr. liniais gėrimais. Tarp žaliuojan-

Mišių metu giedojo Šv. Kazi
miero parapijos choras, vado
vaujamas komp. J. Gaidelio, ir 
solistė M. Bizinkauskaitė.

Po pamaldų svečių masei su
rengtos vaišės vienuolyno so-

Ilgamečiu! Lietuvos Tyrimo Instituto Pirmininkui

JUOZUI AUDĖNUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Olgai, 
dukrai Daivai Banaitienei ir artimiesiems.

Lietuvos Tyrimo Institutas

čių medžių buvo pastatytos į- 
vairių formų ir spalvų 27 “so
dybėlės”, kuriose buvo visko: 
suvenyrų, žaidimų, laimėjimų, 
knygų, aprangos.

Pasisotinusius svečius links
mino Sūkurio, lietuvių tautinių 
šokių ansamblio, jaunimas. Va
dovauja Vyt. Bruzgys, globoja 
Eligijus Sužiedėlis, Pranas Šim
kus ir tėvų komitetas. Jaunuoliai 
pašoko Žiogelius, Kalvelį, Dzū
kų polką ir Subatėlę.

Metine švente džiaugėsi ir Šv. 
Juozapo globos namo seneliai 
gyventojai, sulaukę gausių lan
kytojų.

Nemaža buvo lankytojų ir 
miško prieglobsty esančiose 
kapinėse, kur amžiną prieglobs
tį rado Nukryžiuotojo Jėzaus se
serų vienuolyno įkūrėjas Tėv. Al
fonsas M. Urbonavičius, trys 
motiniško namo' kapelionai — 
kun. Jonas Švagždys, kun. Aloy
zas Klimas ir kun. Pranas Ma
nelis. Čia ilsisi ir vienuolika se
selių bei Šv. Juozapo senelių 
globos namų gyventojai ir keli 
vienuolyno rėmėjai.

Šios šventės suplanavimui ir 
paruošimui seselės ir jų rėmėjai 
paaukojo daug laiko ir darbo. 
Pagrindinės šventės ruošėjos: 
generalinė vienuolyno viršinin
kė (išrinkta liepos 1) sesuo Rūta 
Marija Daugininkaitė ir sesuo 
Martyna Zenavičiūtė. Be abejo, 
kaip bitelės dirbo ir visos se
serys bei rėmėjų valdyba.

Seselės dėkingos visiem, pa
dėjusiom šią 37-ąją metinę šven
tę suruošti, o taip pat visiem 
atvykusiem ir dalyvavusiem.

E. Ribokienė

—.............. . .................... - —
čiflnas kalbės apie Eucharisti-

Šių d^nų. imamiem ir blaš- 

da gali daug padėti, šio gėrio 
niekada nėra perdaug. Okupuo
tai Lietuvoj bažnyčias laitai 
lanko jaunimas, nors už tai yra 
labai persekiojamas. Bet Sis 
dvasinis penas suteikia jėgų ir 
stiprybės dirbti Dievui ir savo 
tautai.

Mėsų niekas nevarto ir gal 
dažnas mėsų net nepagalvojame 
apie brangias tikėjimo dovanas. 
Misijos ir yra tam, kad galė
tume susikaupti, apmąstyti ir 
eiti tikruoju keliu.

šv. Petro lietuvių parapijos 
klebonas kun. Albertis Kontau- 
tas prašo visus lietuvius atsilan
kyti.

Lituanistinės mokyklos 
vakaras

Bostono lituanistinės mokyk
los tėvų komiteto ruošiamas va
karas paprastai daromas mokslo 
metų pradžioje, šiais metais jis 
buvo rugsėjo 25 Lietuvių Pilie
čių draugijos salėje.

Vakarą suruošė šių metų tėvų 
komitetas, kuriam pirmininkauja 
Gitą Kupčinskienė, Dalia Zikie- 
nė — sekretorė ir Vytautas La
las — iždininkas. Narės yra Rima 
Bričkienė ir Adelė Banevičienė.

