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Savaitės 
įvykiai

MES NE NEGRAI, O LIETUVIAI
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 52
Protestuoja Vidutei tikintai

Lenkijos parlamentas didele 
balsų dauguma priėmė įstatymą, 
panaikinantį nepriklausomą Soli
darumo uniją ir leidžiantį kurti 
atskiras įmonių unijas, neturin
čias jokių ryšių su kitų įmonių 
unijom ir kurių teisės streikuoti 
yra labai suvaržytos.

Prez. Reagan, reaguodamas į 
Lenkijos parlamento Solidarumo 
unijos panaikinimą, nutarė su
stabdyti Lenkijai taikomus pa
lankiausius prekybos tarifus už 
jos čia atvežamas prekes. Že
mės ūkio gaminių šis nutarimas 
nepaliečia. Didesnės reikšmės 
šis sprendimas neturės.

Lenkijos Gdansko miesto lai
vų statybos 8,000 darbininkų 
sustabdė darbus ir demonstravo 
prieš parlamento nutarimą pa
naikinti Solidarumo uniją. 
Demonstracijom pritarė ir mies
to gyventojai, bet kitų miestų 
policijos daliniais sustiprinta 
uosto policija ašarinėm dujom, 
vandens švirkštais ir lazdom 
demonstracijas išsklaidė ir kelis 
šimtus lenkų sulaikė. Tokios de
monstracijos truko kelias dienas 
ir persimetė ir į kitus Lenki
jos miestus.

Palestinos išlaisvinimo orga
nizacijos vadas Arafat kelias 
dienas tarėsi su Jordano kara
lium Hussein dėl palestiniečių 
valstybės federacijos s u Jordanu, 
bet nesuteikė Jordanui teisės J 
tartis su JAV organizacijos var
du. Šie pasitarimai vyks ir to- , 
liau.

Kinija, tardamasi su Sov. S-ga 
dėl tarpusavio santykių pagerini
mo, pareikalavo, kad Sov. S-ga 
atitrauktų savo kariuomenę nuo 
Kinijos ir Mongolijos sienų.

Švedijai iki šiol nepavyko pri
versti jos teritoriniuose vande
nyse pastebėtą svetimą povan
deninį laivą iškilti, bet veiksmai 
jį sulaikyti vyksta ir toliau.

Lenkijos Solidarumo unijos 
pogrindžio vadai paragino len
kus dėl Solidarumo unijos už
darymo lapkričio 10 paskelbti 
keturių valandų streiką, o inter
nuotieji jos vadai paragino dar
bininkus priešintis ir nesijungti 
į naujai steigiamas unijas.

Izraelio ministerių kabinetas 
paskelbė, kad Izraelis pasitrauks 
iš Libano tik tada, kai Libano 
vyriausybė pasirašys su Izraeliu 
taikos sutartį, kai visi į nelaisvę 
patekę Izraelio kariai bus grąžin
ti ir kai Palestinos išlaisvinimo 
organizacijos kariai pasitrauks 
iš Libano.

Sirija pareiškė, kad Palestinos 
išlaisvinimo organizacijos vadas 
Arafat nėra įgaliotas tartis orga
nizacijos vardu su Jordano kara
lium ir kad Sirija pasitrauksianti 
iš Libano kartu su Izraeliu.

Izraelis paskelbė, kad invazi
jos į Libaną metu žuvo 368 
ir buvo sužeisti 2,383 Izraelio 
kariai. Be to, 5 kariai yra din
gę be žinios ir II yra patekę 
į nelaisvę.

Egiptas ir Sudanas pasirašė 
susitarimą koordinuoti abiejų 
valstybių politiką ir ūkį.

V.- Vokietijos vyriausybė pa
prašė Europos darbo unijų kon
federaciją ištirti, ar Sov. S-ga 
naudoja politinius kalinius prie 
dujotiekio linijos tiesimo dar-

Viduklės parapijos tikintieji 
pasiuntė protestą Lietuvos ko
munistų partijos pirmam sekre
toriui P. Griškevičiui. Protestas 
liečia procesiją į kapines Vėlinių 
išvakarėse. Kam dėl tos procesi
jos nubaudė kleboną.

Proteste sakoma:
“Leiskite mums laisvai prakti

kuoti tikėjimą ir išauginti vai
kus gerais žmonėmis. Tai mes 
galėsime pasiekti tik auklėdami 
vaikus Evangelijos dvasioje. 
Mes matome, kad prievarta pri
mestas ateizmas Lietuvoje veda 
mūsų tautą į nuodėmių liūną; 
mūsų tauta eina į fizinį ir dvasi
nį sunykimą.

Mes norėtume tos laisvės, ku
rią garantuoja LTSR konstitucija, 
TSRS pasirašyti tarptautiniai 
susitarimai, Visuotinė Žmogaus 
Teisių Deklaracija ir Helsinkio 
Baigiamasis Aktas. Mes, prasti 
žmonės ir eiliniai piliečiai, įsta
tymus suprantame šitaip: jei 
tarybinė valdžia juos pasirašė, 
tai privalo jų laikytis.

Deja, praktikoje dar labai toli 
iki šio minimumo.“

Toliau rašo, kaip Vėlinių 
išvakarėse yra paprotys lankyti 
kapines. To reikalauja religija. 
Todėl į kapines einama su pro
cesija. Kiekvienais metais para
pijos klebonas kun. Alfonsas 
Svarinskas prašo Vykdomojo ko
miteto leidimo. Raseinių rajono 
vadovai atsako žodžiu: “nega
lima”, “neduosime.“

Taip klebonas, atlikdamas 
savo pareigas, privalo kasmet 
mokėti po 50 rublių baudos, kad 
“negavęs. leidimo, organizavo 
religines eitynes į kapines.“

Už praeitas Vėlines klebonas, 
protesto ženklan nemokėdamas 
50 rublių baudos, neteko šaldy
tuvo. Praeitais metais buvo nu
bausti ir 5 vidukliškiai.

LTSR konstitucijos 32 straips
nis tvirtina: Lietuvos TSR pilie
čiai yra lygūs prieš įstatymą ne
priklausomai nuo . .. santykio 
su religija . .. gyvenamosios vie
tos ir kitų aplinkybių . . .

vi šiltuose tvartuose, o katali
kams šito neleidžiama.

Persekioja vaikus
Vasario 20 apie 9 v., po 

karinių pamaldų, iš bažnyčios 
į kleboniją atėjo būrelis tikin
čiųjų su vaikais, norėdami drau
ge su klebonu pagyventi Užga
vėnių nuotaikomis.

Staiga visai netikėtai ir ne
lauktai į kambarį įėjo Viduklės 
apylinkės pirmininkas Ed
mundas Kringelis, milicijos įga
liotinis vyr. Įeit. Butkus ir du 
kviestiniai: Jonas Remeikis ir 
Edvardas Lybikis. Surašė proto
kolą, kad klebonijoje buvo apie 
30 vaikų ir deklamavo eilėraš
čius. Suaugusiųjų teikėsi ne
pastebėti.

Šventinė nuotaika jau buvo 
sugadinta. Bet dar viskas nesi
baigė.

Vos išėjus svečiams į gatvę, 
kelios automašinos siautė iš vie
no miesto galo į kitą. Mašinose 
buvo vidurinės mokyklos direk
torius Skuodis, mokyklos par
torgas Mockus, tarybinio ūkio 
partorgas V. Mačiulaitis. Jie va
žinėdami žibintų šviesoje 
stengėsi atpažinti tėvus ir vaikus.

Žmonės piktinosi. Kuomet 
Kultūros Namuose jaunimas 
kaukia ir rėkia, mušasi ir geria 
iki sekmadienio 4 v. ryto, to ne
mato nei apylinkės pirmininkas, 
nei milicija, nors šeštadienį 12 v. 
nakties turi būti baigti visi 
renginiai.

va-

Po poros dienų vidurinės mo
kyklos direktorius dviejų unifor
muotų milicininkų akivaizdoje 
pradėjo tardyti atpažintus vai
kus ir reikalauti, kad raštu iš
duotų draugus. Įdomu, kaip žiū
ri tarybinė padagogika į tokius 
auklėjimo metodus?

Kas mes esame?
Mes norėtume paklausti: kas 

mes esame — Pietų Afrikos 
negrai ar lietuviai, gyveną savo 
tėvynėje? Kodėl tikintis žmogus, 
vaikas ar suaugęs, negali užeiti 
pas savo dvasios vadą — parapi
jos kleboną ir drauge pabūti, pa
kalbėti, padainuoti ar padekla
muoti eilėraštį? Kas čia yra nu
sikalstamo? Mes nieko nekalbė
jome prieš tarybų valdžią. Tai 
kodėl gąsdina, tardo mūsų vai
kus? Ar tik todėl, kad jie dar 
nesugadinti?

Prel. Juozas Karalius

Nenoromis veržiasi iš širdies 
žodžiai: Viešpatie, kada visa tai 
pasibaigs?

Šių ir daugelio kitų diskrimi
nacijos faktų akivaizdoje mes, 
Viduklės R. K. parapijos tikin
tieji, smerkiame tokį tarybinių 
pareigūnų elgesį, nesuderinamą 
nei su tarybine konstitucija, nei 
su tarptautinėmis teisės normo
mis, nei, pagaliau, su elementa
raus žmoniškumo normomis, ir 
reiškiame griežčiausią protestą.

Pareiškimas parašytas 1982 
vasario 28. Jį pasirašė 528 tikin
tieji.

Ateistam leista
Viduklės ateistai eina į karių 

kapines gegužės 9-tą ir į katali
kų kapines lapkričio 1. Ir jiems 
niekas nedraudžia, nerašo proto
kolų, neatima šaldytuvo . ..

Nejaugi LTSR konstitucija yra 
tik maža raudona knygelė, kurios 
paskutiniame puslapyje pažy
mėta — 10 kapeikų?

Nuolatinė diskriminacija
Mes jau pripratome prie nuo

latinės diskriminacijos. Matome, 
kad rajono vadovai nesilaiko ir 
kitų tarybinių įstatymų.

Rajono vykdomojo komiteto 
pirmininkas A. Skeiveris mū
sų kleboną terorizuoja jau eilė 
metų. Pernai jis įsakė Dujų 
ūkio direktoriui neduoti kle
bonui skysto kuro, nors kaip 
abonentas klebonas turėjo teisę 
gauti.

Rajono vadovai du kartus 
atsisakė leisti įvesti šildymą Vi
duklės bažnyčioje. Gyvuliai sto-

Juozas Audėnas. Nuotr. K. Cikoto

ATSISVEIKINANT 
PREL. J.A. KARALIŲ

Spalio 8 vakare seselių kazi- 
mieriečių laikomoje prieglaudo
je Holland, Pa., mirė prelatas 
Juozapas Antanas Karalius, ilga
metis lietuvių Š v. Jurgio parapi
jos Shenandoah, Pa., klebonas, 
uolus lietuviškosios kultūros 
puoselėtojas, savo aukomis pa
rėmęs daugelio lietuviškų knygų 
išleidimą.

Prel. J. A. Karalius buvo gimęs 
1889 vasario 4 Jeseniaukos kai
me, Lazdijų valsčiuje, Seinų ap
skrityje. Į Ameriką atvyko 1901. 
Čia dirbo įvairius darbus, kol 
galėjo pradėti mokytis. Baigęs 
aukštesniąją mokyklą, įstojo į Šv. 
Karolio Baromeo kunigų semi
nariją Overbrooke, Pa., kurią 
baigęs 1919 gruodžio 20 gavo 
kunigo šventimus. Studijas dar 
gilino katalikų universitete.

Kunigišką darbą pradėjo 1920 
Šv. Kazimiero parapijoje Phila- 
delphijoje, 1921 pabaigoje pa
skirtas klebonu j Coaldale, Pa., 
į Sv. Jono parapiją. Ten išbuvo 
vienerius metus.

Paskui buvo paskirtas S v. Jur
gio parapijos administratoriumi 
Shenandoah, o 1923 rudenį jį 
paskyrė į Šv. Pranciškaus para
piją Minersville, Pa. Čia jis pa
statė mokyklą ir vienuolyną.

Nuo 1930 spalio 30 buvo pa
skirtas klebonui Sv. Jurgio pa
rapiją Shenandoah. Čia jis išbu
vo iki savo senatvės. Čia jis 
1934 įsteigė mokyklą. Jo pastan
gomis Pennsylvanijos legisla- 
tūra 1935 pakeitė Katalikų Baž
nyčiai nepalankų 1855 metų į- 
statymą, kuris leido patikėtiniam 
valdyti bažnyčios turtą.

