
Sovietų bloko Comecon vals
tybės jaučia didelį savo ūkinių 
sistemų pablogėjimą dėl įvykių 
Lenkijoj, kuri jas pastoviai aprū
pindavo anglim, sieros rūda, 
pramoniniais gaminiais ir mais
tu, o dabar dėl streikų nepajė
gia įsipareigojimų atlikti.

Ispanija paskelbė atidarysianti 
prieš 12 metų uždarytą sieną 
su Britanijos valdomu Gibralta
ru ir pradėsianti pasitarimus dėl 
jo ateities.

Aštuoni Lenkijos rašytojai, 
menininkai ir mokslininkai pasi
rašė pareiškimą gen. Jaruzels- 
kiui, reikalaujantį panaikinti 
karo būklę, nes kitaip Lenkiją 
ištiksianti didelė tragedija ir 
kraujo praliejimas.

JT gen. sekretorius Javier Pe- 
rez de Cuellar paragino prezi
dentą Reagan ir Sov. S-gos prez. 
Brežnevą susitikti ir atgaivinti 
atolydžio politiką.

Popiežius Jonas Paulius II 
aštriai pasmerkė Lenkijos vy
riausybę už reikalavimą iš gy
ventojų ištikimybės priesaikos ir 
Solidarumo unijos pasmerkimo.

Prezidentas Reagan paprašė 
Europos valstybes ir Japoniją 
neaprūpinti Sov. S-gos jai reika
lingais dujų tiekimo vamzdžiais 
dujų tiekimo linijai iš Sibiro iki 
V. Europos statyti, o valstybės 
sekretorius Haig paprašė Nato 
valstybes paremti JAV Sov. S- 
gai ir Lėnkijai paskelbtas ūki
nes sankcijas.

Nato valstybių užs. reik, mi
nisterių konferencija pasmerkė • 
Sov. S-gą už aktyvią paramą
Lenkijos vyriausybės vykdomai 
priespaudai ir įspėjo, kad ir jos 
gali pasekti JAV pavyzdžiu ir pa
skelbti ūkines sankcijas Sov. S- 
gai.

Lenkijos min. pirmininko pa
vaduotojas Jerzy Ozdowski pa
reiškė, kad vyriausybė norėtų 
panaikinti Lenkijoj karinę būklę 
vasario 1 ir leisti Solidarumo 
unijos vadui Lech Walensa daly
vauti pasitarimuose dėl unijos 
ateities, bet galutinis sprendi
mas priklausysiąs nuo aplinky
bių.

Valstybės sekretorius Haig at
vyko į Egiptą paskubinti pasi
tarimų su Izraeliu dėl palesti
niečių autonomijos.

Sausio 12 Ženevoj po pertrau
kos buvo vėl atnaujintos dery
bos su Sov. S-ga dėl vidutinės 
tolinašos raketų skaičiaus Euro
poj sumažinimo.

Sudanas ir Čadas nutarė pa
gerinti prieš kurį laiką tarp jų 
sutrikusius santykius dėl Libijos 
kariuomenės įvedimo į Čadą, z

Į Sov. S-gą atvykęs Lenkijos 
užs. reik, ministeris JozefCzyrek 
bendru su Sov. S-gos užs. reik, 
ministerių Gromyko pareiškimu 
apkaltino JAV ir Vakarų valsty
bes kišimusi į Lenkijos vidaus 
reikalus.

Kariniai žinovai tvirtina, kad 
Sov. S-ga pradėjo gabenti į Af
ganistaną dar 10,000 savo karių.

Prancūzija paskelbė parduo-
sianti Nikaragvai ginklų ir apmo
kysianti 10 karo laivyno ir avia
cijos karininkų. JAV valstybės ir 
gynybos sekretoriai dėl to pa
reiškė savo nepasitenkinimą.

Lenkijos primas arkivyskupas 
Jozef Glemp pareiškė, kad pri
verstinis ištikimybės vyriausy
bei priesaikos pasirašymas netu
rįs galios. .Jis taip pat kritika
vo ir sąlygas, kuriose areštuo
tieji yra laikomi, ir priminė, kad 
Žuvusiųjų skaičius esąs didesnis 
už vyriausybės skelbiamus skai
čius. Netrukus vyriausybė pri
pažino, kad yra žuvę 17 žmo
nių — 8 Wujek anglies kasyk
lose ir 9 Gdanske.

KUNIGŲ TARYBOS GINA BAŽNYČIĄ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 48

Lietuvoje kiekvienoje vysku
pijoje yra kunigų tarybos. Vys
kupijos kunigai išrenka į tary
bą apie 10 kunigų. Ir tos tary
bos daug kur gina kunigų rei
kalus.