Su naujaisiais mokslo metais

mokykloje įvyko daug pasikeiti- - 
mų. Ilgametis mokyklos vėdė-

iš pareigų ir jo vietą užėmė 

lituanistė Zita Krukonienė. Jai 
į pagalbą atėjo prityrusi moky
toja J. Lapšienė, perėmusi admi
nistratorės pareigas. Prie jau il
gus mętus mokykloje dirbančių 
mokytojų prisidėjo eilė nauju. 
Taip mokykla su naujomis jėgo
mis ir gražiais užsimojimais pra
dėjo naujus mokslo metus. Visi 
mokytojai su direktore ir admi
nistratore buvo pristatyti va
karo dalyviam.

Programą atliko Gitos Kup
činskienės vadovaujamas “So- 
dauto” etnografinis ansamblis. 
Ansamblis gražiai pasirodė. Jau
čiama padaryta pažanga. Gaila 
tik, kad ansamblio eilėse nesi
matė daugelio ankstyvesnių 
dalyvių. Negi jie pavargo tokioj 
gražioj pradžioj, ansambliui dar
bą tik pradėjus. Laukiame jų 
sugrįžtant Ansamblio programa 
buvo nauja. Norėjosi pridėti 
daugiau naujų sutartinių, ku
riomis ansamblis garsėjo.

Šokiam grojo geras latvių or
kestras. Šokių pertraukų metu 
orkestro dalyviai atliko įdomias 
latviškas dainas. Vakaro progra
mas paruošė Vyt. Dilba. Dė
mesį traukė programos dailus

šriftas ir skoningas atlikimas.
Maisto paruošimui vadovavo 

prityrusi šeimininkė p. Eild- 
nienė. Viskas buvo skaniai pa
ruošta ir daug geriau negu kad 
brangiam restorane. Nuotaika 
buvo smagi, alramhėjn dainos, ir 
dalyvavusieji džiaugėsi gražiu 
vakaru.

Daug pastangų buvo padėta 
vakarą ruošiant Poros metų iš 
eilės vakaro nebuvimas padarė 
spragą, kurią atitaisyti nelengva. 
Ypač tai jautėsi kviečiant sve
čius ir daugelio pasigendant pa
čiame vakare, nors dalyvavo 
apie 150 žmonių.

Mokyklą lanko apie 70 mokinių 
Joje dirba devyni mokytojai, vei
kia devynios klasės. Mokslas vie
nam mokiniui metams — 110 
dol. Iš vienos šeimos mokyklą 
lankant dviem ar daugiau — 
145 dol.

Dar yra vietų ir galima į mo
kyklą įstoti. Reikia kreiptis į 
direktorę. Silpniau lietuviškai, 
mokantiem veikia speciali 
klasė. (k.n.)

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

“Maistas ir ligos - maisto 
biochemija” knygos sutikimas — 
spalio 16, šeštadienį, 3 vai. p.p. 
Tautinės S-gos namuose, So. 
Bostone.

f* A BE fV>rt MIAQQ trios Sirdies žmogus. Jo ramus 
vRr C }eįjo gerai sugyventi su

MIRĖ 
DR. ALGIRDAS VALIŪNAS

KAZIUI KAZLAUSKUI
mirus, vaikamsžibutei, Algirdui, Kęstučiui,žmonai Sofijai 
ir seseriai Lucijsi Rimkienei gilią užuojautą reiškiame 
ir kartu liūdime.. —

Stasys Kligys su Seimą

A-A.
JONUI SIMEN • ŠIMĖNUI

minia, žmonai Paulinai, anūkams Ir visiem artimiesiem 
raiškiu gilę užuojautą

Dr. Jonas Algirdas Valiūnas, 
gyvenęs Palos Hills, III., mirė 
spalio 3 d. 9 v.v. sulaukęs 60 
metų amžiaus. Liko žmona dr. 
Danutė Valiūnienė, du sūnūs 
Algis ir Petras, duktė Donna, 
du broliai su šeimomis — dr. 
Kęstutis Valiūnas, gyvenąs New 
Rochelle, N.Y., ir Vytautas, gy
venąs Washington, D.C.

