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Ciovanni Spadolini, negalėda
mas toliau suderinti krikščionių 
demokratų ir socialdemokratų 
partijų užimtų linijų tvarkant 
krašto ūkio reikalus, atsistatydi
no. Prezidentas Pertini pavedė 
naują vyriausybę sudaryti senato 
pirmininkui ir buv. ministeriui 
pirmininkui krikščioniui demo
kratui Amintore Fanfani.

Lenkijoj panaikintos Solida
rumo unijos pogrindžio vadų 
skelbtas visuotinis streikas lap
kričio 10 neįvyko dėl to, kad 
vyriausybė buvo streikui gerai 
pasiruošusi ir kiekvieną bandy
mą streikuoti ar demonstruoti 
tuoj pat. užgniaužė.

Meksikos vyriausybė susitarė 
su tarptautiniu monetariniu 
fondu dėl 3.84 bil. dol. pasko
los žlugančiam krašto ūkiui at
statyti ir už tai pasižadėjo su
mažinti vyriausybės išlaidas, pa
kelti mokesčius ir suvaržyti im
portą.

Izraelio karinėj būstinėj Tyre 
mieste, Libane, dėl nežinomos 
priežasties įvykęs sprogimas už
mušė 75 Izraelio karius ir 14 
palestiniečių.

Viceprezidentas Bush ir vals
tybės sekretorius Schultz, daly
vaudami Sov. S-gos prezidento 
Brežnevo laidotuvėse, susitiko 
su partijos gen. seki. Andro-

kauskaitė pertraukos metu tardė 
mokykloje” savo auklėtinę X klasės mokinę

Švenčionys. Praeitais metais Vidą Merkevičiūtę. Ją išvadino 
rugsėjo 9 buvo laidojama Vanda net valkata, nes dėl jos elgesio 
Misiūnienė. Jos sūnus Petras 
mokėsi Švenčionių vidurinės 
mokyklos 8 klasėje. Laidotuvėse 
dalyvavo 26 jo mokslo draugai. 
Atlydėjus mirusią į bažnyčią, kla
sės auklėtoja Nijolė Bieliauski- 
nė mokyklos direktorės Stuikie- vežta į skyrių ir tardoma. Už tai 
nės įsakymu visus mokinius iš 
bažnyčios išvarė.

Švenčionių parapijos vikaras 
kun. Edmundas Paulionis švie
timo ministerui parašė skundą, 
kuriame sakoma, kad Bažnyčia 
atskirta nuo mokyklos, todėl mo
kytojai neturėjo jokios teisės 
šeimininkauti bažnyčioje, 
drumsti apeigų rimtį. Pedagogai 
nuolatos pažeidinėja tarybinius 
įstatymus ir niekada nebuvo nu
bausti. Taip elgdamiesi, pedago
gai pažemina ir mirusius bei jų 
artimuosius, o tai nesiderina nei 
su pedagogika, nei su žmoniš
kumu.

Šakiai. Prieš praeitų metų Ka
lėdas Šakių vidurinės'mokyklos 
ateistai subruzdo terorizuoti mo
kinius. Visokiais būdais gąsdino 
mokinius, kad neitų į bažny
čią. Kai gruodžio 24 Šakių baž
nyčioje 10 vai. vyko Bernelių 
mišios, miesto gatvės buvo pil
nos mokytojų, kurie gaudė mo
kinius. Apie bažnyčią siuvo 
KGB mašinos. Mokytojai puolė

mokytoja turinti aiškintis direk
toriui ir saugumiečiam.

Mokinė Vida Merkevičiūtė 
1981 lapkričio 14 dalyvavo vie
name jaunimo gimtadienyje Vil
kavišky. Kartu su kitais buvo nu-

pirmą trimestrą elgesys jai buvo 
sumažintas iki nepatenkinamo.

1981 gruodžio 11 Vida Mer
kevičiūtė buvo tardoma mokyk
los direktoriaus J. Dirvonskio. 
Direktorius reikalavo prisipažin
ti, jog ji atostogavo Lazdijų ra
jone, vertė išduoti visus moki
nius, kurie buvo kartu. Bet di
rektorius iš mokinės nieko nesu
žinojo.

Gruodžio 18 mokinę tardė ir 
auklėtoja ir direktorius.

1982 sausio 20 Vidos Merke- 
vičiūtės tėvai parašė skundą 
Švietimo ministeriui, protestuo
dami prieš jų dukros persekio
jimą Kybartų vidurinėje mo
kykloje. Proteste sąkoma:.

“Mes protestuojame, kad 
mūsų dukrai buvo sumažintas 
elgesys. Kokia teise mokyklos 
direktorius ir auklėtojai išvadino 
mergaitę valkata, šliundra, jei ji 
nebuvo nei girta, nei valkiojosi. 
Prašom įsakyti, kad Kybartų mo
kyklos vadovybė ištaisytų mūsų

Nevainikuotas Sov. S-gos im- biuro kandidato vietą. Stalinui 
peratorius, išdidžiai pagal Vak»- mirus, matyt, neturėdamas jo 

įpėdinio malonės, Brežnevas ne
teko abiejų šių vietų, bet netru
kus pasidairė gynybos ministeri
jos vyriausiu politiniu komisaru.

Atėjus į valdžią Chruščiovui.' 
Brežnevo įtaka ir galia vėl pradė

ruošė priimtą madą vadinęsis 
prezidentu, o iš tikrųjų bodamas 
tik aukščiausios tarybos prezi
diumo pirmininku ir visą valdo
mąją galią įsigijęs iš Sov, S— 
gos komunistų partijos centro 
komitete išsikovotos generalinio 
sekretoriaus vietos, Leonidas

aįpie pagrindinius abiejų valsty
bių reikalus. Jie taip pat buvo 
susitikę ir su laidotuvėse daly
vavusiu Kinijos užsienio reikalų 
nflinisteriu Huang Hua.

’ Angoloj veikiančių partizanų, 
siekiančių visiškos Angolos ne
priklausomybės, vadas Jonas Sa- 
vimbi sutiko perduoti Pietų Afri
kos Raudonajam Kryžiui jo ne
laisvėj laikytus tris rusus, ku
bietį ir 60 Angolos piliečių, o 
Angolos vyriausybė sutiko pa
leisti du amerikiečius samdinius, 
patekusius į Angolos nelaisvę 
pilietinio karo metu, amerikietį 
lakūną, priverstą nusileisti An
goloj, ir trijų P. Afrikos karių 
lavonus.

* Irako prezidentas Saddam 
Hussein spaudos konferencijoj 
pareiškė, kad Irako draugišku
mo ir bendradarbiavimo sutar
tis su Sov. S-ga nuo Irako karo su 
lianų pradžios nebuvo veiksmin
ga, nes Sov. S-ga nuolat maži
no ginklų tiekimą Irakui. Dėl to 
jis pareiškė savo susirūpinimą 
ir pabrėžė, kad Irakas atsargiai 
įeško santykių pagerinimo su 
Ūv.

Lenkijos karinis valdovas gen. 
Jaruzelski paprašė Graikijos 
ministerį pirmininką Papandreou 
tarpininkauti, kad Vakarai panai
kintų Lenkijai ūkines sankcijas, 
ir pažadėjo palengva atstatyti 
,Lenldjoj pilietines teises.
| Britanijos lingvistas Geoffrey 
Ąrthur Prime, dirbęs Vakarų 
sąjungininkų elektroninės žval
gybos įstaigoj Cheltenham, Bri
tanijoj, ir šnipinėjęs Sov. S-gai, 
Luvo nuteistas kalėti 35 metus, 
f V. Vokietijos policijai pavyko

Christian Klar, Adelheid Schulz 
'ir Brigitte Mohnhaupt 
•t Prancūzijos prezidentas Miš-

ir Palestinos iš-

iM**. kurios pirmininku yra Jor
dano karalius Hussein, tuoj pat 
jpripožinti Izraeliui teisę egzis
tuoti.
5 Vakarų diplomatai tvirtina, 
kad sovietų kariai apiplėšė tu-

atimdami iš jų ne tik brange
nybes ir pinigus, bet net ir 
drabužius.

b

niūs ir reikalavo grįžti atgal. Mo
kytojas Malskis ir dar keli moky
tojai įsibrovė net į bažnyčią.

Pamaldose dalyvavo labai 
daug mokinių, o presbiterija 
buvo pilna ministrantų ir ado
ruotojų. Dar didesnės gaudynės 
prasidėjo, kai mokiniai grįžo 
namo. Mokytojai juos barė, 
užsirašinėjo jų pavardes. Ypač 
žiauriai užpuldinėjo tuos moki
nius, kurie ėjo namo be tėvų.

Emiliją Piateraitę prisimenant
Kapčiamiestis. Praeitais me

tais lapkričio 22 Kapčiamiesčio 
klebonas kun. Ignas Plioraitis 
paskelbė, kad lapkričio 28 baž
nyčioje bus minimos Emilijos 
Plateraitės, 1831 metų sukilimo 
dalyvės, 150-tosios mirties meti
nės.

Lapkričio 25 čekistas Gylys 
tardė Kapčiamiesčio bažnyčios 
zakristijoną Sadecką, ar klebonas 
nekalba prieš tarybų valdžią, 
kokį niošia minėjimą, ar minėji
me nebus svečių iš Lenkijos. 
Saugumiečiai perspėjo tarnauto
jus, kad neprisidėtų prie Plate
raitės minėjimo, nes būsią pa
traukti atsakomybėn.

Lapkričio 28 iš ankstaus ryto 
prie kelių stovėjo kareiviai ir 
tikrino keleivių dokumentus.

Minėjimas vyko bažnyčioje ir 
prie Plateraitės kapo. Kitą dieną 
mokykloje tardė minėjime daly
vavusius mokinius — Vitą Sake- 
vičių, Gintą Sakevičių, Laimą 
Ramanauskaitę ir Andrių Sukac-

jo kuo. Kurą laurą jis sėkmingai 
vadovavo Chruščiovo plėšinių 
akcijai Kazachstane ir už pasi
žymėjimą buvo vėl atkviestas į 
Maskvą. 1960 paveldėjo iš mar
šalo Vorošilovo Sov. S-gos prezi
dento pareigas.

1964 Chruščiovui patekus į 
nemalonę ir priverstinai atsista
tydinus, Sov. S-gos valdžia per
ėjo į kolektyvinę Brežnevo, Ko
sygino ir Podgomo vadovybę, 
bet 1977 prezidentas Podgomas 
buvo pašalintas iš vadovybės, o 
ministeris pirmininkas Kosygi
nas mirė 1980 pabaigoj, ir visa 
valdžia susikoncentravo Brež
nevo rankose.

Suktai išnaudodamas Vakarų 
valstybių taikos troškimus, 
Brežnevas 1970 pasidarė atoslū
gio politikos skelbėjas ir į savo 
tinklus sugebėjo pirmiausia į- 
traukti V. Vokietijos kanclerį 
Willy Brandt ir kiek vėliau Pran
cūzijos prezidentą Charles de 
Gaulle.

Nepaisydamas viešai skelbia
mų Sov. S-gos taikos troškimų, 
Brežnevas pagal savo paties pa
skelbtą doktriną, kad Sov. S-ga 
turinti teisę įsikišti į savo są
jungininkų vidaus reikalus so
cialistiniam laimėjimam apginti, 
1968 įsakė sovietų tankam su
trypti Čekoslovakijoj prasidėjusį 
Prahos pavasarį, 1980 įsiveržti ir 
okupuoti Afganistaną ir 1982 su
žlugdyti Lenkijoj prasidėjusį 
nepriklausomų darbo unijų są
jūdį. Be to, Sov. S-gai pavyko 
išplėsti savo įtaką Etiopijoj, Viet
name, centrinėj Amerikoj ir Af
rikoj.

Gabiai išnaudodamas Vakarų 
valstybių troškimą sumažinti 
ginklavimosi išlaidas ir taikingo

Ujičius Brežnevas, kaip ir visi 
mirtingieji, užbaigė savo kelionę 
lapkričio 10, turėdamas 75 
metus. Net ir naiviai viskuo 
tikinčiam Vakarų pasauliui šian
dien jau yra išaiškėję, kad visa 
valdomoji galia yra sukoncent
ruota partijos centro komitete ir 
jo politbiure, o įvairiais titulais 
pasivadinę valdžios atstovai iš 
tikrųjų 'yra tik partijos nustaty
tos linijos skrupulingi vykdyto
jai.

Ir pats Brežnevas, kaip ir jo 
pirmatakai, visą savo valdžią 
ir galybę pasiekė tik per partiją. 
Jis gimė 1906 Ukrainoj, bet jo 
tėvai buvo didžiarusiai. Būda
mas 15 metų, jis pradėjo dirbti, 
kaip ir jo tėvas, plieno fabrike, 
o vėliau baigė matininkų mo
kyklą, kur įsijungė ir į komjau
nuolių organizaciją. Turėdamas 
25 metus, jis jau buvo parti
jos narys ir lankė plieno gamy
bos inžinierių mokyklą. Būda
mas 31 m., jis buvo išrinktas 
savo gimtojo Dnieprodzeržinsko 
miesto burmistro pavaduotoju,. 
pasižymėjo partiniu darbu ir bu
vo paskirtas Dniepropetrovsko 
provincijos partijos sekretorium. 
Tuo metu Ukrainos komunistų 
partijai vadovavęs Chruščiovas 
pasidarė jauno partijos veikė
jo Brežnevo globėju ir užtarėju.-

Antrojo pasaulinio karo metu 
Brežnevas tarnavo politiniu ko
misaru 18-oj armijoj, kuriai te
ko kovoti su vokiečiais Kaukaze 
prie Juodosios jūros, Kryme ir 
Ukrainoj. Čia jis jau buvo pa
siekęs armijos politinio skyriaus 
vadovo vietą. Karui pasibai
gus, jis užėmė atsakingus parti- 

. šiuo ir baigiame apžvelgti Jos Utenoj ir 
Liet. Kat. Bažnyčios Kronikos nnktas » visos Sov. S-gos parti- 
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Rokiškis. Vidurinės mokyklos 
pati aktyviausia ateistė yra mo
kytoja Milda Dilienė. Ji su di
džiausiu įniršiu persekioja mo
kinius, organizuoja mokytojų 
"ekskursijas” į bažnyčias, kad 
atsižymėtų bažnyčią lankančių 
mokinių pavardes, o paskui galė
tų juos terorizuoti.

Kiekvieną mėnesį vyksta de
vintų klasių ateistiniai užsiėmi
mai. Tikintys mokiniai prievarta 
yra varomi į juos. Mokytoja Di
lienė nuolat gąsdina mokinius: 
"Kas nedalyvaus ateistiniame 
užsiėmime, tam bus sumažintas 
elgesio pažymys”.

Josvainiai. 1981 m. Josvainių 
vidurinės mokyklos Va klasės 
auklėtoja Eitutienė liepė pakelti 
rankas tiem mokiniam, kurie

- eina į bažnyčią. Iš 30 mokinių 
rankas pakėlė 25.

Prasidėjo mokinių tardymas, 
kada buvę pirmos komunijos, 
kas eina giedoti ir pan. Auklė
toja tyčiojosi iš Dievo, tikinčiųjų, 
iš Bažnyčios. Tada mokinė Onu
tė Tunaitytė, šią vasarą priėmu
si pinną komuniją, drąsiai pa
klausė mokytoją:

— Kodėl jūs kišatės į Bažny
čios reikalus?

Nors sovietinė pedagogė mer
gaitę išvadino bjauriausiais žo
džiais, tačiau beveik visa klasė 
didžiavosi ir džiūgavo, kad Onu-z o vajus j .

dukrai elgesio pažymį ii liautųsi išdrįso pasakyti tiesą.
terorizuoti". ® -

Elgesio pažymys nebuvo iš-'
taisytas, bet mokinės terorizavi-

— dr. Kazys Ambrazaitis — JAV LB X-tos tarybos prezidiumo pirmininkas, dešinė
je dr. Antanas Butkus — naujas JAV LB krašto valdybos pirmininkas. Nmtr. Jono Urbo- >

strateginių branduolinių ginklų 
srity susilyginti su JAV, nepa
prastai pagerinti savo ginkluotų 
pajėgų apginklavimą, gauti V. 
Vokietijos ir likusios Vakarų Eu
ropos sutikimą pripažinti Vo
kietijos padalijimą, Rytų Vokie
tiją priimant Jungtinių Tautų na
riu, ir dabartinių Rytų Europos 
sienų patvirtinimą. Nepaisyda
mas raštu Vakaram duotų paža
dų suteikti savo gyventojam 
daugiau Vakarų pasauly prakti
kuojamų laisvių, jis policinėm 
priemonėm sutramdė Chruščiovo 
laikais prasidėjusį laisvėjimo są
jūdį ir visus įvairių žmogaus 
teisių pagerinimo siekiančius 
sugrūdo į kalėjimus, darbo sto
vyklas ir psichiatrines ligonines 
ar privertė emigruoti į užsienį.