Praeitais metais vasario-balan- 
džio mėnesiais visoje Lietuvoje 
buvo pravesta akcija prieš 
bažnytinę hierarchiją. Rajonų 
centruose buvo rengiami bažny
tinių komitetų susirinkimai, į 
kuriuos kvietė tik komiteto na
rius, o nekvietė kunigų. Ateistai 
visokiais būdais stengėsi įtikinti, 
kad parapijų tvarkymas priklau
so komitetui, o kunigas klebonas 
esąs tik jų samdinys. Šiai visai 
akcijai vadovavo Religinių Rei
kalų Tarybos įgaliotinis Petras 
Anilionis, kuris visom jėgom 
trukdo Katalikų Bažnyčios veik
lą ir platina ateizmą.

Šiai jo akcijai pasipriešino pa
rapijų komitetai, vyskupijų de
kanai. Apie tai rašėme praeituo
se Darbininko numeriuose.

Pasipriešino taip pat ir visų 
penkių vyskupijų kunigų tary
bos. Jos 1981 gegužės 3, Šv. 
Kryžiaus atradimo šventėje, pa
sirašė pareiškimą, kurį įteikė: 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komitetui. Lietuvos aukš
čiausios tarybos prezidiumui, 
ministerių tarybai. Nuorašus 
įteikė vyskupam ir vyskupijų 
valdytojam.

Pareiškime sakoma:

1. Bažnyčios galva yra popie
žius — šv. Petro įpėdinis. Po
piežiui valdyti Bažnyčią pade-

Šv. Petro bazilikoje Romoje sausio 6 buvo konsekruoti nauji 9 vyskupai, jų tarpe ir lietuvis 
Jonas Vytautas Bulaitis (guli antras iš kairės). Konsekravo pats popiežius Jonas Pau
lius IL Giminės ir artimieji arkivysk. J.V. Bulaičio svečiai stovi pačiame fronte 
kairėje.

HELSINKIO GRUPIŲ POLITINIŲ 
KALINIŲ VARDYNAS IR KALENDORIUS

JAV Helsinkio grupė (U»6. 
Helsinki Watch Committee) iš
leido Sovietų Sąjungoj ir Če
koslovakijoj suimtųjų Helsinkio 
grupių narių vardyną ir kalen
dorių. Kalendoriuj yra Viktoro 
Petkaus nuotrauka. Išvardinti ir 
lietuviai kaliniai:

1. Balys Gajauskas, PO Box 
5110/1-VS, Moscow, USSR. Nuo
rašus siųsti šiuo adresu: Irena 
Dumbrytė Gajauskienė, c/o Lai

da vyskupai, apaštalų įpėdiniai. 
Vyskupam padeda kunigai. Vys
kupas parapijom valdyti skiria 
kunigus, kurie vadinasi Melio
nais. Klebonai vyskupui duoda 
priesaiką, kad bus rūpestingi pa
rapijos ir jos bažnyčios admi
nistratoriai. Parapijos komitetam 
vadovauja klebonas ar jo parei
gas einantis kunigas. Komitetas 
negali veikti be klebono. Prie
šingu atveju užsitraukia liažny- 
tines bausmes.

2. Su hierarchine Bažnyčios 
tvarka nesiskaito Religinių Rei
kalų Tarybos įgaliotinis P. Ani
lionis. Asmeniškai ar per savo 
įgaliotinius lankėsi rajonų cent
ruose, sukvietęs bažnytinių ko
miteto narius, juos atvirai kurs
tė prieš klebonus — tikruosius 
parapijų šeimininkus, raginda
mas juos perimti parapijos ir 
bažnyčios reikalų administraciją. 
Klebonus pavadino samdiniais. 
Komiteto narius kurstė trukdy
ti klebonam atlikti savo parei
gas — neleisti katekizuoti vaikų, 
drausti vaikam patarnauti mi- 
šiom, dalyvauti procesijose ir t.t. 
Jis šmeižė uoliuosius kunigus.

3. Tarybinė valdžia neturėtų 
Katalikų Bažnyčios traktuoti ly
giai su kitomis įvairiomis sekto
mis, su protestantų ar net pro- 
voslavų bažnyčiomis. Katalikų 
Bažnyčios galva popiežius gyve
na už Tarybų Sąjungos ribų. 
Popiežius nesiekia jokių politi
nių tikslų, tačiau jo įsakymai yra 
privalomi visiem Katalikų Baž
nyčios nariam, nesvarbu, kokio
je valstybėje ar santvarkoje jie 

ma šulskienė, Palangos 18-12, 
233000 Kaunas, Lietuva.

2. Mečislovas Jurevičius, Bri
gada 51, Būrys 5, Kapsukas OC 
12/3, 234520, Lietuva. Nuora
šai: Jurevičių šeima, Sinulio 6, 
kv. 10, Šiauliai, Lietuva.