Velionis buvo medicinos dak
taras, 12 metų dėstė North- 
westem universitete. Palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse spalio 
6 Chicagoje.

Buvo gimęs Lietuvoje, medi
ciną baigė Vokietijoje, Ameriko
je išgyveno 33 metus.

Mirė a.a. M. Biliūnas
Mykolas Biliūnas, pedagogas, 

LB Cape Cod apylinkės steigė
jas ir jos pirmasis pirmininkas, 
mirė rugpjūčio 29.

Mykolas Biliūnas gimė 1904 
balandžio 29 Niūronių kaime, 
Anykščių valsč., Utenos apskr. 
Jis yra rašytojo J. Biliūno sū
nėnas. Biliūnų šeimoj buvo šeši 
broliai ir dvi seserys. Visi jie 
išaugo sąmoningais lietuviais 
patriotais. Vienas jo brolis žuvo 
kovoj su okupantu, du broliai 
mirė Sibiro tremty, gi rugpjūčio 
12 Lietuvoj mirė jo paskutinis, 
brolis.

Velionis gimnazijos mokslus 
buvo baigęs Ukmergėj. Baigęs 
mokytojų kursus, pradėjo moky
tojauti Viekšniuose. 1927 vedė 
mokytoją. Bronę Mandeikytę, 
mokytojavusią Karčiamų kaime, 
prie Radviliškio. M. Biliūnas 
persikėlė mokytojauti į Radviliš
kį. Karčiamų kaime jiem gimė 
sūnus Vytautas. Vėliau Biliū
nai persikėlė mokytojauti į Pa
lemoną, kur jiem gimė sūnus 
Rimgaudas. Palemone M. Biliū
nui teko eiti mokyklos vedėjo 
pareigas.

Antro pasaulinio karo viesu
lui siaučiant, Biliūnų šeima pa
sitraukė į Austriją. Vienoj My
kolas dirbo geležies gaminių 
fabrike. Karo audrai artėjant, jie 
pasitraukė į Bavariją ir apsistojo 
Rosenheime. Čia gyveno iš- 
vietintųjų stovykloj. Mykolas bu
vo Rosenheimo progimnazijos 
direktorium.

Biliūnų šeima 1949 emigravo 
į JAV ir apsigyveno Portchester, 
N.Y., kur Mykolas dirbo geležies 
gaminių fabrike. Sulaukęs pen
sijos, 1969 persikėlė gyventi į 
Cape Cod, Mass.

1953 Portchestery mirė jo žmo
na Bronė. Tada jis vedė našlę 
mokytoją Janiną Karpienę. Jo 
sūnus mechanikas inž. Vytautas 
Biliūnas mirė 1977, palikęs naš
lę žmoną ir du vaikus.

Mokytojas Mykolas Biliūnas, •’ 
kilęs iš Aukštaitijos, buvo jau-

įvairių pažiūrų žmonėmis. Gam
tos apdovanotas pedagogo talen
tu, jis buvo mylimas ne tik mo
kinių, bet ir savo kolegų moky
tojų. Atsidūręs tremty, jis steigė 
mokyklas ir jom vadovavo. Pa
sitraukęs į pensiją ir būdamas 
Cape Cod LB apylinkės pirmi
ninku, stengėsi ir vyresniesiem 
dvasinį gyvenimą pagyvinti pa
skaitomis.

Į laidotuves suvažiavo JAV 
gyveną jo brolių ir sesers vai
kai, mokslo draugai, pažįstami ir 
apylinkės lietuviai. Šermeninėj 
atsisveikinimui . vadovavo LB 
Cape Cod apylinkės pirm. V. di
džiūnas. Lietuvių mokytojų var
du atsisveikino B. Jucėnienė, 
draugų ukmergiečių vardu — J. 
Kapočius, LB Cape Cod apy
linkės vardu — V. Židžiūnas. 
Giminių vardu žodį tarė jo bro
lis sūnus Juozas Biliūnas iš 
Mentor, Ohio.