Velionis nuo pat jaunystės da
lyvavo visuomeninėje veikloje. 
Jis buvo vienas iš Moksleivių 
susivienijimo organizatorių 
1910. Buvo Tautos Fondo ir Lie
tuvos laisvės paskolos vajų vei
kėjas, LRKS dvasios vadas ir 
vykdomosios tarybos narys. 
ALRK Federacijos tarybos narys, 
vienas iš Balfo organizatorių, 
Kunigų Vienybės pirmininkas 
(nuo 1945 garbės pirmininkas), 
Liet, kultūros instituto pirminin
kas, Motinėlės draugijos pirmi
ninkas ir kitų organizacijų vei
kėjas. Ginant Lietuvos reikalus, 
jis yra suredagavęs daugelį rezo-

liucijų, kurių nemaža atspaus
dinta JAV kongreso darbuose.

Spaudoje bendradarbiavo nuo 
1914. Rašė religiniais, pedagogi
niais ir socialiniais klausimais 
Moksleivyje, Garse, Darbininke, 
Drauge, Saulėje ir k. Lietuvos 
klausimais daug rašė amerikie
čių spaudoje ir lietuvių anglų 
kalba leidžiamoje spaudoje. Pre
mijomis skatino religinio turinio 
knygų vertimą į lietuvių kalbą.

Be daugelio vertimų, 1952 
išleido vysk. F. J. Sheen Sūnų 
palaidūną, pats parašė Jaunuo
menės auklėjimą 1954.

Savo lėšomis yra parėmęs 
daugelio knygų išleidi
mą: dr. A. Kučo parašytą She
nandoah lietuvių parapijos isto
riją, Liet. Kat Mokslo Akade
mijos suvažiavimo darbų išleidi
mą, prisidėjo prie arkivyskupo 
Matulaičio knygos išleidimo. 
Savo lėšomis išleido pirmą lai
dą “Intruduction to M ode m 
Lithuanian” — lietuviškai ne- 
kalbantiem vadovėlį, kuris susi
laukė net keleto laidų. Jo gar
bei dr. Antanas Kučas, istorikas, 
dedikavo veikalą “Lituanians in 
America”.

Kas tik kreipėsi į jį, kad nori 
išleisti lietuvišką patriotinę kny
gą, tą tuoj parėmė auka. New 
Yorko šauliai leido E. Juciūtės 
“Pėdos mirties zonoje”. Jos išlei
dimą parėmė 100 dol. auka.

Tai buvo vienas iš šviesiausių 
lietuvių kunigų Amerikoje, savo 
plačia veikla apėmęs visas savo 
meto visuomenės ir kultūros 
sritis.

1966 jis buvo pakeltas į pre
latus. Sulaukęs senatvės, pasi
traukė į prieglaudą, kur vietą jau 
buvo užsisakęs nuo seniau, ir 
ten išgyveno kelerius metus.

Su prel. J. A. Karaliaus mirti
mi lietuvių visuomenė Ameri
koje neteko seniausio kunigo ir 
didelio veikėjo, didelio lietuviš
kos kultūros ir lietuviškos kny
gos rėmėjo.

Palaidotas spalio 14 iš Šv. Jur
gio parapijos bažnyčios, kuriai 
tarnavo apie 40 metų. Laido
tuvėse dalyvavo daug kunigų, 
vietos vyskupas. Dalyvavo ir 
lietuvių pranciškonų provincijo
las Tėvas Paulius Baltakis, 
OFM.

Sov. S-gos gynybos ministeris 
maršalas Dimitrij F. Ustinov 
patikino Lenkijos vyriausybę, 
kad ji gali pasitikėti Sov. S-gos 
parama komunistinei tvarkai 
savo krašte išlaikyti.

3 mėn. trukusiai Etiopijos 
ofenzyvai prieš JAV remiamą 
Somaliją nepavyko jos sužlug
dyti, nors Somalija ir neįstengė 
įsibrovėlių išvyti.

Prancūzuos už*. reik, ministe
ris Claude Cheysson pareiškė, 
kad Prancūzija, V. Vokietija ir 
Kanada nepritaria JAV nusistaty
mui Namibijai nepriklausomy
bės suteikimą susieti su Kubos 
karių pasitraukimu iš Angolos.

Sov. S-gos armija pradėjo 
veiksmus prieš Afganistano Pag- 
man mieste įsitvirtinusius parti
zanus.

Naujasis Švedijos min. pirmi
ninkas Olaf Palme nuvertino 
Įvedu kroną 16 proc.

Spalio 10, sekmadienį, 10 vai. 
r. Mother Cabrini ligoninėje 
New Yorke mirė Juozas Audė
nas, ekonomistas, valstybinin
kas, nepriklausomos Lietuvos 
paskutinis žemės ūkio ministe- 
ris. Iki 1939 metų vadinosi Au
dickas.

Buvo gimęs 1898 rugsėjo 25 
Rumpiškėnų kaime, Pandėlio 
valsčiuje, Rokiškio apskrityje, 
1919 buvo partizanas, 1920-1923 
tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 
1925 baigė suaugusių gimnazi
ją Kaune, 1931 baigė teisių fa
kulteto ekonomijos skyrių Vy
tauto Didžiojo universitete.

Studijuodamas įsijungė į var
pininkus, buvo Varpininkų drau
gijos pirmininkas, studentų susi- 
šelpimo draugijos pirmininkas.

studentų atstovybės pirminin
kas.

Kaune dirbo mokesčių inspek
toriumi, Kauno miesto savi
valdybės finansų skyriaus vedė
ju, buvo Lietūkio administra
cijos skyriaus vedėju, Profesi
nių Sąjungų instituto prekybos 
ir kooperacijos skyriaus vedėju.
Nuo 1943 įsitraukė į pogrindžio 

veiklą, buvo Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto nariu. 
Nuo 1942 — Lietuvos Valstie
čių liaudininkų centro komiteto 
narys.

Karo metu pasitraukęs į Vokie
tiją, uoliai veikė pokario metais 
lietuviškose stovyklose, įkurto
je Lietuvių Tremtinių Bendruo
menėje. Į Ameriką atvyko 1949.

NAUJAS KRONIKOS NUMERIS

(nukelta į 2 pel.)

New Yorkąjau yra pasiekęs 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos“ 54-tas numeris, štai 
jo pagrindinis antraštės: Mūsų 
džiaugsmas, viltys ir nerimas 
—Vyskupas Vincentas Sladkevi
čius užima Kaišiadorių vyskupo 
sostą — Vyskupo Antano Vai
čiaus konsekracija ir ingresas
— Atlaidai Žemaičių Kalvarijo
je — Po Paną kalno sunaikini
mo — Lietuvio kataliko kryžiaus 
kelias sovietinėje armijoje — 
Mūsų kaliniai — Konstitucijos 
“laisvės“ ir gyvenimo tikrovė
— Valdžios pastangos atskirti 
kunigą nuo liaudies — Kryžių 
naikinimas - Žinios iš vyskupi
jų — Sovietinėje mokykloje — 
bažnyčia sovietinėse respubli*

koše.
Leidinys apima 35-kis didelio 

formato puslapius. Jis yra pa
žymėtas šių metų rugpjūčio 15 
dienos data.

Paskutinis puslapis, kaip pa
prastai, yra baigiamas sąžinės 
belaisvių priminimu: “Lietuvi, 
neužmiršk! Sergiejus Kovalio
vas, Balys Gajauskas, Vytautas 
Skuodis, Povilas Pečeliūnas, Al
girdas Statkevičius, Julius Sas
nauskas, Anastazas Janulis, Vy
tautas Vaičiūnas, Mečislovas Ju
revičius, Gintautas Iešmantas, 
Antanas Terleckas, Viktoras Pet
kus, Petras Paulaitis ir kiti ne
ša nelaisvės pančius, kad tu 
galėtum laisvai gyventi ir tikėti!“
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Jugoslavijos komunistų pertoj* 
ekonominei krizei pašalinti pa
ragino imtis reikalingų žygių 
eksportui padidinti, sumažinti 
valstybės išlaidas ir investavi
mus, pakelti pramonės ir žemės 
ūkio gamybą ir taupyti energi
ją. Jos skolos Vakarų valstybėm 
siekia 20 bil. dol.

Rytų Vokietija yra įsteigusi 
Luxemburge spausdinimo pra
monei ir spaudai remti ir tobu
linti draugiją, kuri iš tikrųjų įvai
riose valstybėse remia komunis
tinę spaudą. Graikijos maskvi- 
nei komunistų partijai ši drau
gija paskolino 2.3 mil. dol. Šia 
draugija pasinaudoja ir Sov. S-ga 
savo propagandai Vakarų valsty
bėse skleisti. Jai vadovauja R. 
Vokietijos komunistų partijos 
centro komiteto finansų skyriaus 
direktorius Kari Raab.

Nežinomi teroristai automa
tinių ginklų ugnimi ir granatom 
puolė iš Romos žydų švento
vės besiskirstančius žmones ir 
užmušė vieną vaiką ir sužeidė 
34 žmones. Abu Izraelio vyriau
sieji rabinai dėl to apkaltino po
piežių Joną Paulių II, kad jis, 
priimdamas Palestinos išlaisvi
nimo organizacijos vadą Arafat, 
paskatinęs nusistatymą prieš žy
dus.

_ Vilntafre numatomas statyti 
tBrptMHitiif turizmo vmsduus* 
Jo planai jau braižomi. Jis būsiąs 
statomas dešinėje Neries pusėje, 
tarp Ukmergės ir Giedraičių 
gatvių. Viešbutis turėsiąs 400 
vietų, daugiausia jaunimui. Pro
jektavimo darbams vadovauja 
architektas Č. Mazūras. Jau da
bar spaudoje skelbiamos to vieš
bučio patalpų detalės ir paskir
tis. Tik ar neatsitiks ir su šiuo 
viešbučiu taip, kaip atsitiko su 
kitu panašiu, statomu taip pat 
dešinėje Neries pusėje. Dešimtį 
metų jį statė, bet ir dabar dar 
nėra baigtas.

— Tenykštėje spaudoje giria
masi, kad Žiežmarių valstybi
niame sodininkystės ūkyje se
kasi sėkmingai auginti puošnias 
egzotiškas gėles — orchidėjas. 
Šias gėles iš Kalifornijos atvežė 
ir Žiežmarių sodininkystei pa
dovanojo Amerikos lietuviai Juo
zas ir Zita Rudvaliai. Jie Kali
fornijoje tų gėlių auginimu jau 
seniai verčiasi ir yra išauginę 
įdomių hibridų. Žiežmarių šilt
namių brigadininkas agr. Pr.

Maksimilian Kolbe, buvęs 
Auschwitzo koncentracijos sto
vyklos kalinys kunigas pranciš
konas, sutikęs savo noru mirti 
už kitą lenką kalinį, popiežiaus 
Jono Pauliaus II iškilmingom 
apeigom Romoj buvo kanoni-

Puidokas tikisi, kad orchidėjos 
jo sodininkystėje tarps.

— Lietuvos nusipelniusių 
KUltOTOS VOlKOJtį SOVlOtmiSl 
bės vardai suteikti: rašytojui Vy
tautui Bubniui, Kauno teatro 
dramos aktoriui Juozui Budrai
čiui, Lietuvos kino studijos ope
ratoriui ir režisieriui rusui Za
charijui Putilovui, rusui daili
ninkui Sergėjui Gračiovui.

— Aukštasis muzikos gyve
nimas pavergtoje Lietuvoje yra 
aukšto lygio. Vilniuje veikia aka
deminė opera, Kaunas turi muzi
kinį teatrą. Lietuva turi kelis ge
rus chorus su klasiniu lietuviš
ku ir nelietuvišku repertuaru, su 
gerais dirigentais ir sumaniais 
meno vadovais. Gana dažni yra 
simfoniniai koncertai Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje ir kituose di
džiuosiuose Lietuvos miestuose. 
Tų koncertų įrašai į juostas, ka
setes ar plokšteles yra visai pa
tenkinami. Tais įrašais su tikru 
malonumu džiaugaisi ir išeivijos 
lietuviai . . . Tačiau visai kitokia 
padėtis yra lengvosios, vadina
mosios estradinės muzikos srity
je ... Daugumas tų pramoginių 
dainų yra be rimtesnio turinio. 
Jose tyčia sulaužomas natūralus 
lietuvių kalbos ritmas, į šiurkš
čius gabalus sulaužomas liaudies 
dainų ritmas: kartais net sunku

atspėti, kad čia dainuojama lie
tuviškai. Melodijose nejučiomis 
išginti jterptas rusiškų katiušų 
priegaidės. Tai tikras lietu
viškų liaudies dainų gadinimas 
ir lietuviškos liaudies dainų me
lodijos griovimas. Ir atrodo, kad 
tai daroma sąmoningai. Okupuo
toje Lietuvoje tokios kūrybos už
drausti ar sudrausti neturime jė
gų, bet atrodo keista ir nepatei
sinama, kad prie lietuvių dainos 
gadinimo savanoriškai prisideda 
ir išeivijos kai kurie radijai, 
transliuodami tokius sugadintos 
muzikos įrašus. Tokias estradi
nes dainas reikėtų atrinkti ir iš
mesti į šiukšles, kad negadintų, 
kas dar išlikę mūsų dainose tik
rai lietuviška!