(jk)

VIENERI METAI 
NUO KUN. BR. 
LAURINAVIČIAUS 
MIRTIES

NAUJAS SOVIETŲ
SĄJUNGOS VALDOVAS

Garliava. 1982 sausio 19 I- 
mos mokyklos direktoriaus kabi
nete čekistas tardė XI klasės 
mokinį Vytautą Gluosnį, čekistas 
tvirtino, kad bandžiusiųjų eiti į 
Šiluvą tarpe buvęs ir Vytautas 
Gluosnys. Be to, jis pažeidęs 
karantino zoną, todėl dabar pri
valo pasirašyti pasiaiškinimą.

Mokinys griežtai atsisakė pa
sirašyti bet kokį pasiaiškinimą. 
Čekistas dar kaltino, kad moki
nys perduoda "šmeižikiškas” ži
nias į Vatikaną. Čekistas dar 
pagrasino, kad jis gali būti įmes
tas į saugumo rūsį, pagrasino 
Vytautą Gluosnį niekam apie 
įvykusį pokalbį nepasakoti.

Kybartai. 1981 gruodžio 10 
Kybartų K. Donelaičio viduri
nės mokyklos mokytoja A. Stra-

Vietoj neseniai mirusio Brež
nevo komunistų partijos gene
raliniu sekretorium tuoj pat 
buvo išrinktas tik prieš 6 mėne-

cijos ir užsienio žvalgybos, arba 
KGB, viršininkas Juri Vt And
ropovas. Prieš pat išrinkimą pa-

vykdyti Brežnevo politiką, bot 
net nepaminėjo Brežnevo taip 
gudriai išnaudotos atoslūgio ir džia dalintis, 
nusiginklavimo politikos. Vietoj

vairių aplinkybių gen. sekreto
rius būdavo priverstas savo val
džia dalintis su kitais. Taip buvo 
Stalinui mirus. O Chruščiovui 
priverstinai atsistatydinus, pa
čiam Brežnevui kurį laiką teko 
dalintis valdžia su prezidentu 
Podgornu ir ministeriu pirmi
ninku Kosyginu. Tad spėliojama, 
kad bent kurį laiką, kol įsitvir
tins, ir Andropovas turės vab

džio likvidavimui ir priklausė 
grupei žmonių, planavusių Če
koslovakijos invaziją ir privertu
sių Lenkijos vyriausybę likvi
duoti Solidarumo uniją. Jis yra 
griežtas ir aštriai pasisakęs prieš

gą armiją ir nepakenčia euroko-

mokyklą ir pradėjo kilti per kom
jaunimo organizaciją. Per pasku

ti pasiekta tik pasitikint nenuga
lima sovietų ginkluotų pajėgų

vieta nuo Stalino laikų pasida
rė pagrindiniu sovietinės val
džios šaltiniu; bet kartais dėl į-

Speliojama, kad jis bosiąs ap
sukresnis už Brežnevą, nes ke
lerius metus yra praleidęs am
basadorium Vengrijoj ten vyku
sio sukilimo metu, mėgstąs Va-

kalbąs angliškai. Bodamas KGB 
viršininku nuo 1967 iki 1982, 
jis vadovavo disidentinio sąjO-

partizanus, o 1951 buvo pakvies-

bą Maskvoj. 1953-57 buvo amba
sadorium Vengrijoj, o grįžęs į 
Maskvą, palaiki santykius m so
vietinio bloko komunistų parti-

politinio biuro nariu ir KGB vir-
ji

Lapkričio 24 suėjo vieneri 
metai nuo Lietuvos Helsinkio 
grupės nario a.a. kun. Broniaus 
Laurinavičiaus mirties. New 
Yorko lietuviai šio kilnaus as
mens metines paminėjo mišio- 
mis pranciškonų koplyčioj lap
kričio 24.

tas lapkričio 8 suruošė Helsin
kio grupių pagerbimą Washing- 
tono universitete, kur 300 su 
viršum susirinkusiųjų tylos

Kun. Br. Laurinavičius buvo

vežimiu, kurio buvo užmuštas. 
Jis buvo trečiasis kunigas, nuo 
1980 tragiškomis aplinkybėmis 
žuvęs Lietuvoj.

UC

ju politinio biuro nariu ir 1976 
pasiekė armijos generolo 
laipsnį. Miras partijos ideolo
gui Suslovui, Jam pavyko įsitvir
tinti Suslovo vietoj.

-I
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IŠ PAVERGTOS LIETU VOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— 'Šie metai Šou. Sąjungoje 
paversti Raudonosios Sovietų

metais. Kad ir mažiausias šių 
metų minėjimas rišamas su ko
munistinės valstybės įkūrimo 
sukaktimi. Lietuvoje tų minėji
mų branduolys perkeltas į Drus
kininkus. Pavasarį muzikos festi
valiai pradėti prie M. K. Čiur
lionio paminklo. Ir festivalių už
baigimas teko Druskininkams. 
Vadovu paskirtas komp. V. Bag
donas. Jam teko ir tradicinė 
“Kultūros Barų” metinė dovana. 
Tais keliais koncertais Druski
ninkuose šiais metais buvo ne 
tiek pagerbtas M. K. Čiurlionis,

y00000000000000000000000

nė šventė — Sovietų Sąjungos 
įkūrimo 60 metų sukaktis.

Savaitės 
Įvykiai

V. Vokietijos kancleris Kohl, 
lankydamasis JAV, pareiškė, kad 
Vokietija išpildys savo pažadą iš
dėstyti jos teritorijoj skraidan
čiąsias ir Pershing raketas, bet 
taip pat vykdys ir savo susitari
mą aprūpinti Sov. S-gos tiesia
mą dukotiekio liniją reikalin
gais įrengimais.

Sov. S-gos ledlaužis Kapitan 
Izmailov buvo įplaukęs į šiau
rinius Norvegijos teritorinius 
vandenis prie Tromso ir dėl to 
du kartus turėjo būti pagrasin
tas būti torpeduotas, kol pagaliau 
paklausė ir išplaukė į tarptauti
nius vandenis.

Lenkijos vyriausybė paleido 
iš internavimo Solidarumo uni
jos vadą Lech Walęsa, kurį po 
36 vai. kelionės Gdanske sutiko 
minios žmonių. Jis pareiškė ga
lėsiąs tartis su vyriausybe, bet 
prieš ją neklūposiąs ir sieksiąs 
laikytis anksčiau su vyriausybe 
pasirašytų susitarimų.

Kinijos užs. reik, ministeris 
Huang. Hua, pasinaudodamas 
Sov. S-gos prezidento Brežnevo 
laidotuvėm, pusantros valandos 
tarėsi su Sov. S-gos užs. reik, 
ministeriu Gromyko. Tai buvęs 
pirmas nuo 1969 metų tokio 
aukšto rango pareigūnų susitiki
mas.

Mozambikas, nuo 1975 tvir
tai įsikibęs “mokslinio socializ
mo” ir Maskvos, atsargiai pra
deda ieškoti santykių su Vakarų

mogos liaudžiai. Liaudišką mu
ziką grojo keli kaimo muzikos 
orkestrai. Net vienas toks an
samblis buvo atsikviestas iš 
Gruzijos. Visi senoviški ir naujai 
atkurti liaudiški šokiai taip pat 
buvo skirti 60-ies metų Sovietų 
Sąjungos sukakčiai. Kažin tik ar 
ta “garbinga sukaktis” paneš 
tą sunkią iš visų pakampių su
vilktą garbės naštą?..

—Labai dideliu tiražu (10,000) 
Lietuvoje yra leidžiamas popu
liarus žurnalas "Mokslas ir gy
venimas”. Žurnalas šiais metais 
švenčia 25 metų sukaktį.

— Rusiškų operų statydavo ir 
nepriklausomos Lietuvos teat
ras. Tačiau menkavertės rusiš
kos operos užplūdo Lietuvos 
teatrą rusams okupavus Lietu
vą. Viena mėgiamiausių tų laikų 
rusiškų operų buvo M. Musorg- 
sio “Borisas Godunovas”. Dėl to 
bolševikai, iš naujo okupavę 
Lietuvą, stengėsi čia grąžinti ir 
savas operas. Jau 1950 režisie
rius J. Grybauskas grąžino į 
Lietuvą M. Musorgskio “Borisą 
Godunovą”. Dirigentu buvo pa
kviestas S. Delicijevas. Dainavo 
J. Stasiūnas, K. Petrauskas, R. 
Siparis, J. Petraškevičiūtė. 1964 
opera vėl buvo atnaujinta. Diri
gavo R. Geniušas, režisavo R. 
Siparis. O šiais metais “Borisas 
Godunovas” jau rodomas lietu
viškoje scenoje trečią kartą at
naujintas. Ir šį trečiąjį atnauji
nimą režisavo režisierius vetera
nas R. Siparis. Scenografiją pa
rengė Maskvos didžiojo teatro 
scenografas dail. V. Leventalis, 
dirigavo J. Aleksa, chormeisteris 
— A. Krogertas, baletmeisterė— 
L. Dišlerė. Dainininkų parengti 
trys sąstatai. Godunovo vaidme
niui- parengtas sol. V. Dauno
ras, sol. V.-Kuprys, V. Prudni
kovas. Dimitrijui apsišaukėliui 
parinkti — V. Noreika, G. Gri- 
gorianas, J. Antanavičius, B. Ta
mašauskas, Marina Mnišek— N. 
Ambrazaitytė, B. Almonaitytė, 
A. Stasiūnaitė ir V. Šiškaitė. 
Visi nusipelnę Lietuvos teatro 
artistai. — Keramikos vetera
nas Voldemaras Manomaitis bu
vo pagerbtas jo amžiaus 70 metų 
sukakties proga jo kūrinių spe-

niūnor (1900-1982). ' Gimęs 
Rygoje, čia ir pintąsias* muzi
kos žinias įsigijęs- Prasilavinęs 
muzikos dalykus dėstė Klaipė
dos ir Šiaulių muzikos mokyk
lose. Jo karybos sritis — forte
pijoninė muzika. Čia jis ryš
kiausiai reiškėsi, toje srityje su
kūrė ir originalių korinių. Palai
dotas Antakalnio kapinėse Vil-

WORCESTER, 
MASS.

*-**

kūrė ir 
dotas 
niuje.

montuojant senos bibliotekos 
pastatą, skliautuose atrastos se
nos vertingos, freskos, darytos 
XIX amž. Jos būsiančios specia
listų restauratorių rūpestingai 
atnaujintos. Senosios tapybos 
rasta ir buvusioje skaitykloje. 
Taigi Vilnius didelių vertybių 
slepia ne tik požemiuose, po sie
nų tinku ir senais dažais, bet ir 
senose pastogėse, skliautuose. 
Tos didelės vertybės vis pa
mažu surandamos, atnaujinamos 
ir parodomos šių laikų žmo
nėms.

— Vinco Krėvės 106 metų 
gimimo sukaktis buvo1 paminė
ta ir pavergtoje Lietuvoje. Su
rengti keli akademiniai minėji
mai su priderintomis paskaito
mis, paskaityta gyvosios rašyto
jo kūrybos, rengiamos ir numaty
tos išleisti kelios V. Krėvės raš
tų knygos. Pagrindinis kūrybos 
apžvalgininkas buvo dr. J. Lan
kutis. Apie kūrybinį palikimą 
kalbėjo raš. J. Mikelinskas, Jst. 
Marcinkevičius. Mokslinę pe
dagoginę V. Krėvės veiklą apta
rė doc. J. Balkevičius.

— Tradiciniu virtęs “Muzikos 
ruduo” šiais metais buvo ypatin
gai plačios apimties. Prasidėjęs 
Druskininkuose, jis apkeliavo 
beveik visus didesnius Lietuvos . 
miestus ir miestelius. Pasvalys 
tokią muzikos šventę turėjo pir
mą kartą.

— Šiais metais turime ir gau
sesnį būrį menininkų sukaktu
vininkų. KompOzitOrtris Gaižaus-

Per Worcesterio 
WICN 90.5 FM bar 
džio5, sekmadienį,

radijo stotį 
—13gruo- 

1:30 vai. po-

ro V. Banaičio trijų veiksmų 
opera “Jūratė ir Kastytis”. Paaiš
kinimus anglų kalba tarp veiks
mų atliks Lietuvių radijo valan
dos vedėjas inž. E. Meilus Jr. 
Jis įdėjo daug darbo, kol išgavo 
šią privilegiją.

E. Meilus Jr. dažnai per sa
vo programas perduoda lietuvių 
kompozitorių .kūrinius ir supa
žindina kitataučius savo komen
taruose su jų gyvenimu ir kūry-

Woroesterio Lietuvių radijo 
valanda pradėjo devintuosius 
veiklos metus. Perduodama du 
kartus savaitėje: trečiadieniais 
8:30 - 9:30 vai. vak., o penkta
dieniais 7:30 - 8:30 vai. vak. 
(iš šeštadienio į penktadienį 
laikas pakeistas nuo lapkričio 
19).

Radijo valandos vedėjo ad
resas: E. Meilus Jr., Lithuanian 
Radio Hour, 23 Shirley Rd., 
Shrewsbury, Mass. 01545. Visi 
kviečiami klausytis šios progra
mos ir ją paremti savo auka.

K. Yakučio koncertas
A.L.R. Katalikių Moterų Są

jungos 5 kuopa gruodžio 5, sek
madienį, 4 vai. popiet Šv. Ka
zimiero parapijos salėj (Waverly 
St) rengia koncertą, kurio pro
gramą atliks Kazimieras Yakutis, 
solistas iš New iorko. K. Yakutis 
yra gimęs Worcestery ir jaunys
tę'{fralėidęš^v. Kazimiero para-

kaktį. Ta proga jam- leista, sve- V. Lynch, jo pirmoji muzikos 
čiuotis Amerikoje. Artistas Hen-į mokytoja.
rikasJagminas mini savo amžiaus

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS DAYTONE
Lietuvos vyčių Vfdurio-Cent- 

ro apygardos suvažiavimas spa
lio 2-3 įvyko Daytone, Ohio. 
Kuopų atstovai suvažiavo iš Cle-

nųjų reikalam, Sofija Zager 
(Southfield) — II vicepirm. na
rių reikalam, .Marija Trainaus- 
kaitė (Cleveland) — III vice-

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Maderai koplyčia, Air* 
ceaditlonsd, A. J. Baltoa-Balrtaes, uicensed Manager and Notary 
PuMfc, 660Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-564K

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tolzolra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark offico: 426 Lafayetto St (Cor. WMson Ava.), tolef. 344-6172. Pa-

JUOZO ANORIUŠIO Rosi Estete, namų pardavimas, visų roėlų apdrau
dimai, Income Taz pildymas, (staiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 60-11 Jamalca Avė., Woodhavon, N.Y. Tolef. 847-2323 
(namų, tolef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėtu kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klijentais. ,•  ■ „

VYTAUTAS BELECKAS IR SUKUS JONAS? sav. Wintor Garden Tavom. 
1883 Madisbn St, Rldgetoood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. SMė veata- 
vėms kr kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas mėtotas prieinama kaina.
..................................... .......... ........................... . 1 » 1
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sltver BeM Baklng Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėme, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia Ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 776-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su VerIHI, Attsdiulor

LIETUVIŲ RADUO VALANDA WORCE8TER, MA. — WICN NJ FM. 
Trečiadieniais 8:30-6:30 v.v„ ėaMadlenlais 5*6 v.v. Inž. Ed. V. Mekus Jr.,

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atalminlmar, šeėtad. WEVD 
6-0 vaL vak. 07J FM. Taip pat “Muslc of LMhuanla”, tročlad., 6:66-

234 Sunik Dr, Watchung, NJ. 07060. Tolef. (201) 753-6036.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žburys, sekmadieniais 0-10 
vsL ryto WHBI 1066 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Avė., Beyskfo, 
N.Y. 11364. TsL 212 2204134.

. LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
- SUKURIAMI ią NEMOKAMAI <*-' 
>RtSTAfb«H) V«AS KAPINES NEW YORK, ..
NEW JERSEY IR CONNECTICUT V ALSIUO
SE IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

asolipo
66-46 80 ST., MIDDLE V1LLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
—GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

valstybėm. Neseniai jis pasirašė 
sutartį su Portugalija dėl jo aprū
pinimo smulkiais ginklais ir su 
V. Vokietija — dėl aprūpinimo 
maistu ir už tai turėjo pripa
žinti V. Vokietijos teises į Ber
lyną.

Baltieji Rūmai patvirtino, kad 
reikalavimo užšaldyti dabar turi-

cialia paroda, surengta Kauno 
paveikslų galerijoje. Buvo išsta
tyta per 100 įvairių keramikos 
kūrinių — daugiausia dekoraty
vinių ir buitinės paskirties ro- 
dinių. Parodoje yra apie 300 
kūrinių: vazų, lėkščių, lėkštučių. 
Jo ornamentai imami iš gyvos 
1 • '

velando, Detroito, DuBois, Pitts- 
burgho ir Southfieldo.

Buvo išrinkta nauja apygardos 
valdyba: kun. Gediminas Kijaus- 
kas, SJ (Cleveland) — dvasios 
vadas, Tomas Brūzga (DuBois) 
— pirmininkas, Eleonora Mantz 
(Dayton) — vicepirmininkė jau

nius branduolinius ginklus sąjū
džio idėja yra kilusi ir yra remia
ma užsienio agentų ir kad į šį są-

P. PAULAIT1S TURĖJO 
BŪTI PALEISTAS

jūdį JAV-bėse yra įsifiltravę so
vietų agentai. Šį sąjūdį remią 
World Peace Council ir Institu
te for the USA and Canada yra 
sovietinės iškamšos.