Koplyčioj pamaldom vado
vavo prof. kun. S. Yla iš Put- 
nam, Conn. Jis rugsėjo 1 Our 
Lady of Victory bažnyčioj Cen- 
terville, asistuojant vietos kuni
gui, aukojo mišias lietuviškai ir 
pasakė pamokslą. Į kapines ve
lionį palydėjo gausus būrys da
lyvių. Po laidotuvių apeigų visi 
buvo pakviesti į F. Mandeikio 
namus pabendrauti. Mykolo Bi
liūno vardui Lietuvių Fonde į- 
amžinti suaukota 625 dol.

J.M.

JŪRA STRIMAITYTE, lietuvė ad
vokato, STRIMAITIS S KEHOE, 31

Parapijos misijos, šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone misijos prasidės spalio 
17 d. 10:15 v.r. Mišias aukos ir 
pamokslą pasakys vyskupas 
John D’Arcy.

Balio 72 skyriaus pobūvis — 
vakarienė bus spalio 30, šešta
dienį, 6:30 vai. vak. Sandaros 
salėj, Interval St, Brocktone.

Lietuviškų parapijų metų re
liginis koncertas įvyks Šv. Petre 
lietuvių parapijos bažnyčioj So. 
Bostone, lapkričio 7, sekmadie
nį, 11 vai. ryto. Koncerto prog
ramoj — Berklee kolegijos cho
ras, solistai ir muzikai. Bus at
liekama Jeronimo Kačinsko nau
ja kompozicija šv. Pranciškaus 
800 metų jubiliejaus proga — 
“Saulės giesmė”.

Martyno Jankaus šaulių kuopa 
ruošia rudens balių lapkričio 13, 
šeštadienį, 6:30 vai. vak. Sanda
ros salėj, 30 Interval St, Brock
tone.

Šv. Petro parapijos bazaras 
— lapkričio 14 So. Bostono Lie
tuvių piliečių D-jos salėj.

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas įvyks lapkričio 21, 
sekmadienį, So. ‘Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos salėj. Ren
gia Lietuvos karių veteranų są
junga Ramovė.

LAISVES VARPAS sakmadie^ 
nlais 9:00-10:00 vat ryto H WCA v- 
FM banga MA Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (017) 500- 
7209.

BOSTON, MASS — WLYN 1300

Darbininkas. Didelis lietuviškų 
knygą pasirinkimas.

BflnKBvmnii 
Postogepod both imiųs

Amelia Sinus

JONUI GINTAUTUI

Jos šeimą Ir artimuosius giltai užjeučlair drauge liūdi
Lietuvių Atletų Klubas

mirė spalio 8. Anksčiau jis gyve
no Brooklyne. Paliko žmoną Ve
roniką, dukras Birutę Butkienę, 
Vidą Jankauskienę, sūnų Vy
tautą su šeimomis, anūkus bei 
kitus artimuosius.

Albertas Menderis, gyvenęs 
Middle Village, N.Y. 68 metų 
amžiaus, mirė spalio 3. Palaido
tas-spalio 6 iš Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios šv. Karolio ka
pinėse Long Island. Paliko žmo
ną Dorothy, sūnų Albertą, Jr., 
anūkus bei kitus gimines.

NAUJAUSIA 
PLOKŠTEI!

Nauja diena, Dainos pasišokti 
ir klausytis. Dainuoja dvynukai 
Astra ir Andy šalčiai: Serenada, 
Oi niekados, niekados nepamir
šiu, Neišeik, neišeik tu iš 
sodžiaus, Už kalnų toli toli, Mei
lės ieškok, Paskutinis sekmadie
nis, Aš atsimenu namelį, Man tu 
graži, Kaiminka, Iškeikime stik
liuką, Nauja diena, Tave aš 
pažinčiau tamsią naktį, Ar 
skirsimės. Kaina 10 dol. Per
siuntimui pridedamas 1 dol.

ši ir kitos naujos lietuviškos 
muzikos plokštelės bei lietuviš
kos knygos ir suvenyrai gauna
ma Darbininko administracijoj, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N .Y. 11207.

V*
-i 

5.
 J