— Per karą gerokai apgriautas 
Magdeburgas jau gerokai atstaty
tas. Dabar jame rengiami kon
certai, meno parodos, festivaliai. 
Liepos paskutinėmis dienomis 
Magdeburge buvo surengtas 
dailininkų plenaras. Be gausių 
satelitinių kraštų dailininkų, 
jame dalyvavo ir keli lietuviai 
dailininkai: grafikai — Birutė 
Žilytė, Arvydas Každailis. Jie 
sukūrė istorinių architektūros 
piešinių. Dail. Dalia Kaščiūnai- 
tė tapė Elbės upės vaizdus. 
Mindaugas Skudutis mėgino su
pinti viduramžių istoriją su da
bartimi. Daugumas mūsų dai
lininkų kūrinių pasiliko Magde
burgo muziejuose.

Pr. N.
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AUCTS FLORI8T SMOP. lietuviškam rajum ~ HetevMka gėlių par
duotuvė. Gėlė* Įvairiom progom. 646-6464. 107-24 Jamaica Av*„ 
NoiMBOttd HM* ILYo

' ~ --------------------------------------------- - ---------- ---------------
SHAUNS FUNERAL HOME. Ine., 24*02 Jamaica Ava. (prie Forest 
P'wsy St.), Woodhav*n, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga* laMotuv**.. 
Koplyčios parūpinamos viso** miesto dalys*. Tat. 202-2244.
MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Modami koplyčia, Air-į 
conditioned, A. J. Batton-Battrūnas, viconsad Managar and Motery. 
Public, 660 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

L 
BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tolzalra, Jr. laidotuvių direktorius, Note 
ark offic*: 422 Lafayette St (Cor. WN*on Ava.), tatef. 344-5172. Pa
ruošiamo* garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldoma*. 
Daug visto* automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Esteto, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ava., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipianti* paminėti, kad esat* ar 
norite būti J. Andriušio klijentai*.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS; sov. Wlnt*r Garden Tavam. 
1883 Madisbn St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-8440. Salė vestu
vėm* ir Irt. pramogom*. Be to, duodami polaldotuvinial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviška* maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver BeH Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11388. Telef. 779-5158.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Verilll, Altschuler 
Sctreartz., Ine. N.Y. Registruotas plrktHr parduoti akcijas, bonus, optlons 
fondus, commmodtties, auksą, atidaryti IRA planu*. Suinteresuoti 
skambinkite 212 644-5580 arba nemokamai iš visur t*L 800-223-1512.

z uotas.
MIRĖ JUOZAS AUDĖNAS

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCE8TER, MA. — WICN 9Ū.5 FM. 
Trečiadieniai* 8:30-9:30 v.v., šeštadieniai* 5-8 v.v. Inž. Ed. V. Meilu* Jr., 
vedėjas, 23 Shirfey Rd., Shrevrsbury, MA. 01545. TeL 817 852-3885.

D. Britanijos karališkosios ka
ro akademijos Sandhurst sovieti
nių studijų centras mano, jog 
Sov. S-ga pertvarkanti savo karo 
planus Europoj taip, kad ji per 
3-4 dienas, kol Nato valsty
bės tarsis dėl branduolinių gink
lų panaudojimo, galėtų tą karą 
laimėti.

Rumunijos sentikių arkivys
kupas Valerian Trifa, apkaltin
tas kolaboravimu su naciais, su
tiko geriau išvykti iš JAV, kaip 
tęsti bylą teismę. OSI įstaigos 
direktorius Allen Ryan dėl to pa
reiškė didelį pasitenkinimą ir 
priminė, kad įstaiga tiria 210 
bylų.

(atkelta iš 1 psl.)

Pradžioje gyveno Bostone, 1951 
persikėlė į New Yorką. Nuo 
1951 buvo Lietuvos Laisvės Ko
miteto narys, to komiteto lei
džiamo žurnalo Lietuva redakci
nės kolegijos pirmininkas. Nuo 
1954 Lietuvos delegacijos na

rys Pavergtų Europos tautų sei
me, dirbo ekonominėse ir politi
nėse komisijose, paruošė eilę 
referatų žemės ūkio klausimais. 
Buvo Balfo direktorius ir vice
pirmininkas. Buvo Vliko vicepir
mininkas, ėjo ir pirmininko pa
reigas, buvo generalinis sekreto
rius, informacijos ir bendrų rei
kalų vedėjas. Išleido atsimini-

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, šeštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of LIthuanIa”, tročiacL, 6:05- 
7Mi vai. valu, iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stekas, Dlr. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvė* Žiburys, sekmadieniai* 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., BaysMe, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

PADĖKIM NUOŠIRDŽIAM 
LIETUVIŲ DRAUGUI

“Aš pažadu jum, kad, kaip 
jūsų kongresmanas, darysiu vis
ką, kas yra mano galioj, jog 
jūsų didieji tikslai būtų pasiek
ti”. Tai buvo žodžiai ką tik iš
rinkto atstovų rūmų nario Char
les F. Dougherty, pasakyti 1979 
Vasario 16-osios proga Philadel- 
phijoj. Kongresmanas iki šiol 
labai nuoširdžiai vykdo duotą 
pažadą, beveik kiekviename 
sunkesniame momente atskuba 
mum į pagalbą.

1979, veik visai išsisėmus po 
pirmos sovietų okupacijos JAV-, 
bėse deponuotiem Lietuvos fon
dam, mūsų atstovybės tolimesnė 
egzistencija atsidūrė labai keb
lioj padėty. Prašant JAV LB vi
suomeninių reikalų tarybos žmo
nėm, Dougherty įteikė atstovų 
rūmų užsienio reikalų komitetui, 
kuriam tada vadovavo Cle- 
ment J. Zablocki (dem. - Wisc.), 
įstatymo projektą, reikalaujantį, 
kad mūsų atstovybei būtų parū
pinta lėšų. Dougherty ir Zabloc
kiu! darant spaudimą į valsty
bės departamentą, lėšos buvo 
surastos.

Tais pačiais metais Dougherty 
drauge su kitais įtakingais ameri
kiečiais pasirašė po laišku, pa
siųstu Brežnevui, kuriame buvo 
reikalaujama, kad dėl žmogaus 
teisių ir Lietuvai laisvės kovo
jančiam Baliui Gajauskui būtų 
grąžinta laisvė. Tuo pa
čiu metu išsiuntinėtame savo 
distrikto žmonėm raporte 
Dougherty davė suglaustą, siel
vartu persunktą, B. Gajausko bio
grafiją ir, nurodęs adresą, ragino 
amerikiečius rašyti laiškus Brež
nevui, prašant, kad silpnos svei
katos Gajauskas būtų paleistas iš 
kone, lagerio.

1979-80 Dougherty iniciatyva 
buvo suruošti trys pasimatymai 
su kongreso ir valstybės depar
tamento pareigūnais. Juose da
lyvaujant LB visuomeninių rei
kalų tarybos atstovam ir pačiam 
iniciatoriui, buvo diskutuojamas 
Lietuvos atstovybės Washing- 
tone tęstinumo klausimas, kuris 
valiau buvo išspręstas mum pa
lankia prasme.

1980 Dougherty su kongr. B. 
Donnelly suorganizavo pabaltie-

direktoriaus pavaduotoju. Jame 
dalyvavo Dougherty, LB atstovai 
ir kiti pareigūnai. Pokalby direk
toriaus pavaduotojas- buvo stip
riai priremtas prie sienos dėl 
melagingų žinių, siunčiamų iš 
Sov. S-gos,panaudojimo, suda
rant bylas tariamai kolaboravu- 
siem su vokiečiais.

Šiemet Dougherty rūpesčiu 
buvo pravesta pataisa, kurios dė
ka visuose gynybos departamen
to žemėlapiuose Lietuva, Latvi
ja ir Estija buvo išskirtos iš 
Sov. S-gos teritorijos.

Taip pat šiemet, Amerikos 
Baltų Laisvės Lygai besirūpinant

mus — Paskutinis posėdis, 1966.
Lietuvoje J. Audėnas buvo 

gen. J. Černiaus 1939 balandžio 
*07' sudarytame ministerių. kabi
nete ir dalyvavo A. Merkio vy
riausybėje. Buvo žemės ūkio mi- 
nisteris.

Bendradarbiavo Lietuvos 
Ūkininke, Jaunime, Talkoje, 
Kultūroje, Varpe, Tautos Ūkyje, 
Savivaldybėje, Ekonomikoje, 
Tėviškės garse, Lietuvių Žodyje, 
Lietuvių Kelyje, Naujienose, 
Lietuvių Dienose, Nepriklauso
moje Lietuvoje, Sėjoje, Drauge, 
Darbininke. Nuo 1953 Varpo 
redakcinėje komisijoje.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI.

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

A MEMOBIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLACE. OUEENS 

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

KVECAS
JONAS 

1933 + l 976

Kongresmanas Charles F. 
Dougherty

čių ir ukrainiečių reikalam ko
mitetą (Ad-hoc Committee), ku
rio tikslas yra sekti įvykius mi
nėtuose kraštuose ir, reikalui 
esant, talkinant dideliam skai
čiui kongresmanų, reaguoti.

1981 prie Sov. S-gos ambasa
dos Washingtone areštavus mūsų 
demonstruojančius jaunuolius ir 
vėliau iškėlus jiem bylą, Dough
erty dėl jų išlaisvinimo ir vė
liau bylos sušvelninimo labai 
aktyviai veikė teisingumo depar
tamente. Įsikišus dar ir kitiem 
asmenim, jaunuoliai buvo greit 
paleisti, o byla laimėta.

Tais pačiais metais, Dougher
ty energingai veikiant, JAV 
kongresas Brežnevui pasiuntė 
peticiją, reikalaujančią, kad būtų 
išlaisvintas Vytautas Skuodis.

Taip pat 1981, tarpininkaujant 
kongresmanui, buvo gautas pa
simatymas su specialių investi- 
gacijų (Office of Special Inves- 
tigations) įstaigos, priklausančios 
prie Teisingumo departamento.

dėl Pabaltijo laisvės dienos pa
skelbimo, kongrese šiuo reikalu 
labai stiprią akciją išvystė 
Dougherty.

Kongrese Altui ruošiant Pa
baltijo valstybių 60-ties metų 
de jure sukakties minėjimą, daug 
pasidarbavo ir Dougherty. Jis 
pradėjęs veikti su LB žmonė
mis, talkina ir kitom organiza
cijom besisielojančiom Lietuvos 
reikalais.

Viską sudėjus krūvon, ryškiai 
matom, jog Philadelphijos kong
resmanas ketvertų metų laiko
tarpy mum yra parodęs labai 
daug nuoširdumo, paaukojęs di
delį valandų skaičių, pakėlęs 
nemažai vargo. Prieš porą metų 
Lietuvos vyčiai, dėkodami už 
nuolatinę talką ir atliktus dide
lius darbus, savo seime Dough
erty iškilmingai pagerbė ir įtei- 
ką jam žymenį.

šį rudenį Dougherty kandi
datuoja trečiam terminui. Turi 
stiprų oponentą. Kongresmanas, 
buvęs gimnazijos istorijos mo
kytojas, šešių vaikų tėvas, katali
kas, yra neturtingas. Jam labai 
reikalinga finansinė parama. 
Philadelphijoj nepartiniais pa
grindais yra susiorganiza
vęs komitetas (Friends of Cong- 
ressman Dougherty), kurio tiks
las — visokeriopai padėti nuo
širdžiam lietuviu draugui. 
Minėtas komitetas, susidedąs 
iš Felikso Andriflno, Algimanto 
Gečio, Jono Stelmoko, Broniaus 
Vaikaičio ir Vytauto Volerto Jr., 
apeliuoja į visus Amerikos lietu
vius, prašydamas Dougherty 
rinkiminę akciją neatidėliojant 
paremti aukomis. Jas prašoma 
siųsti adresu: Friends of Cong- 
ressman Dougherty, c/o Mr. F. 
Andriūnas, 155 Greenwood

Laidotuvės
Buvo pašarvotas Haven Hills 

šermeninėje Richmond Hill, 
N.Y. Atsisveikinimas buvo spa
lio 12 vakare. Atsisveikinimui 
vadovavo Vacys Steponis. Jis 
kalbėjo Sandaros vardu. Dar 
kalbėjo Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis, Liūtas Grinius 
Vliko ir varpininkų bei valstie
čių liaudininkų vardu, Alek
sandras Vakselis — Tautos Fon
do vardu, Vytautas Banelis — 
Lietuvos Tyrimo Instituto vardu, 
Alfonas Marcelynas — New Yor- 
ko Alto vardu.