JAV prezidentas Reagan pa
naikino JAV ir užsieoio firmom, 
parduodančiom Sov. S-gos tie
siamai dujotiekio linijai reika
lingus įrengimus, taikytas 
ūkines sankcijas, nes sąjunginin
kam esą pavykę susitarti dėl 
bendros strategijos santykiaujant 
su Sov. S-ga ir jos satelitais. 
Prancūzija tuoj pat paneigė, kad 
toks susitarimas buvo pasiektas.

Iš Lietuvos pranešama, kad 78 
metų amžiaus Petras Paulaitis 
turėjo būti paleistas iš lagerio 
spalio 31, atkalėjęs 35 metus.

Estijos demokratinio sąjūdžio 
dalyvis Sergejus Soldatovas, 
kartu kalėjęs su Paulaičiu, pasie
kęs Vakarus, taip apie Paulaitį 
rašo:

“Petras Paulaitis gimė 1904 
birželio 29 Jurbarke. Su pagyri
mu baigęs gimnaziją ir gavęs 
tikybinių įstaigų stipendiją, iš
vyko mokytis Italijon. Milano 
katalikų universitete studijavo

teologiją ir filosofiją. Po to dirbo 
Lietuvos pasiuntinybėj Lisabo
noj, mokytojavo Austrijoj. 1939 
grįžo į Lietuvą, mokytojavo Jur- 
barko gimnazijoj.' 40-ųjų metų 
įvykiai sukėlė jo pasipiktinimą. 
Jis ne kartą viešai protestavo 
prieš Lietuvos užgrobimą. Su
ėmimo išvengė tik pabėgdamas. 
Vokiečių okupacijos metais jį 
suėmė Gestapas, bet ir tuomet 
pavyko pabėgti.

“Pokario metais Paulaitis da
lyvavo pasipriešinimo kovoj, 
daugiausia rūpindamasis po
grindžio spaudos leidyba. 1947 
buvo suimtas ir nubaustas kalėti 
25-erius metus.

“Po to atėjo Chruščiovo atly
dys, ir 1956... Paulaitį paleido.

“Petrui pavyko įsidarbinti kū
riku Kauno konservų fabrike, 
vėliau jis buvo sargu lapių ūkyje, 
užmiesty... Prasidėjo ieškoji
mai dingsties, kaip susidoroti su 
Paulaičiu. Vienas iš studentų, 
bendravusių su Paulaičiu, f 
skundė saugumui, kad jis varo 
“nacionalistinę ir antitarybinę 
propagandą”. 1957 rudenį Pau
laitis grąžinamas į hgeiį tęsti 
toliau 25-erių metų bausmės. 
Prie jos pridedama dar 10 metų 
pagal naują bylą “už studentų 
agitavimą” .. .*

Didesnę 35 metų bausmės 
dal| Paulaitis pndeido griežto

* režimo lageriuoRe.
L1C

pirm, senjorų reikalam, Bene
diktas Radzevičius (DuBois)— 
sekretorius, kranas Zager (South
field) — iždininkas, Aldona 
Ryan (Dayton) ir Magdalena 
Smailienė (Dayton) — iždo glo
bėjos, Jurgis Kasė (Detroit) — 
tvarkos prižiūrėtojas, Marija Ka
sė (Detroit) — Lietuvos reika
lų komiteto pirm., Lucy Mont- 
vila-Tabbert (Cleveland) — kul
tūros komiteto pirm., Alvina 
Luiza (Cleveland) ~ apeigų ko
miteto pirm., Vincas Gražulis 
(Cleveland) spaudos reikalų 
tvarkytojas.

Šeštadienio vakarą delegatai 
ir svečiai susirinko vakaronei Šv. 
Kryžiaus salėj. Po vaišių buvo 
rodomos skaidrės apie rezisten
ciją okupuotoj Lietuvcj. Vado
vaujant Eleonorai Šiužąs ir ar
monika pritariant Cecilijai Jan
kus, padainuota lietuviškų
dainų.

Sekmadienio rytą delegatai ir 
svečiai procesijoj nuvyko prie 
Trijų Kryžių paminklo. Pirmi
ninkui Tomui Brūzgai skaitant 
mirusiųjų vardus ir pavardes, 
uždegtos žvakės jų atminimui.

Prieš mišias Stėponas Bučinys 
(Dayton) buvo pakeltas į trečią 
Lietuvos vyčių laipsnį.

Pamokslų metu Aldona Ryan, 
Vyties .žurnalo redaktort, paaiš
kino Šv. Kzyžiaus bažnyčios 
spalvotų langų ir altorių bei 
Trfls folfai pHninklo menfaf, 
tautinę te religinę vertę. Kiek
vienas, aplankęs fię bažnyčią 
te pantidd^ janSasi tanky lie
tuvių meno muziejų.

Jro mum vysi susmnico Dsziiy• 
čios Wlėn, kur buvo pavaišinti 
Marijos Lucas lietuviškai paga
mintu maistu.

Kitas Lietuvos vyčių Vidurio-

DANTŲ GYDYMO CENTRAS 
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE 

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Richmond HM, N.Y. 11419

Prieinamos kainos, modernOs (rengimai, pusnys prtvo" 
žiavlmas Jamalca ir Myrtle Avė. autobucate, atidarytam 
kasdien vakarais ir iečtadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir paettterlnti kalnas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
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KELIONĖS Į LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
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Sulaukus naujos LB vadovybės
Šiomis dienomis JAV LB tary- 

-bos prezidiumas, naujai išrinktas 
'tarybos suvažiavime spalio 23 
'StPetersburg Beach, Fla., iš
siuntinėjo tarybos nariam tvirtin
ti naujos JAV LB Krašto valdy
bos sąstatą. Naujoji valdyba pir- 

*mo posėdžio renkasi gruodžio 4. 
Tarybos nariai, balsų dauguma 

'^pareiškę savo pasitikėjimą nau
jam. Krašto valdybos pirminin- 
.kui, be abejo, patvirtins ir jo pa
siūlytus valdybos narius, štai jie:
• Jonas Urbonas — vykdomasis 

, vicepirmininkas, Nijolė Maže-
Jienė — sekretorė, Kazys Žiedo-
• pis—iždininkas, Ingrida Bublie- 
nė —- Kultūros tarybos pirminin
kė, Danguolė Valentinaitė — So- 

pcialinių reikalų tarybos pirmi
ninkė, Jonas Kavaliūnas — Švie-

jtimo tarybos pirmininkas, Algir
das Budreckis — Visuomeninių 

ęjeikhlų tarybos pirmininkas, 
.Andrius Mackevičius — finansų 

.vicepirmininkas, kun. Kazi
mieras Pugevičius — vicepirmi- 

-ninkas religiniam reikalam, Al
girdas Bielskus — vicepirmi-

likas Brazaitis — vicepinninin- j 
.kas administraciniam reikalam, i 
,dr. Viktoras Stankus — vicepir- ] 
tmininkas specialiem reikalam. 1

L;. Minimas tapybos prezidiu-.
buvo išrinktas ir pareigomis-, v 

n^iskirstė'žafpriif1. Kazys Anib-1 < 
[ražaitis — pirm., Birutė Jasai- ! 
įtienė — sekr., Emilija Sakadols- 1 
įkienė — vicepirm. švietimo ir 
^kultūros reikalam, Kęstutis Šu
linskas — vicepirm. finansų 
^reikalam, Mykolas Dranga — 
įvicepirm. spaudos reika - 
llam. Balsavimo metu šie asme
nys susilaukė 31 balso. Kandi
datavo ir Bostono sąrašas, surin
kęs 25 balsus.

Aukščiau minėtą Krašto valdy
bos narių sąrašą pateikė naujai 
išrinktas Krašto valdybos pirmi
ninkas dr. Antanas Butkus, su
rinkęs 38 balsus. Pralaimėjo Jo
nas Urbonas, surinkęs 17 balsų.

Būtų labai netikslu nepaminė
jus, kad šalia šių rinkimų LB 
tarybos suvažiavime buvo ir ki
tokios veiklos.

Po JAV ir Lietuvos himnų ir 
kun. dr. Kornelijaus Bučmio, 
OFM, sukalbėtos maldos svei
kino vietos LB apylinkės pirm. 
Krasauskas, kalbėjo pereitos ta
rybos prezidiumo pirm. V. Iz- 
bickas, sveikino prel. J. Balko
nas, P.A., PLB pirm. V. Ka- 
mantas, Kanados LB valdy
bos vardu. J. Simanavičius, Flori
dos LB apygardos pirm. A. Griiz- 
dis, Vliko pirm. dr. K. Bobelis, 
K. Kleiva, A. Petrutis, dr. P. Vi
leišis.

Raštu sveikino JAV preziden
tas Ronald Reagan. Jo sveikini
mą perskaitė Aušra Zerr. Dau
gelį kitų sveikinimų raštu pri
statė Vaiva Gustienė.

Šmaikščią paskaitą skaitė My
kolas Dranga, pereitos ir šios 
tarybos prezidiumo narys. Ją 
baigdamas, priminė: “Istorijos 
būsime teisiami ne pagal tai, 
kas ką turėjo teisę padaryti, o pa
gal tai, kas ką padarė. Ir istorija 
mūsų neklaus, ar tam, ką pada
rėm, turėjom “mandatą”, bet ji 
klaus tų, kurie turėjo tą manda
tą: o ką gi jūs padarėte? O mes 
visi — bendraomenininkai ir ne- 
bėndriiotoėnirtinkdf: <“-■ 3 turime

savo tautai, mandatą ginti jos 
garbę bei palikimą. Tebūnie tai 
mūsų darbams kelrodis.”

Po PLB valdybos pirmininko 
V. Kamanto pranešimo apyskai- 
tinius pranešimus davė buvusios 
JAV LB Krašto valdybos nariai. 
Pranešimai iš anksto buvo įteik
ti raštu, tad kalbėtojai daugumo
je savo pranešimus tik papildė 
ar paryškino. Tik buvęs pirmi
ninkas V. Kutkus per 23 minu
tes užsikirsdamas kartojosi ir 
gyrėsi, kad labai daug nuveikęs, 
daug aukų surinkęs. Atseit, su
praskit, tokio Kero pirmininko

(nukelta į 4 psl.) 

afganų partisanai, tanelį Blo
kavo iš abiejų galų- Tuo bodu 
sovietų kariuomenė, norėdama

smelkė mirčiai apie 700 savų ka
rių ir iki 2,000 afganų kareivių 
bei civilių — jie žuvo nuo spro
gimo ar užtroško užblokuotame 
tunely.

Diplomatiniais kanalais bei 
vietinių pabėgėlių, pranešimais

pasiekė tik po savaitės — lap
kričio 9. Tuomet šią informaciją 
Vakarų radijo stotys savose trans
liacijose rusiškai perdavė ir So
vietuos gyventojam. Afganistano 
sostinė Kabulas virtęs gedulo 
miestu. Kelias dienas Kabulo ra
dijas protarpiais skaitęs mirusių 
afganų pavardes , bet nepaaiš
kindamas, kokiu būdu jie žuvę. 
Tuo tarpu Afganistano ambasa
da New Delhi, Indijoj, patvirti
no pagal Time savaitraštį, kad 
sprogęs “gazo tankas” tame tu
nely, paneigdamas žmonių aukas 
(Time, 1982.XI.22, p. 82). So
vietų sapuda apie šį incidentą 
iki šiol visai neužsimena.

Ryšium su tais įvykiais lapkri
čio 11 The Wall Street Journal 
dienrašty, turinčiam apie 2 mil. 
skaitytojų per visą pasaulį, pa
sirodė David Satter straipsnis 
“Ką Rusija pasakoja rusams apie 
afganistaną” (“What Russia telis 
Russians about Afghanistan”). 
Tas D. Satter kurį laiką buvo 
Londono Financial Times ko
respondentu Maskvoj, o dabar 
yra The Wall Street Journal 
specialus sovietinių reikalų ko
respondentas šiame krašte. Ne
trukus turėtų pasirodyti jo knyga 
apie Sovietų Sąjungos vidaus 
gyvenimą. Štai tas D. Satter dvi 

JAV LB X-tos Tarybos pirmosios sesijos dalyviai posėdžiauja 
St Petersburge, Fla. Nuotr. K. Vaičaičio

tą karą esanti nebyli. Ir kai 
užsimena apie Afganistaną, 
tai kalbama apie sovietų palai
komo režimo tariamai pasiektą 
“pažangą”, gerinant vietines gy
venimo sąlygas. Tiesa, šių metų 
rugpjūčio Pravdos 3, 5 ir 8 nu
meriuose duota žinių tune kovas 
Afganistane, bet tai esančios ko
vos tarp vietinių sukilėlių ir 
reguliarios krašto kariuomenės. 
Sovietų kariai taisą tik tiltus, 
pašaliną minas ir suteikią me
dicinos pagalbą.

Norėdamas pavaizduoti to 
karo faktinę realybę, D. Satter 
pasinaudoja Lietuvos pogrindi
nės Aušros Nr. 30, datuotu “Lie
tuva, 1982 m. kovas”. Daugiau 
negu keturi jos puslapiai skirti 
žiniom apie lietuvius kareivius, 
išvežtus kovoti su afganais ir ten 
žūstančius.

Satter pripažįsta, kad Lietuvos 
pogrindžio spauda esanti vienas 
iš nedaugelio šaltinių, laisvų 
nuo sovietinės propagandos. 
“Lietuviai suteikia žinių, pasie
kiančių Vakarus, apie sovietų 
karių padėtį Afganistane. Tai yra 
viena iš nedaugelio sričių, turin
čių tamprius ryšius su Vakarais 
ir stiprią pogrindžio spaudą .. . 
Lietuva yra gimtinė ir daugelio 
kitų pogrindžio žurnalų, įskai
tant gerai žinomą Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kroniką, kuri 
tebeina, nežiūrint areštų, ir ji tu
rinti gerą reputaciją dėl jos ži
nių patikimumo”.

. .Po to Satter cituoja minėtą 
Aušros numerį apie sovietam 
priverstų tarnauti lietuvių karių 
likimą. Afganistane, .kaip “kont- 

ną, ir to, kas ten ii tikro vyksta". 
Panaudodamas Aušros straipsnį 
r2MMk mūsųvaikinai Afganista- 
ne”, korespondentas atpasakoja

jimus su dviem lietuviais, su* 
grįžusiais iš ano karo. Vienas ii 
tų sugrįžusių tik 21 metų, bet 
atrodęs “pražilęs, drebantis, su
senęs'* ir negalėjęs pasakoti apie 
savo pergyvenimus. Antrasis bu
vęs kalbesnis. “Jis pasakojo, kaip 
kareivių būrys, eidamas per kai
mus, šaudo į bet ką. Ir jis šau
dė, nes kitaip pats būtų buvęs 
nušautas. Dar ir dabar su siaubu 
prisimena, kaip nušovęs jauną 
gražią merginą. J is pasakojo, kaip 
grupėmis po 20-30 žmonių šau
do afganų sukilėlius, prieš tai 
sulaužę jiems kaulus...’*

Po to Satter cituoja iš dviejų 
lietuvių kareivių laiškų, atsiųstų 
iš Afganistano. Nors laiškai ra
šyti apie 1980 įvykius, tačiau 
šiemetinis tunelio incidentas ro
dąs, “kad sovietų pasiruošimas 
aukoti civilių gyvybes, jog pa
siektų savo tikslus Afganistane, 
nėra pasikeitęs”.

Pirmas laiškas, datuotas 1980. 
III.7, suteikiąs supratimą apie 
sovietų kariuomenės nuostolius, 
jai kovojant su sukilėliais: “Vie
ną atsitikimą parašysiu. Tai di
delis atsitikimas: žuvo 150 de
santininkų iš Vitebsko divizijos. 
O kaip mum bus, tai nežinia”...

Antras laiškas, adresuotas An
tanui, aprašąs vykstančias kovas 
smulkiau: “Žinok, Antanai, bu
vau išvažiavęs vykdyti karinės 
užduoties, tai išbuvau 18 dienų. 
Teko ir pabadauti, ir lavonus ne
šioti. Žinok, kiek žuvo mūsų 
pulko kareivių, tai baisu ir rašyti. 
Mano geriausią draugą nušovė, 
tai paskiau mes ėjom po namus 
ir visus gyventojus iš eilės šau
dėm: moteris ir vaikus. Nežinau, 
kas. bus. iš manęs, kai sugrįšiu, 
nes baigiasi mano nervai. Odar 
vėl gegužės 3 išvažiuojam.. . 
Kalnuose vyksta kovos”.

Toliau Satter aprašo sovietų 
pastangas slėpti kovų aukas. “Su
žeisti bei sužaloti kariai gydomą 
Rytų Vokietijoj ar senatorijose 
prie Juodosios jūros, ir nelei
džiama jiem pasirodyti viešumoj. 
Dauguma atvejų tėvams nelei
džiama pamatyti žuvusių sūnų 
lavonų, pasiųstų namo cinkuo
tuose uždarytuose karstuose. 
Kaip praneša Aušra, nors ir kaip 
prašė kareivius atidaryti žuvu
siojo A. Bulevičiaus (Vilkaviš
kio rajono ‘Komunizmo’ kolcho
zo) karstą motina, niekas jos aša

rų nepasigailėjo ir neleido ati
daryti jos sūnaus karsto. Kitom 
motinom, kuriom pavyksta iš

juose rasti tik kareivišką kepu
rę Ir smėlio saują. Vilniuj pavy
kę mirusio kareivio šeimai įti
kinti karinę palydą atidaryti 
karstą — jame gulėjo ne jų sū
nus, o kažkoks azijietis”.

1980 vasarą pastangos slapta

tuvį, 20 metų Vladą Čerešką, 
Šilutėj privedė prie demonstra
cijos. Jo draugai laukė tris die
nas geležinkelio stoty, kol paga
liau atvežė žuvusįjį. “Kai karstą 
išnešė iš vagono, Čereškos drau
gai jį atėmė iš karinės palydos. 
Po to jie kovojo su milicinin
kais ir KGB agentais, kurie ban
dė karstą atimti iš Čereškos 
draugų. Tada jie surengė laido
tuvių procesiją miesto gatvėmis 
su uždegtais fakelais.”

Taip baigia savo puikų repor
tažą didžiai kvalifikuotas The 
Wall Street Journal korespon
dentas D. Satter, mikliai pasi
naudojęs Aušros anglišku verti
mu. Gili padėka priklauso Lie
tuvių Informacijos Centrai, va
dovaujamam kun. K. Pugevi- 
čiaus, kuris tais vertimais aprū
pina daugelį spaudos agentūrų...

Tą pačią Aušros informaciją 
nenaudojo ir garsus The Times 
(Londone) savo rugpjūčio 26 d.

Juozas Pažemėnas

— Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos dešimtmečio mi
nėjimas Chicagos Jaunimo Cent
re vyks lapkričio 27-28. Paskai
tą skaitys kun. dr. J. Prunskis. 
Meninę programą atliks Lietu
vos vyčių choras, vadovaujamas 
Fausto Strolios ir sol. Aldona 
Buntinaitė. Minėjimą rengia 
Lietuviu Kronikos .sąjunga-

— Muz. Alvydas Vasaitis 
akomponuos solistui Jonui Vaz- 
neliui lapkričio 27 Chicagos Jau
nimo Centre. Jie atliks meninę 
programą Lietuvių Fondo 20- 
ties metų jubiliejiniame bankete.

— Prez. Ronald Reagan, spa
lio 6 asmeniškai pasirašytame 
laiške dėkojo Baltų Laisvės ly
gai už Chicagoj, Bostone, Seattle 
ir Los Angeles suruoštas de
monstracijas, paremiant Ame
rikos politiką sovietų dųjovamz- 
džio reikalu. Demonstracijos 
buvo rengiamos prie vokiečių ir 
prancūzų konsulatų.

Su vasara 
ant vieno 
suolo 
Atostogos 
Kennebunkporte

Vėžių vėžiai
Maino valstybė nors ir vadi

nasi atostogų kraštu, bet ji 
^labiausiai garsi savo vėžiais ir 
paskui — bulvėmis. Žinoma, su
plaukę turistai vasaros poilsiui 
bulvėm nesidomi. Jie kalba tik 
apie “lobsterius” — vėžius, nes 
atvažiavo į jų tėvynę. Pakelėse 
čia pilna reklaminių lentų su 
dideliais raudonais vėžiais, 
kviečia tave sustoti ir pasivai
šinti garsenybėmis.

Ir Kennebunkporto miestely, 
kurį jūros vėžiai lengvai pasiek
tų savo žnyplėm, kiekvienam 
restorane, užkandinėje gausi tų 
skanėstų. Yra dvi krautuvės, kur 

. gali nusipirkti gyvus. Viena 
krautuvė prie pat tilto, įeinant į 
miestą, o kita, kitam miesto šone, 
pakeliui į Colony viešbutį. Vė
žiai laikomi loviuose, per ku- 

- riuos teka jūros vanduo. Net 
šniokšdamas, putodamas teka. 
Tie vėžių loviai metaliniai. Ten 
jie šhdėti pagal save svorį.

Prie krautuvės iš lauko pusės 
yra skelbimų lenta, kur savinin
kas parašo, kiek šiandien reikia 
mokėti už vieno svaro vėžį. 
Tos kainos keičiasi. Jas regu
liuoja žvejai. Jei daugiau su
gauna, kainos pigesnės, jei ma
žiau — tuoj kaina ir kyla.

Šiemet vėžio svaras nesiekė 
3 dol. Paprastai žmonės vieno 
svaro vėžins nupeikia, sako, 
nėra ko užkąsti. Populiariausias 
vėžys — tai svaro su ketvirčiu. 
Tokių vėžių daugiausia parduo
da. Yra vėžių ir 2 ir 3 svarų, bet 
jie neturi pasisekimo. Jie labai 
dideli, atrodo lyg kokie šarvuoti 
kryžiuočiai. Svarbiausia — jų 
skonis kitoks nei tų populiarių
jų — svaras su ketvirčiu.

Krautuvėse užsakai vėžius ke
lionei. Jie puikiai supakuoja, su
deda į plastikines dėžes tarp le
dų ir jūros žolių. Tada lengva 
vėžius iki New Yorko nuvežti, 
o gal net ir toliau.

Gali parduotuvėje nusipirkti, 
ir jie tuoj tau išvirs. Tada pasi

imsi maišelį su vėžiu ir prie 
pirmos progos, kad ir prie jūros 
ant uolų, savo kambary jį pasi
gardžiuodamas suvalgysi.

Bet juk esi atostogose, juk va
sara aplink. Dar ir draugų bū
relis susidaro. Negi dabar laks
tysi po krautuves ir supirksi 
visus reikmenis, kad galėtum 
savo kambary prie nepatogių 
stalų laužyti jų šarvus, čiulpti 
jų kojas, išsitepti rankas. Tokia 
jau čia tradicija, kad visi turis
tai bent kartą per savo atosto
gas išvyksta į kitus restoranus 
valgyti garsiųjų Maino vėžių.

Vėžių rasi ir kiekviename va
sarvietės ar viešbučio restorane, 
bet ten jie brangoki. Tokiame 
Colony, brangiausiame šio pa
kraščio viešbutyje, susirenka tik 
senesnio amžiaus žmonės, kurie 
tiesiog neišmano, kaip praleisti 
pinigus. Jiem malonu aižyti vėžį 
kokiam stilingam kambary, kal
bėti apie anūkus, proanūkius, 
malonu užsigerti kokteiliu ar vy
nu.

Už miesto, važiuojant pajūriu 
į šiaurę, yra bent kelios vietos, 
kur restoranai patiekia tik vėžius. 
Reikia vietas net telefonu užsi
sakyti, arba bent pasiklausti, ka
da mažiausia spūstis prie durų. 
Jei to nepadarysi, teks palaukti 
lauke, kol pateksi vidun.

Yra toks restoranas lyg darži
nė, išdažytas raudonai. .Ten ilgi 
stalai, suolai. Ten gali atsinešti, 
ką tik nori, išgerti. Jie mielai pa
tarnauja, greitai atneša vėžius, ir 
gali juos pasigardžiuodamas 
traškinti.

Dažniausiai nukeliaujame į 
artimesnius, jau gerai žino
mus restoranus. Toks vienas yra 
Henri’s restoranas, pakeliui į 
pietus. Jis gražiai įrengtas, turi 
didelį daržovių pasirinkimą. Čia 
esame ne kartą svečiavęs) ir su 
muziku Vincu Mamaičių, su kun. 
Juozu Pragulbicku, su kitais bi
čiuliais.

Restoranas tau pasiūlo bent 
kelis būdus. Gali valgyti du 
svarintos vėžius, su mažesniais 
priedais, gali užsisakyti ir pus
antro svaro vėžį su daugybe 
priedų. Dažniausiai valgo tuos 
du vėžius. Už juos kaina yra 
truputį daugiau nei 9 dol. Tada 
reikia atskirai mokėti už daržo
ves. Daržovių baras nepaprastai 
didelis, pasirinkimas įvairus. 
Imk, ką tik nori, kiek tik nori. 
Dažnai prie tų vėžių dar užsi
sako ir daržovių. O kas ima tik 
vieną didesnį vėžį, tas savaime 
gali pasinaudoti ir daržovių baru.

Pavalgius, tų šiukšlių, tų vėžio 
lukštų tai kalnai ant stalo. Bet 
restoranas turi savo tarnus, 
kurie greit nuvalo visa. Rankom 
nusiplauti atneša vokelį, kuria
me yra įdėta popierinė servetė
lė, sumirkyta kvepiančiame van
deny. Rankas greitai nuvalai. 
Stalas švarus. Belieka tik kavą 
gera ir juomuu* pasidžiaugti, 
kad atlikai tokią svarbią parei
gą— per atostogas suvalgė! Mai
no vėžį.

Ir kaip tuos vėžius gaudo?
To klausia ne vienas. Atsaky

mą kiekvienas pats suranda, nes 
kiekvienas vaikštinėja po 

miestelį ir apžiūri vitrinas. Bent 
keliose vitrinose kaip reti papuo
šalai yra įdėti tie vėžių gaudy
mo spąstai — “trepai”. Prie lan
go stovėdamas, gali apžiūrėti, 
kas tai per pabūklai. Tai yra iš 
lotelių sukalta dėžė. Viename 
gale yra įėjimas į vidų. Tas 
įėjimas turi tinklinę rankovę. įei
ti gali, bet išeiti jau sunku, ne
pataikysi į skylę. Viduje prie sie
nų yra pririšamas jaukas, kas v&tį 
traukia į tuos spąstus. Dažniau
siai tai būna sena, jau kiek api
puvusi žuvis, kad vėžys ištolo ją 
suuostų.

Į tokią spąstų dėžę sueina 
bent keli vėžiai ir jau nebe
išeina. Jie pasilieka įkalinti, kol 
žvejas išvaduoja.

Spąstus pririša prie ilgos vir
vės, kurios antrame gale yra 
medinė plūdė. Plūdė nudažyta 
įvairiom spalvom. Kiekvienas 
žvejas tari savo spalvą ir savo 
ženklus, ant tos plūdės įrašy
tus.

Tuos spąstus įmeta į jūros pa
krantes, kur vėžiai mėgsti susi
rinkti vakarinei ar dienos me
džioklei. Eidami pajūriu, mato
me daugybę tų plūdžių lai šen, 
tai ten.

Vėžius gaudyti gali tik Maino 
gyventojai. Leidimus paveldi 
šeimos nariai. Valdžia kontro
liuoja ir nustato, ką galima gau
dyti, o ką reikia paleisti. Nega
lima gaudyti mažų vėžią ir pate
lių prieš jų neršimą.

Žvejai su laivais ankstą rytą 
ir popiečio meta išvyksta | jūrą 
ir patikrina savo spąstus. Laive 

yra du vyrai. Priplaukę savo plū
dę, tuoj ją užkabina ir mašinos 
pagalba įkelia į laivą. Tuoj ir 
atrenka juos. Mažuosius išme
ta į jūrą, o didžiuosius sukrau
na į pintinius krepšius, į pusiau 
nupjautas statinaites. Dar vėžiui 
į žnyples įbruka medžio paga
liuką, kad jis kam neįžnybtų. O 
replės juk didelės, aštrios, galin
gos, galėtų kam pirštus gerai su
žeisti. Pagaliuką įkiša tik į vieną 
koją, tuo pačiu jis nevaldo ir ki
tos kojos. Į spąstus įdeda naują 
jauką ir vėl įmeta į jūrą.

Žvejai, apvažiavę savo narvus, 
grįžta į žvejų uostą, kur viskas 
pritaikyta vėžių iškrovimui. Čia 
jų laimikį pasveria, įrašo į žvejo 
sąskaitą, kiek jis sugavo, o pačius 
vėžius jau pasiima tie, kurie 
Juos išgabena į restoranus, į ki
tus miestus. Juos tuoj pakrauna į 
sunkvežimius ir išveža.

Žvejai kitų spąstų neliečia, 
nes už tai gali netekti leidimo 
vėžiauti. O vėžių paklausa dide
lė, ir jų 
tai pasidaro visai pelniiaga profe
sūrų Geriau eiti teisingu keliu.

Sį vėžių gaudymą teko stebėti 
per žiūronus. Iš gana arti matei, 
kaip juos ištraukia iš jūros, kaip 
parengia tolimesnei kelionei, 
kad sveiki ir gražūs pasiektų 
svečių Malus ir juos pradžiu
ginta.

Vėžiai daužosi, galingom 
uodegom mula, bet ką padarysi 
— tari paklusti žmogui.

(Bus daugiau)



| Chicagą 14-kos valandų ke- problemos, ® radijo-video prog- 
lią automobiliu važiavau pir- rainoje iškelta daug Chicagos 
miausia norėdamas dalyvauti Hetuvių * gyvenimo aktualijų. 
“Dainavos** ansamblio 37-ejo Tas aktadįjas labai lengva per- 
sezono šventėje — muzikinio 
veikalo Vilniaus pilies legen
da** premjeriniame spektaklyje. 
Prieš pmauiių metų bodamas 
Chicagoje ir, kaip svečias, pa-

ojo sezono užbaigtuvių vakare, 
tada jau ansamblio numatytos 
statyti “Vilniaus pilies legen
dos** būsimąjį dirigentą ir muzi
kos autorių Aloyzą Jurgutį net 

to veikalo kas išeis. Tačiau po 
pusantrų metų nuvažiavęs pa
žiūrėti veikalo debiuto scenoje, 
išsivežiau geresnius įspūdžius, 
negu tada tikėjausi, nors muz. 
A. Jurgutis mano atžvilgiu bu
vo jau kiek šaltesnis, negu anais 
draugystės metais Chicagoje, 
kai jis, laimingai pasprukęs iš 
Lietuvos, netrukus perėmė 
“Dainavos” ansamblio muziki
nio vadovo pareigas ir tuo ilges
niam laikui pratęsė ansamblio 
egzistenciją.

Kai retkarčiais nuvažiuoji į 
Chicagą, kur lietuviškas gyveni
mas pirmyn rieda dideliais šuo
liais, iš anksto suplanuotos die
notvarkės negali laikytis. Plana
vom dalyvauti “Dainavos” an
samblio premjeroje šeštadienį, 
spalio 30 vakare. Ansamblio val
dybos pirmininkas Vytautas Ja- 
sinevičius buvo ir bilietus pali
kęs. Tačiau žinia, kad tą vakarą 
humoristinis scenos vienetas 
“Antras Kaimas*’ Playhouse ro
dys dar septintąjį iš eilės, atseit 
papildomą, spektaklį, paviliojo 
pas save. Nors tai ir papildo
mas spektaklis, tačiau apie 130 
žiūrovų talpinanti Playhouse 
salė pilnutėlė. Jų tarpe, kaip ir 
kiekviename to vieneto spektak
lyje, pirmauja jaunimas. Norė- 1 
jusiu patekti į. salę buvo žymiai 
daugiau, tad likę turės laukti 
kitos progos, gal per Pasaulio 
Lietuvių Dienas, kurių eigoje 
Antras Kaimas paprašytas duoti 
dar du spektaklius ir gal žymiai 
didesnėje salėje.

Jau iš kitų buvau girdėjęs, kad 
šio, 19-ojo, Antro Kaimo sezono 
programa esanti įdomi, pa
traukli, išsiskirianti iš eilės kitų 
sezonų programų, ir dėl to Chi
cagoje esąs toks didelis pasise
kimas.

Tiesa, programa buvo tikrai 
įvairi. Prasidėjusi Šekspyro kla
sika, ji vingiavo per sovietinius 
šiokiadienius, per aktualias šių 
dienų lenkiškas temas, užgrie
biant ir Seinų katedrą, kur per 
tiek laiko vietos lietuviai reika
lauja lietuviškų mišių, o jų pra
šymus vietos klebonas ir vysku
pas ignoruoja. Buvo užsukta į 
tuščią vieno Lenkijos miesto 
mėsinę. Filmų festivalis “Leni
nas Lenkijoj” sukėlė didžiulį 
juoką, kai anais laikais, Leninui 
išvykus Lenkijon, jo žmona gla
monėjosi su Trockiu. Buvo pa
liestos šių dienų tėvų ir vaikų

Sulaukus naujos LB vadovybės
(atkelta U 3 psl.)

dar nebuvę. Deja, V. Kūdras yra 
liguistai alergiškas kitų kritiš
kom pastabom ir spaudos atsi
liepimus palaikė jo veiklos ap- 
terliojimu. Iš tikrųjų nedėkingas 

kurios nebotų pajėgęs prisirinkti 
pinigų nei savo pasivažinėjimam 
nei Michigano lentom pjauti.

manoma be lietuviškos spaudos 
ir lietuviškų radijo valandėlių 
talkos. Tik V. Kūdras, pritvin
kęs didybės manijos, to negali 
pastebėti. Kai kitiem pirminin
kam , baigiantiem kadenciją, po 
apyskaitinio pranešimo bodavo 
sustojus gausiai plojama, V. 
Kūdras susilaukė iš publikos 
daugybės klausimų ir reikalavi-

išsamius veiklos pranešimus

rybos pirm. A. Zerr, Kultūroa ta
rybos pirm. I. Bublienė, Socia
linių reikalų tarybos pirm. dr. A. 

kai apipavidalintas buvo Lietu
vos feljetonistės V. Žilinskaitės 
“Lagaminas”, sudarytas iš devy
nių paveikslų ir atauštas skyry
bų tema. Antro Kaimo ilgametis 
prievaizda Algirdas T. Antanai
tis šiame, kaip ir eilėje kitų 
škicų, parodė turįs didelę sceni
nę fantaziją ir yra nepamainomas 
Antro Kaimo vadovas. Be jo kie
tos ir kūrybiškos rankos tas vie
netas, kurį prieš 19 metų įstei
gė tada buvęs studentas, dabar 
atomo mokslų profesorius K. Al
menas ir kiti, vargu ar išsilai
kytų. Tik jo dėka Antrame Kai
me išaugo nauji, jauni aktoriai, 
kurie dabar jau laikomi vetera
nais. Šalia aktorių jis surado ir 
tokius scenos talkininkus, kaip 
dail. Vincas Lukas ir Jonas Kau
nas.