Maldas sukalbėjo kun. J. Pa
kalniškis ir kun. V. Pikturna.

Karstas buvo pridengtas Lie
tuvos vėliava.
.^•Palaidotas spalio 13, trečiadie
nį, iš Apreiškimo parapijos baž
nyčios Cypress Hills kapinėse.

Liko žmona Olga, dukra Dai
va Banaitienė.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių ir daug suaukota Tau
tos Fondui.

Avė., Wyncote, Pa. 19095. Au
kos nurašomos nuo federalinių 
mokesčių. Čekius rašyti: 
Friends of Congressman 
Dougherty.

Lietuviai, gyveną šiaurės rytų 
Philadelphijoj, prašomi rinkimų 
dieną savo balsus atiduoti už 
mum labai brangų bičiulį 
Dougherty. Jei į kuriuos bus 
kreipiamasi dėl talkos rinkimi
nėje akcijoj, malonėkit neatsisa
kyti. Viliamės, kad visų pinigi
ne pagalba ir nuoširdžiu dar
bu Charles F. Dougherty rin
kimus laimės ir toliau mum 
nuoširdžiai padės.

Bronius Vaikaiti*

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas 
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kalnss

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

1982
KELIONĖS l LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3900
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paukščiai ten pastoviai gyvena,

vandenų platybe. Kiti čia su-

daugybę darbų. Dabar jis įsi
kibęs flamingų žemėje — St.

daugumoje tokio amžiaus, kai 
darbus padėjo j šalį. Toks poil
siautojas yra ir preL Jonas Bal
konas, išskridęs iš Maspetho

PREL. J. BALKONUI, P.A, 80 METŲ!

kytis dviejuose kontinentuose. viu natriotu. kad salėto mtar-
Gimė 1902 spalio 21 Moltby, išeivijai

Pa. Amerikoje spėjo baigti pra
džios mokyklą. 1912 su tėvais 
išvyko į Lietuvą, į Suvalkiją.

•s

Kultūros Tarybai pasisakius
Į. “Darbininke” rugpjūčio 27 

buvo išspausdintas vedamasis 
straipsnis “Premijos ir darbų pa
sidalijimas”. Ten siūloma kele
tas sugestijų JAV LB Kultūros 
Tarybos ateities veiklai. Išreiš
kiamas taip pat iš eilės skaityto
jų sužinotas nusistebėjimas dėl 
premijos paskyrimo dr. V. Kavo- 
liui. Darbininko vedamajame 
buvo ir tokie žodžiai:

“Daug kas reiškė nuostabą, 
kad pati Kultūros Taryba pasky
rė premiją dr. Vytautui Kavoliui 
už Metmenų redagavimą. Sako, 
kadaise jis buvo labai kontro
versinė asmenybė, esąs kalbėjęs 
prieš Lietuvos vytį, išjuokęs lie
tuvius ir tt”

Viktoras Mariūnas, JAV LB 
Kultūros Tarybos vicepirminin
kas, “Darbininke” spalio 15 
savo pareiškime į tai atsako ši
taip: “Kvepia paplavom, nuo
girdom ir anekdotais.”

Jei taip būtų išsireiškusi JAV 
LB Kultūros Tarybos pirminin
kė Ingrida Bublienė, tai gal dar 
ir nesudarytų didelės nuostabos. 
Ji dar jaunuolė ir gal nepajė
gia prisiminti, kaip dr. V. Kavo
lis niekino Lietuvos vytį ir lie
tuvių bendruomenę savo paskai
toj Toronte 1965 spalio 23. Ta
čiau JAV LB Kultūros Taryboj 
Iftnifhr subretkiiisių asmenų. Ar 
hėVienas iš jų neprisimena to 
plačiai nuskambėjusio “supu
vusio arklio” skandalo?

Padėčiai sukonkretinti per
spausdiname prof. Juozo Bra
zaičio paruoštą lietuviškos spau
dos apžvalgą, kuri pirmą kartą 
“Darbininke” buvo išspausdin
ta 1965 lapkričio 24.

“Naujienose” lapkričio 6 Pra- 
nys Alšėnas atpasakojo dr. Vy
tauto Kavolio mintis, pažertas 
paskaitoje Toronte spalio 23. Tų 
minčių pagrindinės buvo atpa
sakotos ir “Tėviškės Žiburiuose” 
lapkričio 3 straipsnyje “Nuže
mintųjų patriotizmas”. Dr. V.

parapijos. Tačiau jam rūpi ne 
poilsis. Įpratęs judėti ir veikti, 
jis ir dabar dalyvauja įvairioje 
visuomeninėje veikloje.

Kadaise 1938' metais jis su 
prel. Jonu Ambotu, Hartfordo 
lietuvių parapijos klebonu, grįžo 
iš Lietuvos ir iš Europos. Prel. 
Jonas Ambotas buvo lėtas žmo
gus, lėtai sukosi, o mūsų jubi
liatas priešingai — pilnas dina
mikos. Tada prel. Ambotas pasa
kė, kad jo jaunesniam konfratrui 
tikriau būtų pakeisti pavardę 
ir pasivadinti kunigu Lakūnu, o 
ne Balkūnu.

Skraidymas — judėjimas bū
dingas jo visam gyvenimui. Gal

Kavolis yra vienas ryškiųjų vei
dų Šviesos-Santaros grupėje. Su
stojome tad prie idėjų, kurios 
išeina anapus tos grupės sienų į 
platesnę visuomenę.

Kalbėtojo pareikštos mintys 
atpasakotos: “Lietuviškoji bend
ruomenė čia esanti ir supu
vusi, ir išsigimusi, ir dargi im
potentiška, atseit, be jokio pajė
gumo kurti” (“Naujienos”).

“Aplamai prelegentas visą da
bartinę padėtį apibūdino supu
vimu. Viskas supuvę, išsigimę.” 
(“Tėviškės Žiburiai”)

Prieš taip apibūdintą bendruo
menę statė savo generaciją (gi
musią apie 1930 metus), va
dindamas ją “nužemintųjų”, va
dinas, žemės netekusiųjų vardu.

“Tie nužemintieji vis tiek turi 
savąjį patriotizmą. Tačiau skir
tinga generacija — skirtingas ir 
jų patriotizmas, savaime aišku, 
nebe toks, koks senosios, iš Lie
tuvos atvykusios generacijos, 
kurios atstovas, Baltazaras, buvęs 
Lietuvoje arklių pirklys, ir iš
eivijoje tebelaikąs palubėj ark
lio lavoną, kuris dvokiąs ir pū- 
vąs, bet neišmetamas laukan” 
(“Naujienos”).

“Praeitis — supuvęs arklys, 
kabąs palubėje” (“Tėviškės Ži- 
buriai”^. ... » i

Dr. Kavolio įfoŠih'erkė čiaesan- 
čios bendruomenės rengiamas 
šokių ir dainų šventes kaip “nu
senusias veikimo formas” .

Tokios mintys buvo atneštos į 
Torontą. Jei tikėtum dr. A. J. 
Greimo skelbiama “mokykla” ir 
imtum daiktus vadinti ne tais 
vardais, kuriais jie vadinami, tai 
dr. Kavolio mintis reiktų vadin
ti dr. A. J. Greimo mintim ar 
jų nauja laida. Abudu vienas ki
tą kartoja ar papildo. Antrasis tik 
bus pirmąjį pralenkęs nebūti
nai išmintim ir žodžio eleganci
ja. Greičiau vaikiška arogancija

(nukelta į 4 psl.)
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tą dinamizmą jis susikūrė iš to mas, jis apsisprendė grįžti į Protonotarius Apostolicus titulą 
fakto, kad jam teko augti ir mo- Ameriką, nes ir čia reikėjo lietu- ir privilegijas.

Savo dinamiška veikla jis ap-: 
glėbė visą tuometinį gyvenimą. 
Veikė daugybėje organizacijų. 
Svarbiausios jų prisimenamos . 
atskirai, čia norime pažymėti, 
kad sukaktuvininkui teko uoliai * 
bendradarbiauti lietuviškoje 
spaudoje.

Garse bendradarbiauja nuo '• 
1922, Darbininke, Vytyje, Drau- • 
ge, Amerikoje, Moksleivyje, / 
1933-1935 buvo Amerikos re
daktorius. 1941-1942 — Kunigų 
Vienybės biuletenio redaktorius, ' 

, 1941 suredagavo Kunigų Vieny
bės metraštį, 1943 vienas iš ALK ' 
Darbų redaktorių.

O Įdek pamokslų ir kiek įspū
dingų ir ugningų kalbų jis yra •’ 
pasakęs.

Veiklos ir daugelio darbų me
tai puošia jubiliatą gražiausiu 
vainiku. Pagerbdami jį šios su- ■’ 
kakties proga, sakome — Ad 
multos annos — Ilgiausių metų! 
Dievo palaimos! (p.j.)

toliau teologijos studijas Nia-

gimnazijoje. Tuo metu per Lie
tuvą ritosi karas — kariavo 
Vokietija su Rusija. Lietuvą oku
pavo vokiečiai. Paskui jau patys 
lietuviai organizavosi ir 1918 
vasario 16 paskelbė Lietuvos 
nepriklausomybę, šį tautinį at
budimą ir entuziazmą teko per
gyventi ir jaunajam Balkonui, 
nes visi tada judėjo ir savo dar
bu ir širdimi kūrė Lietuvą.

Jaunuoliai išėjo į kariuomenę 
savanoriais, kiti su dideliu en
tuziazmu mokėsi, kad būtų Lie
tuvai naudingi.

Jonas Balkūnas 1919 įstojo į 
kunigų seminariją. Tai buvo 
buvusi Seinų seminarija, kuri 
buvo perkelta į Suvalkiją. Pirma 
veikė Zypliuose, paskui Gi
žuose. Čia jis mokėsi iki 1922 
metų. Dvidešimties metų būda- 

Prel. Jonas Balkonas, P.A.

šventintas 1926 gegužės 29 
Lackawanoje, N.Y. Tolimesnis 
jo gyvenimas prabėgo Brookly- 
ne ir Maspethe. Vikaravo Ap
reiškimo parapijoje, nuo 1929 
— Angelų Karalienės parapijoje, 

lietuvių parapijos klebonu. Tas 
pareigas perėmė iš ankstesnės 
kartos veikėjo kun. Antano Mi
luko.

Maspethe jis viską perorgani
zavo ir viską perstatė. Jo rūpes
čiu pastatyta viena iš gražiausių 
lietuviškų bažnyčių. Pašventinta 
1962. Iš Maspetho klebono pa
reigų pasitraukė 1972.

Už nuopelnus 1948 pakeltas į 
Very Rev. prelatus, o 1961 — į 
Right Rev. prelatus. 1972 gavo

PABALTIEČIŲ DRAMOS ANTOLOGIJA 
IMIGRACIJOS TEMA

Darbininko skaitytojus į talką 
kviečia Alfireds Straumanis, 
Southern Illinois universiteto 
Pabaltiečių dramos projekto ve
dėjas. Vasario mėnesį Waveland 
Press žada išleisti Straumanio 
suredaguotą pabaltiečių dramos 
antologiją imigracijos tema — 
“Bridge Across the Sea” (Til
tas skersai jūrą).

Jos septynių veikalų tarpe yra 
dvi lietuvių autorių pjesės: An
tano Škėmos “Ataraksija” ir Al
girdo Landsbergio “Meilės mo
kykla”. Išvesti šią antologiją į 
pasaulį reikia 500 prenumerato
rių papiginta kaina. Tai neper- 
didelis uždavinys gausiai ir pa
siturinčiai lietuvių, latvių ir estų 
bendruomenei Amerikoje.

AUSTRALAI SOLIDARŪS 
SU PAVERGTAISIAIS

Melboumo katedroj, Australi
joj, rugsėjo 19 buvo surengtos 
specialios pamaldos už paverg
tas tautas. Mišias ta intencija 
aukojo Melboumo arkivyskupas 
Little, o pamaldų metu žodį 
tarė australas kunigas Jordan, iš 
Tasmanijos, ypač jautriai pri
mindamas pavergtų tautų ti
kinčiųjų persekiojimus, bet 
drauge ir jų ryžtingai vedamą 
kovą už religinę laisvę ir kitas 
pagrindines žmogaus ir tautų 
teises.