Kai stebi, kaip kiekviename 
spektaklyje kuone šimtinis jau
nimo būrys po scenoje prabė
gusių škicų kelia ovacijas, kaip 
jis domisi lietuvišku žodžiu, tada 
supranti, kad Antras Kaimas yra 
magnetas lietuvių jaunimui ir 
kad jo pasikviesti kartkarčiais 
neužmirštų ir kiti lietuvių telki
niai, kurių didesnius jis jau yra 
ne kartą aplankęs, kai kuriems 
rengėjams ir gražaus uždarbio 
palikęs.

Tad ir man Šeštadienio, spa
lio 30, vakaras Chicagos Mar- 
ųuette Parko Playhouse salėje 
buvo tikrai malonus. Į tą spektak
lį buvo atsilankę ir amerikie
čių, tokio pat žanro scenos atsto
vų. Jiems lietuviški tekstai buvo 
išversti, ir ne vienas stebėjom, 
kaip šiltai jie reagavo į kąi ku
riuos škicus, prabėgusįų>„,sce
noje.

Sekmadienio, spalio 31, po
pietę skyrėm- “Dainavai”. Į tą 
spektaklį Marijos aukšt. mokyk
los salėn, kur telpa 1250 žmo
nių, subėgo per tūkstantį. Žy
miai daugiau, negu buvo vaka
rykščiame, premjeriniame spek
taklyje. Iš kai kurių gal naives
nių premjerą mačiusių žiūrovų 
jau buvau girdėjęs, kad spektak
lis patriotinis, net ašaras spau
džiantis. Tikėjausi, kad legendos 
tragiką — žudynės, grumtynės, 
aukos dievams — buvo kai ku
riem žiūrovams ašaras spau- 
džiantys veiksniai. Deja, pama
tęs antrąjį spektaklį, apsirikau. 
Tiesa, kai kuriems žiūrovams 
ašaras spaudė patriotika, ypač 
ryškiai išplaukianti legendos 
trečiajame veiksme. Jei kai ku
riuos vyresniuosius patriotinis 
patosas veikia, negalima pykti 
— tai pasiekia savo tikslą: 
jie daugiau aukoja Lietuvos lais
vinimo veiksniams ir kitoms, jų 
nuomone, reikalingoms institu
cijoms.

Kas mane žavėjo “Viniaus pi-

Butkus, vicepirm. finansų reika
lam A. Vėlavičius, vykd. vice
pirm. organizaciniam reikalam J. 
Urbonas, vicepirm. sporto reika
lam A. Rugienius, garbės teisino 
pirm. dr. E. Lenkauskas, Jauni
mo sąjungos pirm. V. Pliopys. 
Dr. A. Razina pranešė apie Lie
tuvių Fondo ir II Pasaulio Lie
tuvių Dienų ruošos veiklą. Kiti 
pranešėjai: Lietuviškųjų parapi
jų metų komiteto pirm. R. Bub- 
lys, V-ojo jaunimo kongreso 
pirm. V. Abariūtė, kontrolės ko
misijos pirm. K. Šulinskas, tary
bos prezidiumo vardu Č. Mickū
nai.

Perrinktas garbės teismas ir 
išrinkta kontrolės komisija

Dalis popiečio ir sekmadie
ninė sesija buvo skirta atskirų 
dirbo komisijų . svarstymam ir

Naujiem pirmininkam ir ki
tiem pareigūnam linkime kuo

Omahos lietuvių parapijos jubiliejaus iškilmių metu. Iš k. parapijos klebonas kun. Petras 
Žarkauskas, banketo organizatorius ir vedėjas Benius Šulskis, kalba Nebraskos sena
torius Edward Zorinsky, toliau — arkivyskupas Daniel E. Sheehan. Nuotr. Algio 
Praičio

OMAHOS LIETUVIŲ ŠVENTĖ
Omahos, Nebr., lietuvių pa

rapija negausi parapiečių skai
čiumi, o dar blogiau, kad negau
si norinčiais dėl jos dirbti. Ta
čiau, nežiūrint visų minusų, la
bai gražiai ir iškilmingai atšven
tė savo 75-erių metų jubiliejų.

Spalio 3 Šv. Antano lietuvių 
bažnyčioj arkivyskupas Daniel 
E. Sheehan koncelebravo iškil
mingas mišias, dalyvaujant dau
geliui' kunigų ir pilnai bažny
čiai tikinčiųjų. Naujai ir skonin
gai perdažyta ir išpuošta bažny
čia džiugino akis, o gražus 
“Rambyno” choro giedojimas 
džiugino širdis. Choras susilaukė 
gražių komplimentų iš vyskupo 
ir dvasiškių. Giedojo lietuviškai, 
lotyniškai ir angliškai.

Vakare dideliame “Anthony’s” 
restorane įvyko banketas. Regi-:

, nos Skubisz ir Danos Sulskie- 
nės gražiai dekoruoti stalai ir sa
lė teikė labai jaukią ir šventišką 
nuotaiką. Dalyvavo daugiau' 
kaip.3Q0 žmonių. Nemažai dva
siškių, o taip pat ir arkivysku
pas Daniel E.-Sheehan, vysk.

lies legendos” muzikiniame vei
kale? Visų pirma gan didingas 
scenovaizdžio apipavidalinimas 
su masinėmis ansamblio sceno
mis bei atliekamomis dainomis. 
Iš solistų pažiba buvo Audro
nė Simonaitytė-Gaižiūnienė, 
gėrėjausi Bronium Mačiukevi
čium, Vytu Radžiu, Valentinu 
Liorentu, nustebau 14-ojo am
žiaus istoriniame vyksme išgir
dęs valsų melodijas, kurios gimė 
bene 18-ame amžiuje. O gal ir 
pagonybės laikais valso melodi
jos buvo žinomos Lietuvoje? 
Muz. A. Jurgutis tai geriau žino. 
Pasitikiu juo, jį iš savo pusės 
nuoširdžiai prašydamas, kad su 
“Dainava” dirbtų ir toliau, kad 
neišsigąstų kartais ir kritiškesnio 
žodžio, nes, laisvėje gyvenant, 
vargu ar surasim tokį meninin
ką, visuomenininką ar politiką, 
kurs nebūtų susilaukęs kritikos. 
O “Dainava” be A. Jurgučio var
gu ar žygiuotų pirmyn.

Kalbant apie veikalo libretą, 
ir toliau pasilieku prie nuomo
nės, kad geriausią libretą “Dai
navos” ansambliui A. Jurgučio 
laikais parašė rašyt. N. Užu Ba
lienė. Būtent “Kūlgrindą”.

Po spektaklio įvykusiame po
kylyje ansamblio ilgametis glo
bėjas dr. L. Kriaučeliūnas iškė
lė mintį, kad 1984, kai sueis 20 
metų nuo ilgamečio ansamblio 
muzikinio vadovo Stepo Sodei
kos mirties, ansamblis pastatys 
neužmirštamą liaudinį muzikinį 
veikalą “Nemunas žydi”. Tačiau 
aš suabejojau šio veikalo efektin
gumu dabarties laikais. Ypač, kai 
“Dainavos” ansamblio daugumą 
sudaro nebe jaunimas, bet artė
jantys prie pensininkų amžiaus. 
Prieš 30 m. daugumos “daina- 
viečių” veidai atrodė kitaip. To
dėl tada šauniai ir Nemunas 
žydėjo.

Išvada: nesigailėjau tiek kelio 
važiavęs pamatyti “Vilniaus pi
lies legendos”. Linkiu ją pama
tyti ir kitiems. Nors ne vienas 
į tą veikalą ir kritiškai pa
žvelgs, tačiau, iš antros pusės 
žvelgiant, nekritikuojami tik 
menkaverčiai veikalai.

VLB,

Anthony Malone, senatorius Ed- 
ward Zorinsky, miesto burmist
ras M. Boyle ir daugiau kvies
tinių svečių.

Banketo oficialiąją dalį vedė 
Benius Šulskis. Jubiliejaus pro
ga ganytojišką sveikinimo žodį 
tarė arkivyskupas Daniel E. 
Sheehan. Šiltai pasveikino se
natorius Edward Zorinsky, 
miesto burmistras M. Boyle, dr. 
John Butkus, Robert Warsocki.

Gauti gražūs linkėjimai raštu 
iš vysk. Vincento Blizgio ir oma- 
hiečiam mielo kun. Juozo Taut
kaus.

Meninėj programoj “Aušros” 
šokėjų grupė šauniai pašoko 
Blezdinginį Jonkelį, Oželį ir Ru
gučius. Kanklininkės Laima ir 
Kristina Šarkaitės pakankliavo 
A. Mikulskio harmonizuotus de- 
lis dalykėlius. Toliau Kristina 
Kartanienė padainavo solo ang
liškai “Climb Ev’ry Mountain” 
O pabaigai mūsų gražiabalsės 
Irena Mate ir Kristina Kartanie*< 
nė atliko St Šimkaus duetą 
“Plaukia sau laivelis” ir angliš
kai “I Believe”.

Banketas praėjo labai geroj 
nuotaikoj. Dėl kultūringo jo pra- 
yedimo galėjo pasididžiuoti 
kiekvienas lietuvis, o kitatautis 
turėjo rimto pagrindo tuo 
pasidžiaugti.

Parapijos klebonas kun. Petras 
Žarkauskas nuoširdžiai dėkojo 
visiem, kurie šią šventę padarė

Omahos lietuvių Sv. Antano parapijos bažnyčia, senoji 
klebonija ir buvusi mokykla. Nuotr. Algio Praičio

ST. PETERSBURG BEACH, FLA

Šaulių kuopos veikla

Lapkričio 3 Palangos jūros 
šaulių kuopa turėjo savo susi
rinkimą. Susirinkime dalyvavo 
23 šauliai ir svečias inž. Alfa 
Shukis, buvęs šaulių Sąjungos 
centro valdybos vicepirminin
kas, kuris davė daug pozityvių 
ir naudingų patarimų kuopai.

Susirinkimą pradėjo kuopos 
pirmininkas Viktoras Baranaus
kas. Sekretoriavo kuopos šaulys 
Vincas Jonikas. Susirinkimo 
metu į kuopą įstojo 6 nauji šau
liai. Ankstesnis kuopos pirmi
ninkas Jonas Kalpokas iš kuopos 
buvo pašalinęs šaulius Alek
sandrą ir Antaną Lukus. Dabar 
jų pačių prašymu jie vėl buvo 
priimti į kuopą.

Aptarta eilė veiklos planų, da
linai pertvarkyta ir kuopos val
dyba: buvęs kuopos valdybos vi- 

tokią gražią. Pabrėžė, kad jis di
džiuojasi būdamas lietuvių para
pijos klebonu.

Šia proga norisi paminėti ir 
asmenis, kurie ne ■ tik dirba 
bendruomeniniam reikalam, bet 
kartu rūpinasi ir sielojasi 
lietuviškos parapijos išlikimu.

Parapijos kūrėjai seniai iške
liavę amžinybėn. Jų vaikai, iš
skyrus vieną kitą, išsiskirstę po 
kitas parapijas. Pora dešimtme
čių parapija buvo gausi naujais 
pokariniais ateiviais. Laikui bė
gant, daug, labai jau daug vyres
niojo amžiaus pokario ateivių 
lietuvių priglaudė įvairios Oma
hos miesto kapinės. Nemažai 
išvažinėjo ir į kitus miestus. 
Dauguma mokslus baigusio jau
nimo išsisklaidė po plačią Ame
riką dėl geresnių darbo sąlygų. 
Likusieji čia ne vienas sukūrė 
mišrias šeimas ir atitrūko nuo 
senosios parapijos ir bendruo
menės. Tokiu būdu labai suma
žėjo parapiečių skaičius.

Tačiau, nežiūrint liūdnokų 
apraiškų, dar turima ir prošvais
čių. Dar yra ne vienas viduri
niosios kartos uolus veikėjas ir 
uolus parapietis. Vienas tokių 
yra Benius Šulskis. Jis buvo ju
biliejinio komiteto pirmininkas, 
organizatorius ir banketo vedė
jas. LB pirmininkas, bažnytinio 
senato narys Albinas Reškevi- 
čius glaudžiai dirbo, kad rengi
nys pasisektų. Gediminas 
Drazdys ir Viktoras Damauskas, 

(nukelta į 5 psl.)

cepirm. Antanas Budrikis per
ėmė kuopos vykdomojo vicepir
mininko pareigas, o nauju kuo
pos vicepirmininku išrinktas 
šaulys Stepas Lungys, kuris pa
sižymėjo Detroite, kai šauliai į- 
rengė Pilėnų stovyklą.

Nutarta artimiausiu laiku su
rengti rudens grybų pikniką. 
Taip pat nutarta greitu laiku pra- 

_ dėti turimo kuopos laivo remoh- 
tą, kad jis būtų tinkamas naudoti.

Susirinkimas pradėtas 5:30, 
baigtas 7:30 v.v. Po susirinkimo 
visi buvo pavaišinti kavute ir už
kandžiais, kuriuos parūpino 
kuopos pirmininkas V. Bara
nauskas ir parengimų vadovė 
Vera Budrikienė bei A. Lu- 
kienė.

Siš susirinkimas buvo vienas 
iš pozityviausių ir kūrybingiau
sių.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietu- ' 
viškojo ugdymo žurnalas mo-’, 
kyklai Jr šeimai. Nr. 27. 1982 į 
gegužė. Leidžia JAV LB švieti
mo Taryba. Redaktorė — Stefa
nija Stasienė, 18112 Windward 
Rd., Cleveland, Ohio 44119. Ad
ministratorius — Juozas Plačas, 
3206 W. 65th Pi., Chicago, III. 
60629. Išeina du kartus per me
tus. Prenumeratos kaina — 4 
dol., atskiras numeris — 2 dol. 
Spausdina Morkūno spaustuvė 
Chicagoj. Šis numeris — 64 
puslapių. Iliustruotas.

Pirmajame puslapy D. Tara- 
bildienės paveikslu ir Marijos 
Saulaitytės-Stankuvienės eilė-' 
raščiu paminima Motinos diena. 
Toliau turiny: kun. G. Kijauskas, 
S.J. — Žaismas žmonių gyveni
me, Juozas Plačas — Mokytojas 
praktiškame darbe, R. G. — In
teligento sąvoka ir mokytojas, D. 
Petrutytė — Vaikai, gamta, iš
kylos, atostogos, B. Vytienė — 
Vaikystė (eilėraštis), dr. Agota 
Šidlauskaitė — Žmogaus vysty
masis, G.G. — Nėra tik blogų ' 
arba tik gerų, Marija Gylienė — 
kaip su vasaros darbais?, E. Pet
kutė — Daina ir judesys, dr. 
Marija Žilinskienė — Vaizdus 
skaitymas namie, Vida Auguly- 
tė-Bučmienė — Kad mokiniai 
skaitytų, Ona Razutienė — Dai
nos lituanistinėse mokyklose, J. 
Z. — Dovanos, A. Rinktinas — 
Vienos anketos išvados, Atgar
siai, Kas, kur, kada, Nauji leidi
niai, Redaktorės žodis.

Pažymėtina, kad viso numerio 
straipsniai yra trumpi, atitinką 
šių dienų skaitytojo poreikius.

Birutė Kemežaitė —- NEBI
JOK ŽAIDŲ, NEI VĖTRŲ. Poe
zija. Chicago, 1981 m. Išleido 
Knygai Leisti Komitetas. Spaus
dino M. Morkūno spaustuvė. 
136 psl.

Autorė mum pažįstama iš 
periodikoj paskelbtų eilėraščių 
bei publicistikos ir iš 1971 me
tais išleisto romano “Sudiev! 
Aš išeinu .. .”

Šiame rinkiny šalia simpatiško 
jos atvaizdo mus domina leidė
jų “Įvadas į poeziją”:

“Poezija B. Kemežaitei buvo 
artima nuo ankstyvos* vaikys
tės. Būdama vos ketvertų metų, 
jau viešai deklamavo savo ma
mytės Stasės Tamašauskaitės- 
Kemežienės vaikams parašytus 
eilėraščius.”

Rinkiny yra keturi skyriai.
Eilėraščių forma — tradiciniai 

klasikiniai ketureiliai. Jų tema
tiką nusako šios antraštės: Lie
tuva nenugalėta, Žuvusiam par
tizanui, Balsas iš Sibiro, Tremti
nių daina, Himnas gamtai, Gi
musiam Kristui, Svajonė, Atsi
sveikinimas su Europa, Poeto 
vienatvė, Likimo prievarta, Žmo
gaus atžanga, Kai mano gyvybė 
užges ... Ir Lt

Bendrai eilėraščiai nei savo 
forma, nei minties originalumu 

'nėra stiprūs. Stipriausias pasku
tinis skyrius — Buitis ir liki
mas. Mūsų nuomone, vienas iš 
geriausių eilėraščių yra “Susi
mąstymas”, kurį čia cituojam:

Plačia erdve neramios slenka 
mintys,

Sustingsta kartais jos vienam 
taške.

Suplaukę sielon paskutinės 
viltys

Paglosto dar iliuzija vaiskia...

Kaip būtų ,jei mylėtume viens 
kitą,

Taika klestėtų tarp visų tautų,
Vien tiktai gėris jei apimtų 

viską,
Kaip angelai gyventume 

kartu?

Be melo, pykčio, be klastos 
fr smurto:

Gyventų" žemėj Dievas, ne 
žmogus...

Tačiau, Jei toks pasaulis būt 
sukurtas,

Praimti netektų skirtas mums 
Dangus...

Poetė yra ir dainininkė. Yra 
išleistos dvi jos įdainuotos ilgo 
grojimo plokštelės.
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ciškaus 800 metų gimimo su-

Koncerto pabaigoje buvo du 
Jeronimo Kačinsko kūriniai. Pir
masis — Haec Dies, parašytas 
prieš porą metų, sugiedotas 
lotyniškai.

T -t'

&NCER*fj-;
lapkričio 13, šeštadienį, 7 v.v. «« pagiedojo: Warum is das 

Kultūros Židiny buvo tikrai reta Ucht gegeben J. Brahms, 
švente — retas koncertas. Tuo Lasset uns unser Herz 
koncertu buvo šv.Pran- Brahms, Christus Factus ėst 
ciškaus 800 metų gimimo su- A. Bruckner, Virgo Jesse 
kakties jubiliejus. Savaime aišku, Bructaier.
kad koncertą rengė lietuviai Kūriniai neilgi. Pirmieji du 
pranciškonai, konkrečiai — buvo atlikti vokiškai, o kiti du — 

lotyniškai.

kad koncertą rengė lietuviai

Brooklyno pranciškonų vienuo
lynas. Visus darbus organizavo 
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, o jam 
visur talkino vienuolyno virši
ninkas Tėv. Leonardas Andrie
kus.

Koncertas buvo retas ir tuo at
žvilgiu, kįbd jo didesnę progra
mos dalį atliko nelietuviai — ty. 
Berklee muzikos kolegijos cho
ras ir orkestras. Ir dar daugiau 
—- šiam koncertui pas kompo
zitorių Jeronimą Kačinską buvo 
užsakytas specialus kūrinys — 
šv. Pranciškaus “Saulės gies
mė”, pagal poeto St. Santvara 
vertimą.

Pirmoji koncerto dalis
Koncertą pradėjo Tėv. Leonar

das Andriekus, sukalbėdamas 
šv. Pranciškaus maldą — Vieš
patie, padaryk mane taikos įran
kiu.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas skai
tė paskaitą — Šv. Pranciškaus 
reikšmė Lietuvai. Jis ryškino 
pranciškonų vienuolių veiklą 
Mindaugo, Gedimino laikais ir 
kitais senosios Lietuvos laikais. 
Naujųjų laikų visai nepalietė, tik 
suminėjo, kur jis tuo klausimu 
rašė.

Kolegijos choras
Muzikos kolegijos choras pra

džiai pagiedojo 4 religinius kū
rinius. Tie kūriniai buvo: Can- 
tate Domino — G. Pitoni, Ego 
sum panis verus — Esųuirel, 
Grūdelis Herodes — F. Guer- 
rero, ir Glory to God in the 
Highest — R. Thompson.

Pasirodo solistai ..
Koncerto solistai buvo Gedi

minas Butkus, tenoras, jaunas 
vaikinas, studijuojąs dainavimą 
Bostone, ir mum jau gerai pa
žįstama Gina Čapkauskienė, 
sopranas, iš Montrealio.

G. Butkus atliko Le Christ Re- 
nait — S. Rachmaninoff (pran
cūziškai), o Gina Čapkauskienė 
— Let the Bright Seraphim 
“Samson” — G. F. Haendel, Tu 
Virginum corona ir Alleluia — 
abu Mozarto. Akomponavo Vitas 
Bakšys.

Antroji dalis
Antroji dalis buvo atlikta irgi 

įvairiom kalbom. Kolegijos cho-

TREAUO

VALERIJA BULOTAITĖ, Tek-

ATKARPA:

VILNIUS RECOROS OP CANADA

tautinių lokių meną. Be* Šių

GAUTI ŠIA F 
SIUNTIMUI,

nuo Biržų, ištekėjusi už lietuvio 
(žemaičio) siuvėjo. Ieško gimi
nės Lietuvoje. Ieškomoji ar ži-

KOKYBES, VĖLIAUSIA 
NUSTEBINS NE TIK JUS. 

KAIMYNUS IR GIMINES...
- SIŲSKITEĮIO. — PLŪS $2 — PER- 
(TKARPA2EMIAU:

PLOKŠTELĖ YRA 
TECHNIKA IR VERTE

OMAHOS LIETUVIŲ ŠVENTĖ

PLOKŠTELIŲ SKAIČIUS- 

VARDAS IR PAVARDĖ—

ADRESAS:-
SlONČlU t-

Saulės giesmė
Kūrinį atliko kolegijos choras, 

kamerinis orkestras ir abu solis
tai. Muzika parašyta pagal St 
Santvara vertimą. Buvo kai ku
rių praleidimų, sukeitimų, kaip 
kompozitoriui atrodė geriau iš
vystyti muziką.

Tai sudėtingas kūrinys, užtru
kęs apie 15 minučių. Jį galime 
pavadinti nedidele oratorija. Pa
rašytas su Jeronimui Kačinskui 
būdingu stiliumi. Prasideda or
kestro garsais, įsijungia choras, 
įsijungia vienas ar kitas solistų. 
Viskas plaukia kaip upė pro 
tave. Čia niekas nekartoja ko
kių charakteringų melodijos rit
mų, o tik plaukia ir plaukia^ mu
zika tik išryškina teksto turinį. 
Kūrinio nuotaika dramatiška ir 
mistinė, įsirėžianti skardžiais 
pučiamaisiais, suskambanti il
gesingais choro ar solisto balsais.

Chorą sudarė kolegijos stu
dentai. Visi jie ne lietuviai, bet 
buvo išmokyti gerai tarti. Taip 
suprasti galėjai kiekvieną žodį.

Chorą parengė ir jam diriga
vo prof. Brian O’Connel, jo asis
tentas — Thomas Martin. Abu 
jie moka ištarti lietuviškus žo
džius.

Kodėl ši kolegija?
Kodėl buvo pasirinkta ši muzi

kos kolegija? Atsakymo reikia 
ieškoti pas kompozitorių Jeroni
mą Kačinską. Jam užsakė para
šyti šį specialų kūrinį, o jis toje 
kolegijoje jau 15 metų profeso
riauja. Jau vieną kartą tos kole
gijos choras atliko tik jo sukurtų 
dainų koncertą.

Čia pat prie jo rankos buvo ir 
orkestras. Tad ir patikėjo jiem 
savo naują kūrinį. Įvedus vieną 
kartą chorą į programą, reikėjo 
jį įtraukti ir į kitą programos 
dalį.

Choras nedidelis, bet labai 
apvaldytas, išlygintas, skamba 
kaip geriausias muzikos instru
mentas. Nėra ko stebėtis, nes tai

Po šv. Pranciškaus jubiliejinio* koncerto Kultūros Židinyje. Apačioje — kameri
nio orkestro dalis, scenoje iš k. pianistas Vitas Bakšys, akomponavęs solistam, solis- 

. tas Gediminas Butkus, solistė Gina Čapkauskienė, Berklee muzikos kolegijos choras, už jo 
dešinėje — kompozitorius Jeronimas Kačinskas, dirigentas prof. Brian O’Connel. Prie 
pulto Tėv. Viktoras Gidžiūnas, vadovavęs visai programai, taria padėkos žodį. Nootr. Liu
do Tamošaičio

WATERBURY, CONN.

Artėja parapijos choro 
ko neartas

Šv. Juozapo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. J. Beino- 
riaus, uoliai ruošiasi rudens kon
certui, kuris įvyks lapkričio 27 
Šv. Juozapo mokyklos auditori
joje, John St.

Koncertas bus iš trijų dalių: 
vyrų kvartetas, moterų choras ir 
bendras choras. Bendro choro 
repertuaras paimtas iš įvyksian
čios dainų šventės Chicagoje 
programos.

Šv. Juozapo parapijos choras 
buvo įsteigtas .prieš 88 metus 
(1894.XI.29). Nuo pat įsisteigimo 

muzikos kolegijos studentai.
Scenos gilumoje buvo paka

bintas dailininkės Anastazijos 
Tamošaitienės austas kilimas.— 
Šv, Pranciškus,Lietuvoje,/ m-,.

Po koncerto buvo vaišės cho
rui ir orkestrui, to vakaro sve
čiam, ir kavutė visiem susirin
kusiem. Publikos atsilankė apie 
300.

Ne vienas susirinkusių apgai
lėjo, kodėl lietuviai solistai neat
liko lietuvių kompozitorių kūri
nių. Jiem tai buvo prieinama. 
Juk turime tiek daug lietuvių 
kompozitorių sukurtų kūrinių, 
kurie prašyte prašosi, kad kas 
juos atliktų. Dabar lietuviškai 
giedojo tik Berklee choras, iš
mokęs kiekvieną žodį mintinai, 
kaip jį ištarti. Abu lietuviai solis
tai čia buvo tik nedidelė dalelė 
tarp nelietuvių. (p.j.) 

(atkelta ii 4 psl.)

uolūs parapijos darbuotojai, vi
sados talkina parapijos reika
luose. Alg. Antanėlis, turintis or
ganizacinės patirties, dalinasi ja 
ir dirba, kur tik yra reikalingas. 
LB iždininkas Algis Praeitis savo 

kiekvieną lietuvių kultūrinį pa
sireiškimą Omahoj. Jo gražios 
nuotraukos — choro, šokėjų ir 
kun. Žarkausko — puošė “The

Catholic Voice” rugsėjo 24 die
nos du puslapius. Tame pačiame 
laikrašty B. Šulskis aprašė apie 
Šv. Antano parapijos įsikūrimą 
ir būsimą jubiliejų.

Nenuvargstantis “Rambyno” 
dirigentas Algimantas Totila su 
giesmei ir dainai atsidavusiais 
choristais ir vargonininke Aldo
na Tauner praturtina šventes ir 
lietuviškas pamaldas. Tautinių 
šokių grupės “Aušros” vadovės 
Gražina Reškevičienė ir Laima 
Antanėlienė su gražiai paruoš
tu šokančiu jaunimu pagražina 
įvairias šventes. Taip pat dažnai 

kiekvieną sekmadienį ir per 
šventes gieda bažnyčioje lietu
viškų pamaldų metu. Net ir va
saros atostogų laiku lietuviškos 
pamaldos nelieka be lietuviškos 
giesmės.

Penkiasdešimt metų chorui 
energingai vadovavo komp. 
Aleksandras Aleksis, kuris įrėžė 
gilią vagą ne tik muzikiniame, 
bet ir visuomeniniame Amerikos 
lietuvių gyvenime.

Choras tikisi, kad jo įdedamos

MIAMI LIETUVIŲ VEIKLOJ

'“Aušros” šaulių kuopos vi
suotinis susirinkimas įvyks lap
kričio 28 lietuvių klubo patal
pose.

Maironio minėjimas įvyks 
lapkričio 28, sekmadienį, 4 vai. 
popiet lietuvių klubo salėją ( 

klubas gruodžio 4-5 dalyvaus 
Bay Front Parko auditorijoj 
vyksiančiame vėžio tyrimo insti
tutui lėšų telkime. Bus šiaudi
nukais papuošta lietuviška eg
lutė ir pardavinėjami kepsniai.

“Aušros” šaulių kuopa gruo
džio 9, ketvirtadienį, 1 vai. po
piet rengia skaidrių popietę. 
Kęstutis Kodatis rodys skaidres 
iš kelionės po Portugaliją, Ispa
niją, Prancūziją ir Maroką. Gun
da Kodatienė suteiks paaiškini
mus. Šeimyniškus pietus su tal
kininkėmis paruoš dr. Valerija 
Norvaišienė.

Klubo narių susirinkimas ir

biliejų, būtų skaudu, jei liktų 
užmiršta, kuriem tikslam mūsų 
tėvynainiai pastatė Šv. Antano 
bažnyčią. Šiais lietuviškų pa
rapijų metais būtų garbingai pa
sielgta, jei visi įsipareigotų išlai
kyti ilgiem metam tautinę lietu
vių parapiją. Čia su mūsų tradi
cijom ir papročiais būtų daroma 
įtaka augančiom kartom ir šiam 
kraštui.

j*.

Ai N UOTĄ MON- 
O — KANADOS

pastangos lietuviškai giesmei ir 
dainai puoselėti apylinkės tau
tiečių bus išgirstos ir įvertintos, 
o lapkričio 27 vakaras bus skiria
mas pabendrauti su Šv. Juozapo 
parapijos choru. Laukiame visų 
gausaus atsilankymo. Pradžia 
7:30 v.v. Po koncerto vaišės, 
laimės mėginimai ir šokiai, gro
jant visų mėgstamam Terri-Mar- 
tin orkestrui. Rezervacijas vietai 
užtikrinti galima atlikti Spaudos 
knygyne arba pas Aldoną Rau
galienę. — AP 

valdybos bei direktorių rinkimai 
įvyks gruodžio 14, antradienį, 
1 vai. popiet .

Moterų Socialinio klubo kalė
dinis renginys vyks gruodžio 16, 
ketvirtadienį, 1 vai. klubo salėj.

rengfarhbš gruodžio 24:
Naujų Metų sutikimas klubo 

salėj vyks gruodžio 31.

St Petersburg, Fla<

JAV LB X-tosios tarybos pir
ma sesija vyko St. Petersburg 
Beach, Dolphin Beach Resort 
viešbuty, spalio 23-24. Spalio 23, 
šeštadienio vakarą, po posėdžių 
sesijos dalyviai prisijungė prie 
vietos lietuvių ir bendrai pa
gerbė prel. J. Balkūną jo am
žiaus 80 metų sukakties proga. 
Bankete Lietuvių namuose da- 
dalyvavo ir kongresmanas B. 
Young bei St Petersburgo bur- 
mistrė C. Freeman.

Floridos Amerikos Lietuvių 
Klubo vadovybė spalio 9 suren
gė rudens sezono atidarymo ba
lių. Kadangi tuo metu St Pe- 
tersburge vyko ir Balfo direkto
rių suvažiavimas, tai ir jie daly
vavo baliuj. Vietos lietuviam pa
dėkojo Balfo centro pirm. Marija 
Rudienė. Po vakarienės meni
nėj programoj dalyvavo Gr. Je- 
zukaitienės moterų oktetas, K. 
Gimžauskas, solistė O. Armo- 
nienė, A. Mateika. 

konkurso premiją skirs Chica
goj sudaryta rašytojų bei literatū
ros kritikų komisija: Danute Bra- 
zytė-Bindokienė, Julija Švabaitė- 
Gylienė, Česlovas Grincevičius, 
Nįjolė Jankutė-Užubalienė, kun. 
Andrius Naudžiūnas. Premijos 
mecenate yra Irena Vinclovie- 
nė, gyvenanti Clevelande.

— Domas Jurkus, kredito uni
jos steigėjas ir visuomenės vei
kėjas Montrealy, sulaukė 80 
metų amžiaus. Jis yra ateitinin
kų veikėjas nuo 1914. Buvo Lie
tuvos nepriklausomybės kovų 
savanoris. Montrealy veikia ko- 
operacinėj srity ir lietuvių vi
suomenėj.

— Tomas Venclova lankėsi 
Londone, kur dalyvavo tarptau
tinės rašytojų PEN organizaci
jos konferencijoj. Jis yra egzilų. 
sekcijos vicepirmininkas ir įvai
riais atvejais iškelia pavergtų 
tautų problemas bei jiem daro
mas skriaudas. T. Venclovos ke
lionę dalinai finansavo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė ir JAV 
bei Kanados LB kraštų valdybos.

— Bronius Bieliukas, vienin
telis iš Vliko kūrėjų 1943 metais 
nacių pogrindy Lietuvoj, iš New 
Yorko buvo nuvykęs į Los An
geles dalyvauti metiniame Vliko 
seime. 1943 kovo mėn. kartu su 
kitais Vliko nariais B. Bieliukas 
buvo nacių areštuotas ir išgaben
tas į kalėjimą Vokietijon. Iš ka
lėjimo išsivadavo tik karui pasi
baigus.