Pamaldose katedroje dalyvavo

Iki spalio 31 išsiųsti užsaky- . 
mai — 14 dol. už egzempliorių. • , 
Antologija kainuos 18 dol. Strau
manis kviečia visus pabaltiečius 
paraginti savo vietines bibliote- 
kas, kad jos užsisakytų šią anto- < 
logiją. -

Pakankamas užsakymų skai 
čius įgalins ne tik “Tilto sker
sai jūrą”, bet ir kitų pabaltie
čių istorinių dramų antologijos . 
išleidimą.

Anksčiau išėjusios dvi antolo- * 
gijos — “Akistatos su tironija” 
ir “Auksinis žirgas” sukėlė ne
mažo susidomėjimo ir plačiai iš
garsino pabaltiečių kultūrą.

Užsakymus siųsti: Waveland • 
Press, Ine., P.O. Box 400, - 
Prospect Heights, Illinois, 
60070, , ... .......... . •: 

apie 1,200 tikinčiųjų — paverg- ; 
tų tautų atstovų ir australų. Jų" 
tarpe buvo ir gausi grupė lietu- * 
vių su Lietuvos trispalve. Daly
vių dėmesį ypač atkreipė tauti
niais drabužiais apsirengęs lie
tuvių jaunimas.

Po pamaldų pavergtų tautų at-' 
stovai Melboumo miesto sode ' 
surengė demonstraciją prieš'- 
žmogaus ir tautų teisių slopini- 
mą sovietų valdomuose Cent-~ 
ro ir Rytų Europos kraštuose. 
Pamaldas ir demonstraciją ap
rašė vietos australų laikraščiai.

PAULIUS JURKUS

Su vasara 
ant vieno 
suolo 
Atostogos 
Kennebunkporte

Prieš įeinant į dailininko Pra
no Lapės namus, reikia susi
pažinti ir su jo įdomia istorija. 
Tada gausis gilesnė prasmė ir 
kita perspektyva.

: Pranukas yra žemaitis iš Vei
viržėnų, bet daugiausia bene 
gyveno Kaune. Baigęs Ketvirtąją 
gimnaziją, įstojo į Kauno meno 
mokyklą.

• Tai buvo vokiečių okupacijos 
ritėtai. Vokiečiai visokiais bū
dais gaudė jaunuo- 
Sus vežė darbams į Vo

ki tu s įvilko į unifor- 
statė prie aerodromų 
prie įvairaus tiekimo 

tip nutiko, kad ir Pra-( 
aukas pateko vokiečiam į ran
kas. Nugrūdo Jį į Suomiją. Be 
to, ten dar buvo ir du mum 
fesai pažįstami, dabar jau tapę 
pranciškonais vienuoliais. Vie
tas buvo dabartinis pranciškonų 
provincijolas Paulius Baltakis, o 
kitas dabartinis Tėv. Antanas 

Jie buvo tolokai šiaurėje, kur

holme, piešė knygų viršelius ir 
tapė freskas. Teko matyti tuos 
švediškų knygų viršelius. Jie pa
sižymi elegancija, skoniu ir išra
dingumu. Carlstado miesto rotu
šėje, minint to miesto 500 metų 
įsikūrimo sukaktį, jis nutapė di
delę freską, 36 x 10 pėdų. Stock- 
holmo pašto muziejui nutapė 
penkias freskas.

Švedijoje nenorėjo pasilikti. 
1949 emigravo į Ameriką ir ap
sigyveno New Yorke, pačiame 
miesto centre Manhattane. Bene 
57 gatvėje jis tolėjo savo studi
ją. Ten 1951 metais ir sutikau 
Pranuką.

Tada jis dirbo viename medi
cinos žurnale kaip iliustratorius 
grafikas. Mielai padarydavo ir 
lietuviams kokias reikalingas 
iliustracijas ar knygos viršelį.

Bet jis savo prigimtimi yra tik

pusę metų būna naktis, o pusę 
metų diena. Pasitaikė kaip tik 
tos ilgosios nakties laikas. Tai 
buvo 1944 metų žiema. Tada vo
kiečiai juos perkėlė į Norvegiją. 
Vežė per šiaurę. Kariuomenės 
reikalams kelias buvo iškastas 
po sniegu. Važiavo lyg kokiu 
ilgu lediniu tuneliu.

Ten būnant Norvegijoje, 1945 ~™s gamtos žmogus. Dažnai man 
pasibaigė karas. Visi dairėsi, kas 
bus, kaip išvykti į kitus kraštus, 
kaip prisijungti prie lietuvių.

Pranas sugalvojo pabėgti į 
Švediją. Tai nebuvo taip lengva, 
nes reikėjo nugalėti aukštus kal
nus. Pasiėmęs šiek tiek maisto, 
sėkmingai pabėgo. Kalnuose bu
vo susidūręs su ereliu, nes buvo 
priartėjęs prie jo lizdo.

švedai jį priglaudė, neiš
davė, kaip tada buvo madoje iš
duoti sovietams. Jis yra gabus 
kalbom. Greitai pasisavina sve-

.timą kalbą. Greitai jis išmoko ir 
švediškai, pritapo prie švedų 
dailės gyvenimo, dėstė A. Beck- 
mano meno mokykloje Stock-

atrodo, kas jis koks Hamsuno ro
mano veikėjas, kuris negali gy
venti be šiaurinės gamtos. Ir 
Pranas greitai metė New Yorko 
didybę ir puošnumą ir išsikėlė 
gyventi į Stony Brook miškus. 
Čia jis pasųuto geriau.

Bet kaip jis nukeliavo taip to
li į šiaurę? Kas jį čia atvedė?

New Yorke susitiko vieną 
Amerikos lietuvį — Tony. Jis 
kalbėjo gerai lietuviškai. Tas 
Tony buvo irgi neramus klajū
nas, dažnai važinėdavo su tur
tuoliais jų jachtose kaip puikus 
virėjas. Jisai tolimoje šiaurėje 
turėjo savo vietelę. Tai ir buvo 
toji vieta Chamberlaine, Mai

ne, apie 100 mylių į šiaurę nuo 
Kennebunkporto.

Jis j šiaurę ir nusivežė Pra
ną. Ir Pranas prie pat jūros 
kranto ant vandens įsigijo namu
ką. Ir ėmė garsėti tie namai, nes 
Pranas yra puikus žvejys. Ten 
ėmė rinktis visi New Yorko gar
sieji meškeriotojai. Ten ne kartą 
vasarojo ir dabartinis Lietuvos 
generalinis konsulas Anicetas 
Simutis, dr. Vaclovas Paprockas, 
jo brolis Petras, fotografas Vy
tautas Augustinas, Antanas Ri- 
mydis. Visi jie pasidarė tikri 
Knuto Hamsuno romano veikė
jai — gyveno gamtoje prie pat 
jūros, ant uolos.

Vėliau Pranas pradėjo moky
tojauti, dėstė meną aukštesnio
siose mokyklose — gimnazijo
se. Dėstė mergaičių gimnazijo
je kažkur prie pat jūros Mas- 
sachusetts valstybės pradžioje. 
Paskui nusikėlė į Bostono apy
linkes ir ten mokytojavo gana 
ilgai. Taip susitvarkė, kad mo
kykloje darbą atlikdavo per tris- 
keturias dienas ir paskui pasi
leisdavo į savo karalystę, į Mai
ną.

Prieš keletą metų jis pardavė 
savo trobelę ant kranto ir nusi
pirko kitus namus prie pat įlan
kos. Pranas yra labai išradingas 
ir nagingas meistras. Ėmė ir tuos 
namus nustūmė aukštyn į kal
niuką, pristatė šone garažą, o 
virtum garažo pasistatė studiją. 
Tas namelis buvo tik vasarna
mis, tai jis taip vidų perstatė, 
patobulino, įdėjo izoliacijas, 
naujas sienas, kad galėtų gyven

ti ir žiemą.
Štai jis ir juokiasi prie savo 

durų, kviečia užeiti.

Namo priekis turi gerą pa
stogę ir yra panašus į lietu
višką prieklėtį. O pats šeiminin
kas Pranas Lapė yra panašus į 
žymų rašytoją Mark Twainą. Ir 
tiek pat sąmojo turi kaip anas 
rašytojas. Pranas visada juokia
si. Viską palydi skardžiu juoku. 
Kiekvieną savo sakinį. Greitai 
replikuoja ir tuoj prideda juoką.

Toks skardus juokas ir mus pa
sitiko. Dar truputį lašnoja. Bet 
galima juk eiti. Nepermirksime.

Žinome, kad šis dailininkas 
yra išradingas ir su plačia vaiz
duote. štai prie jo automobilio 
yra ne numeris, bet jo pa
vardė — LAPĖ. Jį pažįsta visa 
ši Atlanto pakrantė, visi žmo
nės. Juk toks originalus automo
bilis, toks linksmas jo savinin
kas ir dar garsus žvejys. Ir dar 
daugiau — jis puikus virėjas.

kur auga visos jam reikalingos 
daržovės. Nesodina tik bulvių. 
O čia ir puikiausi krapai, svogū
nai, agurkai.

Jau iš tolo šaukia, kad bus žu- 

didįjį lietų šoko į valtį su meš
kere ir pritraukė žuvies apsčiai. 
Vieną pačią didžiausią nunešęs 
kaimynui. Kaimynas jau pa
skambinęs, kad žuvis buvusi la
bai gera. Jau suvalgyta.

Toks čia pajūrio gyvenimas. 
Žuvis plaukioja vandenyne, o 
už valandos ji ant stalo garuoja.

Ir Pranas jau pritraukęs gana 
daug žuvies. Parodo savo vir
tuvėje. Tuoj pradės kepti. Bet- 
pirmiausia reikia apžiūrėti, kas* 
dedasi dailininko namuose.

Savo butą jis sutvarkęs įdo-: 
miai. Prie židinio jo paties pa- - 
darytos dvi knygų lentynos. Ten-- 
tik matai knygų nugaras. Viso-r 
kiaušių knygų. Daug knygų iš' 
dailės pasaulio. Jos surikiuotos, 
išlygintos.

Mėgsta jis rinkti pajūrio akme
nis. Juos parsigabena į namus, > 
nudažo vamišu ar laku, ir alūne- ’ 
nys atrodo lyg Šlapi. Tokius ir iš- ’ 
dėsto pasieniais, šen bei ten.-. 
Vieną akmenį turi labai retą. Ji*i 
tiesiog tobulai apskritas, kieki 
paplotas ir gana didelis. Ir kiek> 
metų jį zulino pajūrio bangos ir' 
vėjai, kol padarė jį tokį didelį-: 
kaip duonos kepalą. ' I

Įdomus jo paties padarytas- 
kokteilio stalas. Jo viršus stikli-.1 
nis, o po stiklu yra tiesiog iii-' 
tisas jūros dugnas. Į smėlį sudė
ta įvairiausių kriauklių, žolelių, ’. 
krabų kojyčių. Mėgsta jis tapyti 
pajūrį, tai ir čia padarė tikrą 
jūros smėlėtą pakrantę ar dugną. ,

Einame i studiją. Jos durys ‘ 
kaip lietuviškos klėties durys, su-' 
kaltos iš lentelių, omamentuo- * 
tos. Ir čia reikia rankų, noro,' 
kad galėtom taip sukalti.

Dailininkų studijos yra ištisi'; 
svajonių pasauliai, įdomiausi' 
pasaulio kampai, čia gali pra--' 
leisti ilgas valandas, ir vis ką' 
nors rasi naujo. O paveikslų,' 
paveikslų. Pranas Lapė tai nu-. 
tapė! (Bur daugiau) '
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JAV LB Informacija

New Yorko Maironio mokyklos choro dalis (nuo trečio iki dešimto skyriaus), kurie 
kviečiami dalyvauti Laisvojo Pasaulio Lietuvių Šeštojoje Dainų šventėje, kuri bus 1983 
liepos 3 Chicagoje. Kairėje choro vadovė muzikė Nijolė Ulėnienė. Nuot. Nuotr. Henriko Satinsko

KONGR. DANTE B. FASCELL 
IRSEN.ROBERTJ.OOUE 
TALKINA LIET. BENDRUOMENEI

rios pilnas vardas yra Commis- 
skm pu Security and Coopera- 
tion in Europe. Be to, jis įeina 
į užsienio reikalų komitetą ir 
pirmininkauja pakomisei tarp
tautiniam reikalam. Jis irgi yra 
narys įstatymų leidimo ir tauti
nio saugumo pakomisės.

Senatorius Robert Dole yra 
tos pačios Helsinkio komisijos 
kopirmininkas, finansų komiteto 
pirmininkas, teismų ir teisinių 
pakomisių narys.