— Toronto, Ont, Prisikėlimo 
parapijos salėj lapkričio 28 įvyks 
Putnamo seselių metinė švente 
ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos * ‘dešimtmečio'’minėjfc- 
maš sū Gintės/Darm^ytės pa
skaita ir solistės Ginos Čap- 
kauskienės koncertu.

— Hamilton, Ont., Aušros 
Vartų parapijos klebonui prel. dr. 
Juozui Tadarauskui dėl nesvei
katos iš. pareigų atsisakius, nau
ju klebonu paskirtas pranciško
nas Tėv. Juvenalis Liauba, 
OFM.

—Rosario mieste buvo vadina- • 
ma “Rosario savaitė”, kurioje 
dalyvavo ir lietuviai. Buvo įvairių 
tautybių šokių grupės, tarp jų ir 
“Republica de Lituania” mo
kyklos 4-6 skyriai, šiai grupei 
vadovauja muzikos mokytojas E. 
Čeronis. Spalio 10 dalyvavo ir 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vai su tautiniais drabužiais, taip 
pat ir mokykla “Republica de 

jų ir mokinių suvažiavimui pri
siminti lapkričio 27 Chicagoj, 
Jaunimo Centro kavinėj ruošia
ma popietė. Bus rodomas suva
žiavimo video filmas. Danute 
Augienė pasidalins įspūdžiais, 
aplankius buvusius Aušros gim
nazijos mokytojus ok. Lietuvoj.

— L.S.S. JAV Vidurio rajono 
vadovų ir vadovių sąskrydžio 
dalyviai, suskridę į Clevelandą 
lapkričio 13-14 aptarti svarbių 
rajono skautiškos veiklos ir jubi
liejinės stovyklos reikalų, at
siuntė per rajono vadą v.s. Vy
tautą Jokūbaitį skautiškus vei
ksimus Darbininko redakcijai.

jai: I. Baužaite, New York, N.Y

Dirgėlienė, Waterbwy, Conn. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.



STASIUI ČENKUI

užbaigus šių žemiškų kelionę, jo žmonų Oną, dukras 
Aldonų GorulaMonę, Gražinu BuscigUo, sūnų Rimų Ir jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiamo ir draugo liūdime.

Genovaitė ir Kazys Trečiokai

STASIUI ČENKUI

mirus, žmonai Onai, dukroms Aldonai Gorulaltienei, 
Gražinai Buscigiio, sūnui Rimui su šeimomis nuoširdžių 
užuojautų reiškiame ir kartu liūdime

Marija ir Vacys Butkiai 
Alfonsas Koncė 
Paulius Jurkus

JOHN MALINAUSKAS, one of the foundors of the

1982 at his heme in Artington at the age of 91.
Prlor to Ihring In Artington, he lived ta Cambrldge

j - Lithuanian Citizens Club of Cambrldge, and a parishionor 
and bonefactor of the Immaculate Conception Lithuanian 
Church.

He was the husband of the late Antonette (Braž- 
dkinas), the father of Jean Malinauskas, Alberta Ras- 
kauekas, Pauline Solines and Therese Jarosiewicz. The 
fanerai was planned by the Silva-Waltkus Fanerai Home. 
A Mass was offored at the Immaculate Conception 
Lithuanian Church. He was buried in the Mt Aubum 
Cemetery. He also was survived by 6 grandchHdren, 
and 1 great grandchiid.

OLGA ILGŪNIENĖ
staiga mirė lapkričio 9 d.

Jos motina Ona Urbonienė, brolis Vytautas Urbonas 
Ir sūnūs Andrius, Leonardas ir Darius Ilgūnai nuošir
džiai dėkoja visiems, kurie padėjo šiose sunkiose die
nose, netekus dukros, sesers ir motinos.

Nuoširdžiai dėkojamo kun. Jonui Pakalniškiui už su- 
tadbėtas maldas ir kitus patarnavimus, visiems, pareiš- 
kusioms užuojautas ir dalyvavusiems laidotuvėse. Ypa
tingai dėkojamo Marytei Šallnkienei už tok| rūpestingą 
Ir jautrų patarnavimą.

Visus tris vaikus pasiima užauginti velionės brolis 
Vytautas Urbonas.

Nuliūdę:
motina, brolis, sūnūs

AJk. VYTAUTAS EIDUKEVIČIUS
gimęs 1899 birželio 21, miręs 1982 rugsėjo 19, patai 
dotas Cypress HMs kapinėse.

Nuoėlrdžišl dėkojusio visiems, sutožtusiems mano 
vyrui. Ir mūsų tėveliui paskutinj patarnavheą.-ažsBan- 
kant i kooivčla Ir naivdlnt I kMtaaa

Dėkojamo tam. V. Piktumai už koplyčioje sukatoėtą 
rožančių, Apreiškime parapijos Mebonul tam. X Pakak 
niškiul, kunigams 8. Ratai* V. Pūdomai už adaBcy- 
mg gedulingų še. miklų Ir pa^įFdžjknų | amžtao po^
•to vtotę.

daktė Ina su teima

•g.1 11 ' " 3 • ...
pasiruošęs pavalgydinti ne tik

1 šeštadienio svečius, bet ir
sekma&enio pamaldų bei paro-

metais grute 
džio MŠdžtaf turėjome Židinio 
mdempobėvi^^ V j ? 

Šiemet Židinio 9 metų sukak
tis bus atžyęsta gruodžio 11,įr 
12. Šeštadienį, 7 vai. vakare, 
bus koncertas, vakarienė Ir ša
kiai, o sekmadienį 12 val< pa
maldos Židiny ir foto meno .pa
roda.

Yorko pajėgos vyrų choras 
Pėikūnas-ir tautihių šokių grupė 
Tryptinis. Mes darome daug 
koncertų su chorais, ansamb
liais ir kitomis grupėmis iš įvai
rių miestų, todėl laikas pagerb
ti ir newyorkiečių menines pajė
gas bei jų yadovus. Tokie žmo
nės^ kaip' choro vadovas Vik
toras Ralys ir tautinių šokių va
dovė Jadvyga Matulaitienė tik-

įvertinimo. Didžiuokimės, kad
• - ’*< * J * v ~ -

NEW YORKE
•f • ’ A . • r 1‘ - -

sios lapkričio 9, sūnus, Andrių, 
Leonardą ir Darių užauginti pa- 
siima velionės brolis Vytautas 
Urbonas ir išsiveža juos į Sao 
Paulo, į Braziliją, kur jis pasto
viai gyvena.

Stepas Kligys, gyvenęs Ozone 
Park, N.Y., sulaukęs 80 metų 
amžiaus, mirė lapkričio 17. Iš 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
lapkričio 20 palaidotas Cypress 
Hills kapinėse. Nuliūdime pali
ko žmoną Pranę, sūnus Vytautą 
ir Steponą sušeimomis.bei kitus 
gimines. Laidotuvėmis rūpinosi 
S balins laidotuvių įstaiga.

Lietuviškai įstaigai . Wood- 
haven-Richmond Hill apylin
kėj-reikalinga, dyikalbė-is mašį-

Geras atlyginimas. Nurodyti tris 
asmenis ar firmas,. į kuriuos bū
tų galima kreiptis rekomendaci
jos reikalu. Rašyti: Lithuanian 
Office, c/o Darbininkas, 341 
Highland Blvd-, Brdoklyn, N.Y. 
11207.

BROCKTON, MASS.
LB apylinkės vokta

Šešių vyrų vadovaujama 
Brocktono Lietuvių Bendruo
menės apylinkė nesnaudžia; 
juda kruta ir vis naujus veiklos 
barus suranda. Štai Lietuviškų 
Parapijų metų proga, gavus Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
klebono kun. P. Šakalio sutiki
mą, apylinkės vicepirmininko 
Juozo Stašaičio pastangomis 
rugsėjo 26 buvo išleistas pirmas 
kolkas neperiodinio biuletenio 
“Krivūlė” numeris. Lapkričio 26 
pasirodys jau antras numeris.

ELIZABETH/NJ.

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos šv. Vardo draugijos 
vyrai rengia bendrus šeimų pus-
ryčius
nį, po 9u3O vai. padėkos mišių 
ir bendros komunijos. Mišias au-

Rudens.

ttankdarbšų m eltai mugė, ren
giama jau vienuoliktą kartą New 
Yrrke, vyks gruodžio 2-5. 9-Uįr 
16-19 Cotamb^ps universiteto 
Fdrris Bootji Hali patalpose, 115 
Sfe ir Broadvvay, Manhattane. Iš 
2000 kandidatų atrinkta 400 ama
tininkų, kurie savo <an]qdarbius 
pateiks .publikai. Eksponatų 
kainos nuo l^K) dėl; iki kelių 
tūkstančių dolerių. Lankymo ya-

dieniais nuo 5 iki 9 vai. vak„

nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak.

nuo galimą mugę lankyti visas

maistas ir gėrimai. Veiks ir me
ninės programos. Mugė pa
siekiama požeminiu traukiniu 
Nr. 1 (Seventh Avenue local 
train). Išlipti 116th St ir Broad- 
way. Privažiuoja M 104,. M 4 ir 
M 5 autobusai Yra daug vietos 
automobiliam< pastatyti. Visas 
mugės pelnas skiriamas neko
mercinei WBAIrFM (99.5) radijo 
programai išlaikyti.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
Maspethe nauja valdyba buvo 
išrinkta spalio mėn. susirinki
me. Ją sudaro pirm. Jenas Ado
mėnas, yicepirm. Peter Yus- 
kevich, sekr. Adelė Dauzickas, 
ižd. Karen Dagis^ finansų sekr. 
Jean Mactutis, patikėtiniai John 
Lėkštutis ir Anthony Migliore, 
tvarkos priž. Mnriel Lėkštutis 
ir . Anthony Yakaitis, korespon
dentė Helen Venis, kultūros ko
mitetui vadovauti Evelyn Wal- 
les, lietuviškų reikalų komitetui 
— Heleri Matulonis, ritualo 
komisijaiStasė Kraujalis, jėu- 
nųjųspatarėja^fariįa.Stnngtoys; 
pfeogramųdcoautetui

S t. Petersburg Beach, Fla..

mentas lietuvių apylinkėj, pusė 
bloko, nuo jūros- Kreiptu:1- 
8|3-36(M>16&

“Krivūlė” teiks informacijas iš 
parapijos, LB apylinkės ir kitų 
lietuviškų organizacijų veiklos, 
bus lyg ir parengimų kalendo
rius Brocktono visuomenei.

GruoęBtio 4-5 apylinkės valdy
ba rengia Sandaros salėj, 30 In
tervale St., Brocktone, meninin
ko, o kartu ir LB Bostono ^py- 
gardos pirminmko.'Jono Rūtenio 
kūrinių parodą. Bus išstatyta 
apie 20 jo vėliausių kūrinių. 
Paroda prasidės gruodžio 4, šeš
tadienį , 4 vai. popiet Oficia
lus atidarymas ir autoriaus pri
statymas įvyks 7 vai. vakaro (iki 
10 vai. vak.). Kitą dieną paroda 
veiks nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. 
popiet Tikimasi gausaus lan- 
kytojų-meno mėgėjų ir pirkėjų 
skaičiaus, ypač kad autorius pa
žadėjo nusileisti kainose.
* ■ Gruodžio 19, sekmadięnį, 4 
vai. popiet salėj po bažnyčia, 
21 Sawtell Avė., Brocktone, LB 
apylinkės valdyba rengia lietu
viškas kflčias. Šeimininkauti su-

valdybos narių žmonom. Turėsim

Diakonai Antanas Samalonis 
ir Henrikas Keturvitis asistuos, nnotaiką

grojant Brian Doherty. , '1
Pusryčių rnptu' pagrišdiai# 

kalbėtojas bus kun. Ronald 
Marczevvski, Rutgen ptuvermte- 
to ir Newarfco Institute of 
Technology Newman Htibo db

. Apylinkės kasininkas P. Jan- 
Čauskas *. rengiasi sitiinįairiin 
muku issiununm genesiesi 
pipcKtono atpyiiiHon iie<iiwan>

't J5

girdo. Jų nuotaikinga muzika, g.Jima įsigyti iš anksto pas skel 
pafrairtata dainomis, jau yra blamus platintojus arba nusipirk- 
palinksminusi ne vienų pobū- « 
vį Nęw Yorke ir kituose mies
tuose. Kviečiame pasidžiaugti 
damos, šokių ir muzikos grupė
mis ir savo atsilankymu jom pa
dėkoti. Visos trys grupės — 
Perkūnas, Tryptinis ir Gintarai 
atliks programa nemokamai, tuo

įėjimo. Taip pat iš anksto 
i užsisakytų stalus, suda

rant 10 ar 12 asmenų grupes.

paremdamos Kultūros Židi
nį. Tikimės, kad New Yorko ir 
apylinkių lietuviai taip pat gau
siai susirinks ir savo dalyvavimu 
prisidės prie Židinio paramos.

Gruodžio 11 vakaro programai 
paįvairinti dvejetą įdomių filmų 
parodys iš Chicagos atvykęs kun. 
Algimantas Kezys, lietuvių 
ir amerikiečių tarpe pasižymė
jęs foto menininkas. Bus rodo
mas filmas apie Chicagos Jauni
mo Centro statybą bei augimą ir 
kitas labai jautrus bei įdomus 
filmas apie Pennsylvanijos lie
tuvius, jų patriotinius jausmus ir 
gyvenimą.

Sekmadienį, gruodžio 12, Kul
tūros Židiny bus tradicinės jau
nimo pamaldos, po to kun. Alg. 
Kezio foto paroda ir meniškos 
fotografijų knygos apie Chicagą 
pristatymas. Ši knyga — “Chi- 
cago Kezys” yra labai aukštai į- 
vertinta foto menininkų sluoks
niuose ir todėl tikrai verta su ja 
susipažinti. Knygos apžvalgą 
padarys dail. ir rašytojas Paulius 
Jurkus.

Kad ne tiktai dvasia, bet ir kū
nas būtų patenkinti, šeštadie
nio pobūvyje veiks šaltų bei šil
tų valgių bufetas, šeimininkau
jant mielai Židinio rėmėjai Eu
genijai Kezienei. Jos štabas bus

prašomi pasilikti vakarienei ir 
šokiam, nes stalai bus pastatyti 
taip, kad sutalpintų visus sve
čius.

Kviečiame New Yorko ir apy
linkės visuomenę gruodžio 11 ir 
12 dalyvauti Kultūros Židinio 
šventėje ir pasidžiaugti įdomia 
šventės programa. Visas šventės 
pelnas bus skiriamas Židinio 
išlaikymui.

Alg. Šilbajoris 
L. K. Židinio valdybos 

pirmininkas

A. a. Adelės Bričkienės at
minimui, su gilia užuojauta 
sūnui Romui Bričkui ir visai 
Bričkų šeimai, dr. Stasys ir Lai
ma Jasaičiai Tautos Fondui pa
aukojo 20 dol. Tautos Fondas už 
auką nuoširdžiai dėkoja.

Jono Vanagaičio Šaulių kuopa 
Bostone, įvertindama Darbinin
ko talką, spaudai paremti per sa
vo iždininkę E. Juciūtę atsiuntė 
25 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

LMKFNEW JERSEY 
KLUBO VEIKLOJ

Dr. Birutė Preikštienė-Petru- 
lienė, ginekologė, spalio 17 
buvo-pakviesta LM^F New Jęr- 
|ey klubo kalbėti 'apie moterų 
ligas ir gydymo metodus*-Ji ne-> 
paprastai įdomiai ir išsamiai kal
bėjo apie valandą laiko. Klubo 
narės išklausė paskaitą su di
džiausių dėmesiu ir turėjo pro
gos klausti ir gauti daug įvai
rių mediciniškų patarimų. Dr. 
Preikštienė verčiasi privačia 
praktika Oakhurst, New Jersey, 
ir yra viena iš trijų vyriausių 
gydytojų Monmouth Medical 
Center. , , ;

Nors atstumai tarp N.J. gyve
nančių narių yra dideli, bet, pa
sitaikius ypač gražiai rudens 
dienai, jų prisirinko gana daug, 
ir trys naujos narės įstojo į klu
bą. Susirinkimas įvyko narės 
Aldonos Palomenės puikiuose 
namuose. Po paskaitos pasivai
šinta A. Palomenės skaniai pa
ruoštais užkandžiais ir dar ilgai 
pasišnekučiuota.

LMKF NJ klubo valdyba dė
koja prelegentei dr. Birutei 
Preikštienei-Petrulienei už pa
skaitą, Aldonai Palomenei už 
vaišes ir visom narėm už tokį 
gausų dalyvavimą.

Kalėdinė vakaronė-Kūčios, 
rengiamos LMKF Bostono klu
bo, bus gruodžio 12, sekma
dienį, 4 vai. popiet. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių D-jos 2-ro 
aukšto salėj. Kviečiami visi.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas — vasario 13. 

r ^Oętuyių radijo., vaĮa^įčJės? 
veržimos Stepono ir Valentinos 
Minkų, 49 metų sukaktuvinis 
koncertas — kovo 12.

Laisvės Varpo pavasarinis 
renginys — balandžio 10.

“Aušros” 100 metų sukakties 
minėjimas — balandžio 24.

Komp. Juliaus Gaidelio ope
ros “Mindaugas” pristatymas — 
gegužės 1.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (017) 586- 
7209.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
bangos setan. nuo 8 iki 8:45 ryto. 
Veda S. Ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. 
Telef. 268-0489. Parduodamas 
Darbininkas. Didelis lietuviškų 
knygų pasirinkimas.

JŪRA STRIMAiTYTĖ, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS & KEHOE, 31 
Ezchangs Street, Lynn, Massachu- 
sotts, Tel. 617 598-0800. Turime 
ofisą ir Bostone priimti klientus. 
Mūsų sritys yra apdraudos bylos, 
urorkers’ compensatlon ir testa
mentu sudarymas.

BnnKBV-ninii. 
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KultOros Židiny šį savaitgalį: 
lapkričio 27, šeštadienį, 7 v.v.
mažojoje salėje penktadienio 
popiečių darbuotojų vakarienė.

Maironio 50 metų mirties ir 
120 metų gimimo sukaktys bus 
paminėtos lapkričio 28, sekma
dienį, Apreiškimo parapijos sa
lėje tuoj po sumos. Apie poeto 
kūrybą ir jo reikšmę lietuvių 
tautai kalbės Paulius Jurkus. Bus 
paskaityta ir Maironio poezijos. 
Minėjimas rengiamas ryšium su 
parapijos visuotiniu susirinkimu.

Kan. Juozas Meškauskas, Kau
no kunigų seminarijos profeso
rius, mirė prieš 25 metus. Jį 
prisimenant, gruodžio 4, šešta
dienį, 9 v.r. bus aukojamos mi
šios Apreiškimo parapijos baž
nyčioje.

Pulk. Jono Šlepečio vienerių 
metų mirties sukakties proga 
mišios buvo lapkričio 20 pranciš
konų vienuolyno koplyčioje. At
silankė apie 40 žmonių. Po 
mišių buvo pusryčiai Kultūros 
Židiny. Mišias užprašė ir pusry
čius surengė velionio dukra prof. 
dr Aldona Janačienė.

LB New Yorko apygardos 30 
metų veiklos sukaktis bus pami
nėta gruodžio 5, sekmmadienį. 
Iškilmingos pamaldos Apreiški
mo parapijos bažnyčioje 11 vai., 
2 vai. popiet — minėjimas-aka- 
demija ir koncertas Kultūros 
Židinyje. Konterto programą at
liks lietuvių choras iš Montrea- 
lio, Vedamas jauno muziko Alek
sandro Stankevičiaus. Choras 
turi savo solistus ir instrumenta
listus.

Liet. gen. konsulas Anicetas 
Simutis lapkričio 22 dalyvavo Li
bano gen. konsulės priėmime, 
kuris buvo suruoštas Libano ne
priklausomybės šventės proga.

Balfo 100-tojo skyriaus susirin
kimas šaukiamas gruodžio 12, 
sekmadienį, apie 2 v. popiet 
Kultūros Židiny. (Po jaunimo 
pamaldų ir po A. Kezio, SJ, 
knygos pristatymo). Kviečiami 
visi Balfo rėmėjai dalyvauti, pa
sidalyti šalpos rūpesčiais, aptarti 
ateities veiklą. Visi laukiami. 
Atskiri pakvietimai nebus siun
tinėjami.

Ozone Park išnuomojamas 
paskiras namukas (bungalow), 
moderniai įrengtas, iš 3 kamba
rių. Informacijai tel. 738-0242.

Apreiškimo parapijos visuoti
nis narių susirinkimas bus lap-
kričio 28, šį sekmadienį, tuoj po 
sumos, žemutinėje parapijos sa-
Įėję. Pradžioje bus pagerbtas tau
tinio atgimimo poetas Maironis. 
Po to bus aptarti visi parapijos 
reikalai. Pranešimą padarys kle
bonas kun. Jonas Pakalniškis. 
Bus renkama parapijos taryba. 
Kviečiami dalyvauti visi para- 
piečiai ir prijaučiantieji, drauge 
pasikalbėti apie lietuvių parapi
jos reikalus ir padraugauti.

Vitalis Žukauskas, aktorius, šį 
savaitgalį išskrenda į St Peters- 
burgą, Fla., kur dalyvaus Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos suvažiavime ir skaitys paskai
tą apie Uršulės Radvilienės teat- 
rė Nasvyžiuje.

Kazimieras Balkonas, advoka-. 
tas, mirė lapkričio 15 Kaune, 
Lietuvoje. Palaidotas lapkričio 
18. Savo laiku jis buvo išvežtas 
į Sibirą. Liko sesuo Arlickienė, 
gyvenanti Long Island City.

Zigmas Juras, Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos pirmi
ninkas, su dukra Virginija, Bri
tanijos Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos pirmininke, iš Londono bu
vo atvykęs į Ameriką, dalyvavo 
Vliko seime Los Angeles, Calif., 
grįždami buvo sustoję New Yor- 
ke ir apsilankė Darbininko re
dakcijoje. Į Londoną išskrido 
lapkričio 17. trečiadienį.

Bronės ir Broniaus Oniūnų 
namuose Juno Beach, Fla., buyo 
surengtos vaišės Henriko And- 
riuškos ir Broniaus Oniūno gim
tadienio proga. Jie abu yra gimę 
Šiaulių mieste tais pačiais me
tais ir tą pačią dieną. Henrikas 
AndriuŠka gyvena Woodhavėne 
ir dabar su žmona yra išvykęs 
atostogauti į Floridą. Vaišes su
rengė Bronė Oniūnienė.

New Yorko žinių daugiau yra 
7-ame šio numerio puslapy.

Kalėdų švenčių ir Naujų Me
tų proga savo artimuosius ir 
draugus galima pasveikinti per 
Darbininką, užuot siuntinėjus 
komercinius atvirukus. Geriau 
paremti lietuvišką spaudą ir su
taupyti laiką ir pašto išlaidas.

Attomeys Renting Law Office 
in the World Trade Center area. 
233-0970.

■■
Mary Paari pirmųjų mirties 

metinių proga mišios pranciško
nų vienuolyno koplyčioje bus 
gruodžio 4, šeštadienį, 11 vai. 
Mišias užprašė velionės vyras 
Leonardas Parael. Jis taip pat 
prašo gimines, pažįstamus ir 
draugus prisiminti velionę ir da
lyvauti pamaldose.

Mūrija Vaitiekūnienė, sunkiai 
sirgusi, mirė lapkričio 21 rytą. 
Buvo pašarvota M. Shalins šer
meninėje. Palaidota lapkričio 23 
iš Apreiškimo parapijos bažny
čios Šv. Karolio kapinėse šalia
vyro dr. Aleksandro, chemiko, 
kuris mirė 1962 gegužės 30.
Velionė buvo apie 67 metų. 
Liko sūnus Aleksas su šeima, 
gyvenąs Washingtone.

Jonas Meiliūnas iš Mel- 
boumo, Australijos, atvyko moks
lo reikalais į Ameriką. Melbour- 
ne jis profesoriauja universitete 
ir dėsto socialinius mokslus. 
New Yorke buvo sustojęs pas 
tetą Genovaitę Meiliūnienę (jos 
miręs vyras Vincas Meiliūnas 
buvo jo tikras dėdė, tėvelio bro
lis). Jos palydėtas, apsilankė 
Darbininko redakcijoje bei ad
ministracijoje. Iš čia išvyko į 
Bostoną, kur visą mėnesį daly
vaus socialinių mokslų studijų 
seminaruose.

Justinas Sirutis mirė spalio 29 
Vilią Maria Thompson, Conn. 
Palaidotas lapkričio 2 Putnamo 
seselių kapinėse. Anksčiau jis 
gyveno Brooklyne, į Vilią Marią 
persikėlė prieš porą metų. Lie
tuvoje liko jo žmona, kun. Jono 
Ilskio sesuo, dabar gyvenanti 
Viekšniuose ir šeimininkaujan
ti broliui. Ji taip pat yra naujo
jo vyskupo Antano Vaičiaus pus
seserė.

Antanas Dėdinas, gyv. Wood- 
haven, N.Y., dirbąs Darbininko 
administracijoj, išvyko atostogų į 
Europą, kur lankysis Vokietijoj 
ir Austrijoj. Vienoj jo sūnus Sta
sys dirba JAV ambasadoj. K. Dė
dinas į New Yorką grįš prieš Ka
lėdas.

. A į
IbtDNY «« Dr. M. Siemenrit, 

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 
pasirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak., savaitgaliais 
201 654-3756.

Q U E E N S COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Duccopainting 
— VVelding — Ftarties straigh- 
tened — F i be r glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.
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Stasys Čenkus, 83 metų astk 
žiaus, po trumpos sunkios ligos 
mirė savo namuose lapkričio 19. 
Gyveno Howard Beach, N.Y. 
Ten šermeninėje ir buvo pašar
votas. Atsisveikinimo vakare 
lapkričio 21, sekmadienį, mal
das sukalbėjo kun. V. Palubins
kas. Palaidotas lapkričio 22 iš 
Howard Beach bažnyčios šv. 
Karolio kapinėse L.I. Liko 

* žmona Ona, dukros Aldona Ge- 
rulaitienė, Gražina Busciglio, 
sūnus Rimas su šeimomis. Velio
nis buvo baigęs Karo mokyklos 
pirmą laidą, dalyvavo Lietuvos 
laisvės karuose — kautynėse 
prie Dauguvos. Po karo pasi
traukęs iš kariuomenės, tarnavo 
valstybės saugumo policijoje. 
Karo metu su šeima pasitraukė iš 
Lietuvos, gyveno kurį laiką Vo
kietijoje, iš ten emigravo į Ame
riką. Žymusis teniso meisteris 
Vitas Gerulaitis buvo jo anūkas, 
o jo tėvas, žymus teniso instruk
torius, buvo jo žentas.

N.Y. vyrų choras Perkūnas 
gruodžio 4, šeštadienį, yra pa
kviestas atlikti dalį koncerto, 
kurį rengia Bayside Glee Club 
(BGC). Šis vyrų choras turi 40 
narių ir gyvuoja jau 39 metus. 
Jam diriguoja Ralph Wilkinson, 
o pirmininku yra Jim Nash. To 
choro atstovai buvo atvykę į Per
kūno choro metinį koncertą bir
želio mėn. Be galo jiem patiko 
dar negirdėtos lietuvių liaudies 
dainos ir užkvietė Perkūną su 
lietuviška daina pasirodyti jų 39- 
tame metiniame prieškalėdi
niame koncerte. Perkūnas pa
dainuos keletą lietuviškų dainų 
atskirai, o vieną amerikonišką ir 
vieną lietuvišką bendrai su 
BGC choru. Koncertas įvyks 
gruodžio 4 d. 8:30 v.v. Cardozo 
aukštesniosios mokyklos salėje, 
56th-58th Avė., ir Springfield 
Blvd., Bayside, L.I. įėjimas iš 
223rd St. Bilietų kaina — 3 dol. 
Bilietus galima įsigyti per choro 
narius ir prie įėjimo.

Iš Metropolitan operos rūmų 
New Yorke gruodžio 4, kitą šeš
tadienį, 2 vai. popiet New Yorko 
laiku per radiją bu? pradėtas 
naujas sezonas su Donizetti ope
ra “Lucia di Lammermoor”. Pa
grindiniai solistai: Sutherland, 
Kraus, Elvira, Morris. Diriguoja 
R. Bonynge.

Liudvika Kopptenė iš Wood- 
haveno, negalėdama dalyvauti, 
pranciškonų jubiliejiniame kon
certe, atsiuntė 100 dol. auką 
koncerto išlaidom mažinti. Pran
ciškonai geradarei nuoširdžiai 
dėkoja.

Kultūros Židinio A. Maceikos 
vardo biblioteka šį savaitgalį bus 
uždaryta dėl Padėkos dienos 
šventės.

Klaipėdos Krašto atvadavimas 
bus paminėtas sausio 15, šešta-

salėje. Rengia Simo Kudirkos 
šaulių kuopa. ..
- Dail. Vidos Krištolaitytės pa
roda, surengta Lietuvių Skaučių 
Seserijos praeitą savaitgalį Kul
tūros Židiny, praėjo sėkmingai. 
Parduota 17 paveikslų, kurie 
buvo iškabinti parodoje, ir dar 
keletas paveikslų iš dailininkės 
portfelio, į kurį buvo sudėta pie
šiniai, akvarelės. Platesnis paro
dos aprašymas bus kitame Dar
bininko numeryje.

Laumių Karalienė — The 
Fairy Queen, J. Purcell’io chori
nės muzikos veikalas, bus atlik
tas gruodžio 11 Great Necko 
šiaurinės vidurinės mokyklos 
salėje, Arrandale Avė., at Polo 
Road. Great Necko chorinei 
draugijai diriguoja žymusis švei
caras Johannes Somary. Tos 
draugijos narė Nijolė Šalčiuvie
nė kviečia atsilankyti chorinės 
muzikos mėgėjus. Suinteresuoti 
prašom skambinti: 212 969-7221 
arba 516 482-4828. Bilietai — 5 
dol. (Alf.)
Reikalinga moteris, kuri galėtų 

prižiūrėti senesnio amžiaus lie
tuvę moterį. Pageidaujama, kad 
galėtų ir nakvoti. Dėl atlygini
mo galima susitarti su Mrs. J. 
Kagris, tel. 296-0876.

Ieškomas pirkti dviejų šeimų 
namas su garažu Woodhavene 
ar Richmond Hill. Informacijai 
telefonas: 516 261-3797.

Ieškomas pirkti vyriškas lietu
viškas kostiumas, tinkamas tau
tinių šokių šokėjui. Gali būti ir 
vartotas. Dydis: kaklas 17, juos
muo 36, koja 30, rankovė 34. Tu
rį tokį kostiumą pardavimui at 
galį nurodyti kur gauti, prašomi 
pranešti: Rev. K. Kasinskas, CP, 
303 Tunxis Road, West Hartford, 
Conn. 06107. Telef. 203 521- 
0440.

♦
į

Prano Naujokaičio naujas ei
lėraščių rinkinys “Saulėleidis” 
išspausdintas pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne. Rinki
nys turi 72 puslapius. Viršelį 
ir vinjetes piešė Paulius Jurkus. 
Išleido Darbininkas. Tai penktas 
Prano Naujokaičio eilėraščių 
rinkinys. Kiti rinkiniai buvo: 
Prie svyruojančių beržų — 1930, 
Šviesos mergaitė — 1959, Ak
mens širdis — 1960, Ausiniai ra
geliai — 1969. Be eilėraščių jis 
yra išleidęs šiuos romanus: Upe
liai negrįžta į kalnus — 1959, 
Įlūžę tiltai — 1961, Žydinčios 
dienos — 1967 (laimėjęs Drau
go romano konkursą), Pasisėjau 
žalią rūtą — 1972. Vaikam kny
gutę — Maži žingsniai — išlei- 
do 1960. Pranas Naujokaitis yra 
taip pat ir literatūros istorikas ii* 
yra parašęs šiuos veikalus: Lie- 
tuvių literatūra, literatūros istoį 
rijos trumpoji laida — 1948; 
Lietuvių literatūros istorija —| 
keturi tomai — 1973-1976j 
Kalbininkas Juozas Senkus, bio- 
grafinė apybraiža — 1980.

Darbininko kalendorius 1983 
metam su kelių spalvų viršeliu 
lapkričio 22 išsiųstas skaitytojam. 
Jei kas norėtų gauti papildomų 
egzempliorių, prašomas atsiųsti 
administracijai po 2 dol.

Kalėdinių sveikinimų atvi- 
kukai tautiniais arba religiniais, 
motyvais su lietuviškais įrašais 
— 3 už 1 dol. Persiuntimas 
50 c. Daugiau užsakant prideda
ma 1 dol. Gaunama Darbinin
ko administracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

MONTREALIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 
KVIEČIA VISUS STUDENTUS DALYVAUTI 

20-oje ŽIEMOS SLIDINĖJIMO STOVYKLOJE 
“L’AUBERGE DE LA PERDRIERE” VIEŠBUTY
ST. DONAT, OUEBEC, CANADA, TEL. 819 424-3052 (3060) 

GRUODŽIO 28 — SAUSIO 2 DIENOMIS

Registracija prasidės apie 3 vai. popiet pirmadienį stovykloje 
Kaina $130. Praiom siųsti $75 depozitą prieš lapkričio 29 

Skirtumas Įmokėtinas registracijos metu.

Dėl informacijų ir {mokėjimų kreiptis:
Gytis Niedvaras Tel. 514 487-4938 
5217 Ponsard Avė., Montreal, Que. H3W 2A9

Įėjimo auka suaugusiom 6 doL mokykliniam Jaunimui 3 dol.

Vakarienė Ir tokiai, groja JINAI IR TRYS GINTARAI.

KULTŪROS ŽIDINIO FONDO VALDYBA

LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIO
RUDENS ŠVENTĖ

ŠEŠTADIENĮ, GRUODŽIO 11,7 VAL. VAKARE:
N.Y. vyrų choras PERKŪNAS, vad. Viktoro Ralio, 
N.Y. tautinių tokių grupė TRYPTINIS, vad. J. Matulaitienės,

-------SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 12,12 vai. dienų:--------- ■ ■ 
Jaunimo pamaldos, Kun. Alg. Kazio foto paroda, Foto mono