Jie abu dalyvavo Belgrado 
ir Madrido konferencijose, daž
nai turi liudyti kongrese, valsty
bės departamente ir Baltuo
siuose Rūmuose.

frieš porą mėnesių JAV Lie
tusių Bendruomenė išleido dr. 
Tomo Remeildo redaguotą “The 
Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania — A 
Report for 1981”. Šis informaci
nis veikalas yra kasmet plačiai 
paskleidžiamas JAV politikų ir 
mokslo įstaigų tarpe. Šiemet 
JAV Lietuvių Bendruomenės vi
suomeninių reikalų tarybos 
pirmininkė Aušra Zerr susitarė 
su kongresmanu Dante B. 
Fascell ir senatorium Robert J. 
Dole, kad jie su savo lydraš
čiu išsiuntinės šią knygą visiem 
kongresmanam ir senatoriam. Jų 
vardu pasiųstos knygos atkreips 
didesnį kongresmanu ir senato
rių dėmesį.

Dante B. Fascell yra kongres- 
mana^ iš Floridos. Jis yra pir
mininkas mūsų populiariai vadi
namos Helsinkio komisijos, ku-

Helsinkio komisijos štabo 
direktorius yra R. Spencer 
Oliver, o jo narė — Mag Dono- 
van.

ELIZABETH.NJ.
ALT S-gos skyriui 30 metų
Bene didžiausioji karo at

blokštų lietuvių masė iš įvairių 
Vokietijos stovyklų pasiekė 
Amerikos krantus 1949-50 me
tais. Atvykę jie čia rado savo 
gimines, parapijas, organizaci
jas ir, gausią spaudą savo gim
tąja kalba. Nors čia ir buvo ne
mažai įvairių organizacijų, tačiau 
atsirado gana gausi tautinės 
minties naujakurių grupė, kuri 
jungėsi į Amerikos Lietuvių 
Tautinę Sąjungą. Taip skyriai 
kūrėsi, kur tik buvo didesni 
lietuvių telkiniai. Tas pat įvyko 
ir Elizabetho lietuviuose.

Skyriaus steigimo pradininku
buvo Algirdas Zenkus, Korė
jos karo veteranas. Jis tam stei
giamajam susirinkimui ir pirmi
ninkavo. Sekretoriavo Juozas 
Juška. Pranešimus padarė Vin
cas Rastenis ir Balys Vyliau- 
das. Ir taip 1952 spalio 19 
buvo įsteigtas Tautinės Sąjungos 
skyrius Elizabethe su 14 narių. 
Laiko tėkmėje nariai tolydžio 
augo, pasiekdami 50 asmenų 
skaičių. Šiuo metu šis skaičius 
yra gerokai sumažėjęs nes dau
gelis vienminčių yra sulaukę 
“auksinio rudens” amžiaus. Vie
ni leidžia nerūpestingas pensi
ninko dienas Floridoj ar Califor- 
nijoj, o kiti, deja, jau yra iške
liavę į Anapilio dausas ...

Skyriaus narių tarpe yra buvę 
gerų darbininkų, veikusių spau
dos naudai. Vienas iš tokių la
biausiai pasižymėjusių buvo 
Stasys Lukoševičius. Jis per 
daugelį metų beveik iki savo 
paskutinio atodūsio rinkdavo 
Dirvai šventinius sveikinimus, 
o Vilties draugijai telkdavo na
rius. Tai buvo žmogus, kuris tie
siog su nepalaužiama aistra kas
met sukaupdavo nemažai lėšų, 
nes gerai suprato spaudos reikš
mę.

Pastaraisiais metais gražaus 
nuoširdumo skyriaus veikloje 
yra parodžiusi Bronė Lukienė, 
turinti arti Elizabetho miesto 
centro plaukų šukuosenos salo
ną Būdama tvarkinga, ji gražiai, 
su profesine patirtimi aptamau-

WORCESTER, MASS.
Vyral kviečia

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos vyrų choras, vadovaujamas 
muz. Zigmo Snarskio ir akom- 
ponuojamas pianistės Olgos 
Keršytės, rengiasi rudeniniam 
koncertui. Choro reikalus tvarko 
pirmininkas A. Glodas ir seniū
nas G. Račiukaitis. Choro gar
bės narys ir globėjas yra šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas kun. A. Miciūnas, 
MIC.

Vyrų choro koncertas įvyks 
lapkričio 13, šeštadienį, 6:30 
vai. vak. Maironio Parko didžio
joj salėj. Po koncerto vaka
rienė ir šokiai.

Choras buvo įsteigtas tik prieš 
kelerius metus, bet pasišventu- 
sio dirigento dėka yra pasiekęs 
aukštą meninį lygį. Tad visiem 
maloni! pasiklausyti šio choro 
atliekamų dainų ir giesmių. Mat, 

ja gausų klienčių būrį. Pati au
gusi okupuotame Dūkšto mies
tely, Bronė yra patyrusi nemažai 
lenkų daromų skriaudų lietu
viams. Čia gyvendama drauge 
su savo vyru Petru, ji su tikru 
entuziazmu ir meile talkina Eli
zabetho skyriui renginių metu.

Norėdama šį trisdešimties 
metų jubiliejų gražiai atžymėti, 
skyriaus valdyba ėmėsi inicia
tyvos surengti minėjimą. Jis 
įvyks spalio 23, šeštadienį, 7 v.v. 
lietuvių parapijos salėje, 211 
Ripley Place, Elizabeth, New 
Jersey. Kartu bus prisiminta ir 
Tautos šventė. Apžvalgines 
mintis jubiliejaus tėkmėje 
mums pateiks agronomas Jurgis 
Sirusas, patyręs tautinės minties

ROCHESTER, N.Y
Puiki programa

Ją atliko rugsėjo 26 išjačksori, 
Mich., pakviesti Darius, Baltija 
ir Almis Udriai. Pianinu dainas 
palydėjo Rūta Udrienė, jaunų 
programos atlikėjų mamytė.

Buvo gražus sekmadienio po
pietis, ir Rochesterio lietuviam 
buvo malonu klausytis gražios 
programos, ypač, kai jos atlikė
jai buvo tokie jauni, dailūs vai
kai: Darius, 10 metų, Baltija, 8, 
ir Almis, 5 metų.

Programoj buvo smuikas, dai
nos, poezija ir lietuviškų šokių 
ištraukos.

Pradžioj publiką rimtai nutei
kė smuiku atliekamas Lietuvos 
himnas. O toliau tokios dainos, 
kaip “Grįšim, grįšim”, “Šlama 
šilko vėjas”, “Kokiais keliais 
bekeliaučiau”, jautriai palietė 
klausytojų širdis. Prie to dar pri
sidėjo patriotinė poezija, kaip 
“Tu nematei tėvelių krašto”, ir 
smuiku atliktas “Verkiančio 
smuiko girdėjosi aidas”.

Bet užteko ir smagaus humo
ro, atliekant “Mano pypkę”, 
“Veseliją”, “Buvo boba Vilniuj” 
ir kitus numerius.

Programoj buvo ir giesmė 
“Marija, Marija”. Pabaigai pa
dainuota “Kur gintarais nusėtas 
marių krantas”. Rimtai publiką 
nuteikė ir paskutinis dalykas, 

choras ne tik koncertuoja salėse, 
bet gieda sekmadieniais per 
mišias šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj. Gavėnios metu vyrai 
gieda tradicinius lietuviškus 
“Graudžius verksmus”, kurie 
daugely parapijų yra likę tik 
tolimos praeities prisiminimas. 
Choras atlieka meninę programą 
per įvairius minėjimus ne tik 
mūsų, bet ir kitose lietuvių 
kolonijose.

Visa tai įmanoma, kai sava
noriškai paaukojama daug lais
valaikio valandų bendram tiks- - 
lui. Tad visi Naujosios Angli
jos lietuviai kviečiami įvertinti 
šių vyrų muzikalias pastangas ir 
dalyvauti jų koncerte.

Visi bus pavaišinti puikia 
Maironio Parko šeimininkės E. 
Gorodeckienės ir jos talkininkių 
paruošta vakariene, šokiam gros 
geras orkestras.

J.M.

darbuotojas. Po jo kalbos bus ro
domas filmas apie pirmąjį ir pas
kutinįjį Lietuvos prezidentą An
taną Smetoną. Šis filmas, New 
Jersey dar niekad nematytas, tu
rėtų būti visiems įdomi atrakcija. 
Filmo operatorium bus mokyk
los administratorius Rimas 
Bitėnas.

Bilietus galime įsigyti pas 
Bronę Lukienę, 352-0120; Vincą 
Misiūną, 352-8430; Joną Rama
nauską, 355-5153; Julių Veblaitį, 
687-4943. Visas gautas pelnas 
bus skiriamas Lietuvos pasiunti
nybės remonto darbams Wash- 
ingtone. Dalyvaukime kuo gau
siau, nes vakaras bus tikrai įdo
mus ir jaukus. Iki gražaus pasi
matymo!

j.p.v.

Dariaus atliktas smuiku “Ameri
ka, Amerika”. Tai “padėka 
Amerikai”, pasakė jis, “kad mus
priėmė į šį laisvą kraštą”.

Vokaliniai dalykai pačių at-. t 

likėjų 'buvo mikliai ir skonin
gai interpretuojami vaizdinėmis 
priemonėmis.

Šis koncertas buvo Tautos 
šventės, rugsėjo 8-osios, proga 
rengiamas Lietuvių Bendruome
nės Rochesterio apylinkės. Val
dybos pirmininkas ta proga 
pažymėjo, kad, “nors nuo Vy
tauto karūnavimosi datos praėjo 
552 metai, 17 lietuviškų genera
cijų, ir nors gyvenam sutechnin- 
toj elektronų ir kompiuteriu 
Amerikoj, tačiau lietuvis vis tiek 
išlieka lietuviu, ir ypač akivaiz
džiai tai rodo šie jauni progra
mos atlikėjai, Arūno ir Rūtos 
Udrių šeima.

Vertinamas lituanistinis 
švietimas

Lietuvių Bendruomenės li
tuanistiniam švietimui paremti 
Rochestery rugsėjo 19 ir 26, 
tuojau po 11 vai. pamaldų, buvo 
renkamos aukos. Surinkta 412 
dol. Valdyba taria nuoširdų ačiū

SOUTH ORANGE, NJ.
LB apylinkės pobūvis 

Rugsėjo 26, sekmadienį, po 
Švč. Trejybės parapijos bažny
čioj Newark, N.J., pasibaigusių 
lietuviškų mišių inž. architekto 
Algirdo Bražinsko sodyboj, S. 
Orange, įvyko jau į tradiciją įė
jęs vietos LB apylinkės pobū
vis, kurio metu čia buvo ne tik 
pasivaišinta, bet ir pasikalbėta į- 
vairiais apylinkės lietuvių reika
lais, parinkta solidarumo įnašų 
ir kitokių aukų ir pabendrauta.

Šį pobūvį tautiniais šokiais 
dar paįvairino šioj valstijoj vei
kianti vienintelė tautinių šokių 
grupė Liepsna. Šokiam akordeo
nu pritarė grupės akordeonistė 
Emilija Skruodytė.

Visus linksmai nuteikė turtin
ga loterija, kuriai laimėjimus su
aukojo apylinkės nariai, {vairaus 
maisto ir skanėstų parūpino taip 
pat apylinkės narės, bet dau
giausia vargo dėl to turėjo pa
grindinė namų šeimininkė 
ponia Savickienė su Regina Bra- 
zinskaite ir apylinkės pirmi
ninke Danguole DidŽbaliene.

■ Gaila, kad dėl nepatogaus su
sisiekimo šio pobūvio negalėjo 
aplankyti kai kurie senesnio am
žiaus sulaukę apylinkės nariai.

KJ.

MAIRONIO MOKYKLOS CHORAS 
VYKSTA Į DAINŲ ŠVENTI

Laisvojo pasaulio šeštoji 
Dainų šventė vyksta Chicagoje 
1983 metų liepos 3.

Šioje šventėje, be suaugusiųjų 
chorų, dalyvauja ir jaunių cho
rai. Jaunimas nuo 8 iki 16 metų. 
Iki šiol iš viso pasaulio jau užsi
registravo per 400 jaunimo.

Maironio lituanistinės mokyk
los choras irgi dalyvaus toje 
Dainų šventėje. Tai bus įspū
dingas įvykis jaunimo gyvenime!

Jaunieji New Yorko Maironio 
mokyklos choristai yra parenka
mi nuo 3 iki 10 skyriaus. Visi 
nori, kad iš tų skyrių kuo dau
giau vaikų dalyvautų šventėje.

dosniem Rochesterio lietuviam.
Nors dabar surinktos aukos 

turi būti pasiųstos Liet. Bend
ruomenės iždininkui, tačiau vė
liau gouūamd parama >iš ŠSdėti— 
mo tarybos garantuoja mūsų 
Mindaugo Tamonio mokyklos 
veiklą be kokių kitų organizuo
jamų finansinių vajų.

Bendruomenės choras
Bendruomenės choras pra

dėjo savo dainavimo sezoną ir 
intensyviai ruošiasi 1983 metų 
VI dainų šventei.

Į chorą įstojo nauji dai
nininkai: Rūta Kiršteinaitė, 
Aušra Lėlytė, Audra Alks- 
ninyte, Ona Samulevičienė, Da
rius Kiršteinas. Sugrįžo po per
traukos Alfonsas Dziakonas, Li
lija Mačiulienė.

Į savąją parapiją!
Šiais lietuviškų parapijų me

tais Liet. Bendruomenės Ro
chestery šūkis yra “būti aktyviais 
lietuvių Šv. Jurgio parapijos na
riais”. Jei kas ir toliau gyvenam 
nuo parapijos, sekmadienio pa
maldom atvykim į savo lietu
višką šventovę. Jei dėl kokių 
priežasčių priklausom prie kitos

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ —1982 
ŠVENTĖS LIETUVOJ 
16 DIENŲ EKSKURSIJA. 

$1,499.00

GRUODŽIO 28 - SAUSIO 14

PICI0S VIENOS SAVAITĖS 
EKSKURSUOS KARIBŲ 

JUROJE:

Martlnlquo, 1399; Jamalcs, 9341; Grand Bahamas, 9329; 
Naaaau 9339; Barbadoe, 3429; Guadatotipa, 9399.

TAIP PAT Dlsneyland, 3199 Rlo 9409; Mlaml Baach, 
3289; Acapulco, 9399.

IŠVYKSTAMA IŠ: Boston, NYC, Hartford, PMte- 
delphla, PHtabvrgh, Chtesgo, BaHimore, Ctovatand, St 
Louls.

SPĖČIAU VIENOS SAVAITES EKSKURSUA | SALAS: 
St Maartan, Arabą, nuo 3399 Boston A PhMMphia . 
skridimai.

DM amutkoenlų infonsac*| kreiptis: 

BALT1CT0UR8 
8WHTTEOAK ROAD 

NEWTON, MASS. 021M 
S174M-11M/MMM0 
Daromi (Marki UtoMImo 

dokuKNotol

Jaunių chotas dainuos keturias 
dainas. Repeticijos vyks mokyk
loje pamokų metu. Tėvam nerei
kės vaikų vežti į specialias re
peticijas.

Maironio mokykloje nuo dar
želio iki 10 skyriaus šeštadie
niais vyksta dainavimo pamo
kos, tačiau šioje Dainų šventė
je galės dalyvauti mokiniai tik 
nuo 3 iki 10 skyriaus.

Chorui vadovauja muzikė Ni
jolė Ulėnienė.

Choro administratoriumi suti
ko būti Gintas Žemaitaitis, ku
ris ilgą laiką buvo Stamfordo 
LB apylinkės pirmininkas, buvo 
Maironio mokyklos Tėvų ko
miteto pirmininkas, komitete ėjo 
įvairias pareigas.

Prašome tėvelius greitai pra
nešti, ar jų vaikai važiuos į dainų 
šventę. Pranešti reikia arba Gin
tautui Žemaitaičiui, arba Nijolei 
Ulėnienei. Abu kiekvieną šešta
dienį yra mokykloje.

Šalia Dainų šventės tuo pa
čiu metu dar vyksta kitų jauni
mui užsiėmimų: jaunimo kong
resas, sporto rungtynės, meno 
parodos ir Lt.

Dainų šventės leidinys jau yra 
rengiamas, tad norime, kad visų 
mokinių pavardės būtų įrašytos. 
Tėveliai, paskubėkite!

parapijos (pvz., vaikam lankant 
tos parapijos mokyklą), grįžkim 
į savąją. Pas savus.

Kitoj parapijoj mes neišgir^m 
lietuviškai “Pulkim ant kelių” 
nei “Palaimink mūs darbus, lau
kus ir namus”.

Iš tikrųjų lietuviškose parapi
jose ir išliko lietuvybė, kol lietu
viai jas laikė, lankė ir išlaikė. 
Nepalaikant savos parapijos, ne
palaikant joj lietuvių kalbos, 
daug lietuvių prakaitu pastatytų 
turtingų ir gražių bažnyčių ati
tenka kitiem. B.K.

— Dr. Stasys Ankuda-Ankuda- 
vičiUs mirė spalio 6 John s Hop- 
kins ligoninėje Baltimorėje. 
Liko žmona Marija, dantų gydy
toja, dukra Milda Jakštienė. Ve
lionis medicinos mokslus buvo 
baigęs Lietuvoje, Baltimorėje 
išgyveno apie 30 metų, vers
damasis gydytojo praktika. Pri
klausė prie ateitininkų medikų 
Gajos korporacijos.

— Rašytojas - laureatas Juo
zas Kralikauskas skaitys savo kū
rybą literatūros vakare, kuris 
įvyks Los Angeles šv. Kazi
miero parapijos salėje gruodžio 
4. Tai bus iš eilės 17-tas li
teratūros vakaras, kuriuos kas
met organizuoja Los Angeles 
Lietuvių Fronto bičiuliai.

— Dail. Anastazija Tamošai-
tienė spalio 24 šį sekmadienį, 
4.30 v. p.p.Chicagoj, Jaunimo 
Centro kavinėj, skaitys paskaitą 
“Kilimų istorija ir jų dailė”. 
Paskaita bus iliustruojama 
skaidrėmis. Bus rodomas spalvo
tas garsinis filmas “Lietuvių 
audinių dailė”. Vakaronę rengia 
Lietuvių Tautodailės instituto 
Chicagos skyrius.

— Žurnalistas Antanas Juod
valkis, sulaukęs 70 metų am
žiaus, jau 50 metų triūsia lie
tuviškoj visuomeninėj veikloj. 
Šių sukakčių paminėjimo ban
ketas buvo suruoštas rugsėjo’ 
12 Chicagoj, Lietuvių Tauti
niuose namuose. Lietuvių Fon
das, įvertindamas sukaktuvinin
ko veiklą, jam paskyrė 500 dol. 
premiją, kurią jis paskirstė taip: 
250 dol. Lituanistikos katedrai, 
100 dol. savaitraščiui Dirvai, po 
50 dol. dienraščiui Draugui, 
Margučio radijui ir Jaunimo 
Centrui.

— Vienos dienos susikaupi
mui “Charizmatinis patyrimas ir 
augimas Sv. Dvasios veikime”' 
vadovaus kun. J. Bacevičius, 
OFM. Susikaupimas vyks lapkri
čio 20, šeštadienį, nuo 10 vai. ry
to iki 6 vai. vak. Putnamo sese
lių vienuolyne. Auka 10 dol. 
Apie dalyvavimą prašoma pra
nešti 1 - 203-928-5828 seselei 
Ignei.

— Dail. A. Tamošaitienės ki
limų ir grafikos darbų paroda 
spalio 19-31 vyksta Chicagoj, 
Galerijos patalpose.

— Cleveland, Ohio, atstatyto 
laisvės paminklo šventėj spalio 
24, šį sekmadienį, 9:30 vai. ry
to šventinimo apeigas atliks 
vysk. James Lyke, 10 vai. mišios, 
o 4 vai. simfoninis koncertas, 
dalyvaujant pianistui Antanui 
Smetonai ir Clevelando filhar
monijos orkestrui su dirigentu 
William Slocum.

— Metinė foto paroda Chica- • 
goj, Čiurlionio galerijoj, Jauni
mo Centre, vyks spalio 29- lap-" 
kričio 7. Rengia Lietuvių foto ' 
archyvas.

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
metinis suvažiavimas šaukiamas 
spalio 30-31 Chicagos Lietuvių 
tautiniuose namuose.

— Sv. Pranciškaus 800 m. 
gimimo sukakties minėjimas 
Chicagoj, Jaunimo Centre, įvyks 
lapkričio 21. Rengia LK Mokslo 
Akademijos židinys, ateitininkai 
sendraugiai ir Lietuvių Moterų' 
federacija.

— Lietuvių Saulių Sąjungos 
Naujosios Angluos rinktinės val
dyba per savo pirmininką J. Sta
šaitį, įvertindama Darbininko 
talką šaulių veikloj, atsiuntė 25 
dol. auką. Nuoširdus ačiū.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Stakeliūnas, Harrison, 
N.J., J. Byla, Pittston, Pa. Už- . 
sakė kitiem: J. Sirusas, Fleming- 
ton, NJ. — J. M. Sirusaitei, 
Blachsburg, Va., dr. B. Nemic- 
kas, Maspeth, N.Y. — A. Ne- 
mickaitei, Cleveland, Ohio. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir . 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko pre
numerata pirmiem metam tik 12 , 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.

f
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medalią" degančias žvakes 
laikantiem kandidatam. Tarp 
kandidatą buvo du kunigai: Jo
nus Savukynas, MIC, ir Antanas

Kata. A. Jurgelaiti?, OP, centro 
valdybos dvasios vadas, priėmė 
centro valdybos priesaiką ir

Pakalbėjus apie -moteriška* 
tuStybes, reikia žiūrėti, kas de
rėsi toliau. Prieš prasidedant 
banketai, tau visi rinkosi, vaikš
čiojantis akordeonistas links-

Vasario 12-13, šeštadienį ir 
sekmadienį, metinė dailės paro- 
da, rengiama Lietuvos nepri
klausomybės Šventės proga.

-* - - *•-— ■*-r - d A^UKUmBKO ftuBHDX*uWClKM« 
Highbnd BhaL, Brooldynrli.Y. 
11207

aukso rastais. Tai didelė dėka 
mano stogo* Onos Lukoševi
čienės, kuri išieškojo visą

Rengia, lietuviai pranciškonai 
; T apirifiB 28 ir 21, šeštadienį 
ir sekmadienį, mažojoje salėje 
daifaunirės Vidos Krištolaitytės 
paroda. Rengtai Lietuvos Skan-

ruomenėš 30 metą sukakties 
minėjimas ir koncertas. Bengia* 
LB New Ybrioo apygardos val
dyba.dybos pirmininkė Loreta Stu

ksėto podraitė dr. Jokūbo Stn- 
&oparašytą “lietimo Credo“, 

Jamą.aak0ina: ^06-

sys, BrooHyn, N.Y., L. Varnius, Springs, Ark.
E. Northport,N.Y.,kun. Ji Buce- IdoL—P. MiDer, Bfoomfield,
vičius, Kratyte, KD, J. Bruožis, N.J.
Worcester, Mase., L. Bulaitis, Visiem aukotojam nuoširdžiai 
LaSaiie, Que^ J. Donfia, WH- dėkoja Darbininko administraci-

■ Sotims vaišinantis, juos 
linksmino Clevelando oktetas 
“Budėk”, t& gatia, kad nelabai 
buvo galiam jį girdėti, nes jam 
“nknmj nriirrn” Tid lįf n ii ri t flisf Pasibaigus uriškun, visi

na, N.J.
6 doL — F. Zaleskis, Lake-

teH ano tėvynės—Toronto vyrą 
choso .* dainos. Kaina 10 doL

---- ' -1^ -n - - -B

BiribeKa 12, sekmadienį, bai- 
siąją birželio trėmimą minė
jimas.

šie renginiai buvo užregist
ruoti pas Kultams Židinio ad
ministratorę Genę Kudirkienę 
iki š. m spalio 15.

PATALPOS NEUŽIMTOS
SpMia » ir 31 — abi salės.
Lapkritis 14, sekmadienį, abi 

salės.
Lapkritio 28, sekmadienį, abi 

salės.
■ Patalpą išnuomojimo reika
lais reikia kreiptis į Kultfiros Ži
dinio administraciją — tel. 235- 
8386. ■

tuviu?.. Lietuva, tu esi saule
lė motinėlė... aąano * laimėli 
spindulys.. ’. mano darbą tiks
las. .. tu esi mano viskas”.

lo pagrodavo pageidaujamas < stoboHs^ nešė centro vaL 
melod^as. Prie mano kuopos, 
Manhatamo 12-tosios, ir Mas- 
petho llOtosios stalą —melo- 
dąa buvo *‘New York, New 
York”, e prie Pittstono 143- 
čiosios'ir Scrantono 74-tosios 
— TPeansyivanąos polka”.

Centro valdybai, vyskupui

ir ^^irėno rnenfidcą paveikslą ir
EBTO Tntl 23H TmlY» DmK

CtfMC > -T------• 3 f - t Į- —tt-------ool, nurroos Ksniai msvmb

kML
Dar Uko negrąžinti 200 dole- 

rią, kuriuos tiėmė iš mano žmo- 
nos pmigEMS, ir kbkib mbii»iq 
cuiyKiCii^įy n.kuriuos dus jonuliui 
ąmniuiĄti tllr n»nn ėmimai pilnai 
pasveikus. Ir dabar dar tora jos
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S v. Pranciikaus minėjimas
Bostono lietuvių parapijos Šv. 

Petro bažnyčioje parapijos kle
bonas kun. Albertas J. Kontau- 
tas ruošia šv. Pranciškaus Asy
žiečio 800 metų gimimo sukak
ties minėjimą, kuris įvyks lapkri
čio 7, sekmadienį. Iškilmingas 
mišias 11 vai. laikys ir pamoks
lą sakys svečias pranciškonas 
Tėv. Viktoras Gidžiūnas. Mišių 
metu giedos Berklee kolegijos 
choras. Tuoj po mišių bus reli
ginis koncertas. Tas pats Berklee 
kolegijos studentų choras su so

listais ir orkestru giedos šv. 
Pranciškaus sukurtą Saulės arba 
Kūrinių giesmę, kompozitoriaus 
Jeronimo Kačinsko specialiai 
šiai progai parašytą oratoriją. Šia 
giesmę iš italų kalbos į lietu
vių kalbą išvertė poetas St. Sant
varas. Klebonas kun. Albertas J. 
Kontautas visus nuoširdžiai 
kviečia atsilankyti.

Mokykla su nauja vadovybe
Bostono lietuvių šeštadieninė 

lituanistinė mokykla pradėjo 
naujus mokslo metus. Ilgamečiu! 
mokyklos vedėjui rašytojui An
tanui Gustaičiui išėjus pensijon, 
naują mokyklos va
dovybę sudaro: Gitą Kupčins
kienė — vedėja mokslo reika
lam, o Juzė Lapšienė — admi
nistraciniam reikalam.

A.A.
JUOZUI AUDĖNUI

mirus, velionio našlę, dukrą Daivą Ir kitus gimines nuo
širdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Ona Kanaukienė
Aldona ir Viktoras Naudžiai
Lily ir Algirdas Kanaukai

A.A.
JUOZUI AUDĖNUI

mirus, žmoną Olgą, dukrą Daivą Banaitienę ir visus arti
muosius nuoširdžiai užjaučia

Leonilė ir Juozas Giedraičiai

A.A. 
JUOZUI AUDĖNUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Olgai, dukrai 
Daivai Banaitienei ir visiems artimiesiems.

- - _v.,.< .. i.,.-.
Tautos Fondas

PADĖKA

A.A. LEONAS RAMANČIONIS
mirė 1982 rugpjūčio 28. Palaidotas Cypress Hills ka
pinėse.

Mūsų nuoširdi padėka visiems, kurie suteikė velio
niui paskutinį patarnavimą, apsilankydami koplyčioje, ir 
palydėjo Į amžino poilsio vietą. Dėkojame kun.A. Rač
kauskui už sukalbėtą rožančių, kleb. kun. J. Pakalniš
kiui už atnašavimą gedulingų mišių ir maldas kapinė
se. Dėkojame Simo Kudirkos šaulių kuopai už prave- 
dlmą atsisveikinimo su velioniu. Nuoširdžiai dėkojame 
visiems, kurie aukojo mišioms, atsiuntė gėlių, pareiš
kė užuojautas asmeniškai, spaudoje ar laiškais. Dė
kojame Marytei Šallnskienei už nuoširdų patarnavimą.

Nuliūdę: žmona Eleonora, 
sūnus Kęstutis su Seimą

PADĖKA
Iškeliavus amžinybėn mūsų mielam broliui

a.a. Broliui Jurgiui Petkevičiui, OFM, 
turime išreikšti padėką daug kam, kurie mūsų liūdesio 

valandą padarė lengvesnę.
širdingai dėkojame mielai Genei Kudirkienei, kuri 

mus nuoširdžiai globojo mūsų liūdnos viešnagės New 
Yorke metu. Didelė padėka Brolio Jurgio sanbroliams 
pranciškonams Tėvams ir Broliams už jų Įvairią pagal
bą. Ypač širdingai dėkojame vienuolyno ekonomui Tė
vui Antanui Prakapui, OFM, už jo nenuilstamą triūsą, 
lengvinant mūsų rūpesčius.

Taip pat dėkojame visiems nevryorkiečiams lietu
viams, kurio prisiminė Brog Jurgį užprašydami mišias, 
puošdami karstą gėlėmis Ir taip gausiai jį lankydami 
koplyčioje- Mes jų niekados neužmiršim savo maldose.

Labai Įvertinamo Brolio Jurgio sanbroUą atvykimą 
Ir dalyvavimą laidotuvėse Scrantone. Ačiū provincijolui 
Tėvui Pauliui Baltakiui, OFM, Brooklyno vienuolyno vir
šininkui Tėvui Leonardui Andriekul, OFM, Tėvui Petrui 
Banlūnui, OFM, Broliams Pranciškui Matukui, OFM, 
Tomui Prosovlčiui, OFM Ir Danieliui Yenkevlch, OFM.

m mukios iMuzmirsinM fwmk>s nvs rytos ooiinsmonos, 
Shallns šermeninės savininkės, kuri tikrai atliko pasi
gėrėtiną darbą. JI no tik kruopščiai atliko laidotuvių 
rokakas, bot Ir motiniškai mus globojo Ir palydėjo su 
savo šeima Iki pat Scrantono, kur Brolis Jurgis buvo 
palaidotas Šalis savo tėvelių. Te Dievas jai ntlyglnal

Liūdinčios seserys:
Sesuo Margarita Petkevičiūtė 
Joeephine Schuster su teima

Mokykla yra tose pačiose Ga- 
vin mokyklos patalpose Dor- 
chester gatvėj, So. Bostone. 
Mokykloje praeinamas visas 
pradžios mokyklos ir gimnazijos 
kursas iš lituanistinių dalykų.

Kalba, ypač gimtoji ar tėvų bei 
protėvių, yra labai svarbus daly
kas. Taip pat yra svarbi tautos 
istorija ir kultūra, kas ir yra mo
koma šioj mokykloj.

Lietuviai tėvai, kurie nelei
džia savo vaikų į šią lituanisti
nę mokyklą, labai skriaudžia 
savo vaikus, sakytume, apiplėšia 
nuo kiekvienam žmogui bran
gaus turto — savo tautos praei
ties ir šaknų. Jeigu kurie 
vaikai ir nelankė ar ir dabar 
nelanko šios mokyklos, dar yra 
nevėlu ir gali pradėti lankyti.

nuo lapkričio 7 pakeičiamas. Jų 
programa bus girdima iš tos 
pačios stoties banga AM 1360 
nuo 8 vai. iki 8:45 vai. ryto. Po
pietinės programos žiemos sezo
ne nebus.

Mindaugo opera Bostone
Kompozitoriaus Juliaus Gai

delio operos “Mindaugas” pri
statymas įvyks 1983 balandžio 
17 So. Bostono Lietuvių Pilie
čių D-jos salėj. Rengia L.M.K. 
Federacijos Bostono klubas.

Iš amerikiečių spaudos
Laikraštis “The Boston 

Globė” sekmadieninėj laidoj 
IX.26 vedamųjų puslapy įdėjo 
savo štabo nario H. D.S. Green- 
way straipsnį: “Begin, Sharon 
eam a share of responsibility

Pakeitimai Minkų programoj for a massacre . Be kita, tame 
Stepono ir Valentinos Minkų straipsny rašoma, kad kiekviena 

vedamos radijo programos laikas Izraelio šeima gauna nuo $3500

- - - ■ _ tz

JUOZUI AUDĖNUI
mirus, jo žmoną p. Olgą ir dukrą Daivą Banaitienę 
su šeima giliai užjaučia

A. ir E. OSlapai

A-A.
JONAS GINTAUTAS,

vėžio Ilgos pakirstas, mirt 1982 spalio 8 d., sulaukęs 82 m. 
Gimė Massachusotts. 9 metų su tėvais Išvyko Į Lietuvą. 
Į JAV grįžo 1947 m.

Paliko nuliūdimo žmona Veronika, duktė Birutė But
kienė, duktė Vida Jankauskienė, sūnus Vytautas Gin
tautas Ir 12 anūkų. Ii Iv- Kazimiero bažnyčios Los 
Angolos, ciltt., palaidotas Forost Lawn Momorlal Kapi
nėse, Glondale, Callt, 1992 spalio 11d.

Nuliūdę: Žmona, vaikai ir anūkai 

iki $4,000 Amerikos mokesčių 
mokėtojų pinigų. Tai esą dau
giau negu Detroito darbininkas 
gauna kaip bedarbio pašalpą.

Tas pats "The Boston Globė” 
spalio 5 įdėjo iš Londono žinutę 
“USSR has plan for WWIII”. 
Britų karinis specialistas Chris- 
topher Donnelly rašąs, kad so
vietai yra pasiruošę “blitzkrieg” 
planui per tris dienas užimti 
Europą, pirmiau negu NATO 
vadai gaus leidimą panaudoti 
branduolinius ginklus.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Kultūrinis subatvakaris įvyks 
spalio 30 d., 7:30 vai. vak. Tau
tinės Sąjungos namuose, So. 
Bostone. Bus Danguolės Kuolie
nės tapybos paroda.

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

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

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

Šv. Petro parapijos bazaras 
— lapkričio 14 So. Bostono Lie
tuviu piliečiu D-jos salėj.

JŪRA STRIMAITYTE, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS ė KEHOE, 31 
Exchange Street, Lynn, Massachu- 
setts, Tei. 617 598-0800. Turime 
ofisą ir Bostone priimti klientus. 
Mūsų sritys yra apdraudos bylos, 
workers* compensation ir testa
mentų sudarymas.

EUZABETH, N J.
LKM Dr-jos pietūs

Per 33 metas Lietuvių Katali
kių Moterų Draugijos 66 kuopa 
vieną rugsėjo sekmadienį suren
gia tradicinius metinius metus, 
šiais metais tokie tradiciniai pie
tūs surengti rugsėjo 19, sekma
dienį, tuoj po pamaldų.

Mūsų apylinkė gerokai pra
retėjo, nes daugelis iškeliavo į 
amžinybę, o kiti į šiltesnius kraš
tus. Kooperuojant ir kaimyninėm 
Lindeno, Newarko ir Keamy 
kuopų viešniom, parapijos salė 
buvo pilna svečių.

Dalyvavo kuopos dvasios va
das kun. J. Pragulbickas, kle
bonas P. Žemeikis, diakonai H. 
Keturvitis ir A. Samolionis. At
silankė ir parapijos mokyklos 
mokytojos seselės vienuolės.

Po gerų pietų, keleto prakal
bų, smagiai pasišnekučiavę, 
skirstėmės į gamtą.

Pietų rengimo koordinatorė 
Marija Beržanskienė su vicepir
mininke Ruth Kidziene sklan
džiai suorganizavo padėjėjas ir 
sutvarkė darbų ritmą. Pyragų ke
pimui vadovavo Josephin Mar- 
tinkus. Talkino: Ona Šležienė, 
p. Lenkauskienė, Marija Stoškus, 
Izabelė Keturvitis, Uršulė Ma- 
ceikonienė, Ona Lanienė ir 
Aleksas Kidžius. Prie stalų pa
tarnavo visos minėtos narės.

Ona Lanienė

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00-10:00 vai. ryto ii WCAV- 
FM banga 98,0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

BOSTON, MASS — WLYN 1360 
bangos sekm. nuo 8 Iki 8:30 vai. 
ryto ir nuo 4:30 iki S vai. popiet 
Vede S. Ir V. Minkai, 502 E. Broed- 
way, So. Boston, Mase. 02127. 
Telef. 268-0489. Parduodamas 
Darbininkas. Didelis lietuviškų 
knygų pasirinkimas.

• A.A.: :
DAIL. ANTANUI PETRIKONIUI

staiga mirus, jo žmoną ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia

Bronė ir Bronius Oniūnai
Antanina Reivytienė
Paulius Jurkus

A.A.
DR. STASIUI ANKUDAI

mirus, jo žmonai Marijai, dukrai Mildai Jakštienei ir 
kitiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Ona Strimaitienė
Janė ir dr. Pranas Bagdai

A.A.
GEDIMINUI VAITIEKAIČIUI

mirus, jo žmoną Mariją su šeima, seserį Viktoriją Bemier 
ir Alną nuoširdžiai užjaučiame.

Kibirkščiai ir Vilgaliai

A.A. 
JONUI GINTAUTUI

mirus, Jo žmonai Veronikai, dukroms Vidai Jankauskie
nei, Birulei Butkienei, sūnui Vytautui su šeimomis gulą 
užuojautą reiškia

Irena ir Vytautas Alksniniai su Seimą