3. Viktoras Petkus, PO Box 
5110/1-UE, Moscow, USSR. 
Nuorašai: Eitanas Finkelšteinas, 
Liepos 21, nr. 10, kv. 10,232000 
Vilnius, Lietuva. 

gyventų. Lietuvos Katalikų Baž
nyčia taip pat yra valdoma po
piežiaus. Ir katalikai privalo jo 
klausyti, jei nori pasilikti vieny
bėje su savo' Bažnyčia.

Katalikų Bažnyčia turi savo 
kodeksą, savo įstatymus. Tikin
tieji negali peržengti šio kodek
sų įstatymų.

Liėtuvos aukščiausios tarybos 
prezidiumas 1976 liepos 28 pa
tvirtino “Religinių susivienijimų 
nuostatus”, kurie iš esmės yra 
priešingi Bažnyčios kanoniškai 
teisei ir hierarchinei Bažnyčios 
santvarkai. Tuos nuostatus nori 
taikyti ir Lietuvos Katalikų Baž
nyčiai, neatsižvelgiant į tai, kad 
tarybinė vyriausybė Konstituci
joje, Visuotinėje žmogaus teisių 
deklaracijoje ir Helsinkio baigia
majame akte yra įsipareigojusi 
gerbti savo piliečių religinę lais
vę.

Todėl kunigų tarybos ir pro
testuoja prieš įgaliotinio P. Ani- 
lionio vykdomus bažnytinės tei
sės grubius pažeidimus. Jis turi 
tarpininkauti tarp Bažnyčios ir 
valstybės, o ne Bažnyčią griauti. 
Jis turi būti valstybės pareigū
nas, o ne kovojantis ateistas.

Lietuvos kunigai ir tikintieji 
niekada negali sutikti su tais 
reikalavimais, kurie prieštarauja 
Bažnyčios hierarchinei santvar
kai. Ši negerovė Bažnyčią tik 
suvestų į konfliktą su valstybe. 
Tai abiem šalim būtų nepagei
dautina ir nereikalinga. -

Toliau eina parašai. Pasira
šė Vilniaus, Kauno, Panevėžio 
Telšių, Vilkaviškio, Kaišiadorių 
vyskupijų kunigų tarybos, iš vi
so 59 kunigai.

4. Algirdas Statkevičius, učr. 
OM-216/st.-2, Cerniachovsk, 
2381000 Kaliningradskaja obl., 
USSR.

5. Vytautas Vaičiūnas, Brigada 
51, Būrys 5, OC 12/3. 234520 
Kapsukas, Lietuva. Nuorašai: L. 
Vaičiūnienė, Hipodromo 46-35, 
Kaunas, Lietuva.

JAV Helsinkio grupė ragina 
siųsti politiniam kaliniam atvi
rukus ir telegramas bent dvi 
savaites prieš jų gimtadienius, 
kurie pažymėti specialiame ka
lendoriuj. Nuorašus siųsti šei
mom ir sovietų valdžios atsto-

Naujasis arkivyskupas Jonas Vytautas Bulaitis, konsekruotas 
paties popiežiaus Jono Pauliaus II sausio 6 šv. Petro bazili
koje Romoje. Nuotrauka daryta konsekracijos dieną.

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II 
KONSEKRAVO PREL. J. BULAITĮ

Trijų Karalių šventėje, sausio 
6, Šv. Petro bazilikoje, Romoje, 
Šv. Tėvas Jonas Paulius II kon
sekravo vyskupu prel. Joną Bu
laitį. Jis paskirtas tituliniu Naro- 
nos arkivyskupu ir pronuncijum 
Centrinės Afrikos respublikoj ir 
Brazzaville, Konge, o taip pat 
apaštaliniu delegatu Čado res
publikoj, Afrikoj.

Iškilmėse dalyvavo visa Bu
laičių šeima ir giminės, iš viso 
60 asmenų. Jų tarpe buvo ir 
Juozas Boley-BuTėvičius iš New 
Yorko, pusseserė Elena Gagienė 
iš New Milford, NJ. Dalyvavo 
studijų draugai iš Šv. Kazimiero 
kolegijos dienų: kun. V. Memė- 
nas, Joliet, III., kun. N. Vogt, 
Šveicarija. Prel. L. Tulaba, P.A., 
po iškilmių suruošė vaišes 
Vilią Lituana patalpose. Jų 
metu JAV Lietuvių Kunigų 
Vienybės vardu naująjį arki
vyskupą sveikino prel. V. Bal
čiūnas, studijų draugų bei kole
gų vardu prel. A. Bačkis, Pasau
lio Lietuvių Kunigų Vienybės 
vardu sveikino ir Lietuvos tikin
čiųjų vardu gintaro dovaną įtei
kė kun. K. Pugevičius.

Su prel. J. Bulaičiu buvo kon
sekruoti dar 8 vyskupai. Giedo-

POPIEŽIUS 
SVEIKINO 
LIETUVIŠKAI

Popiežius Jonas Paulius II 
1981 metų Šv. Kalėdų linkėji
mus išreiškė 42-viem kalbom. 
Dvidešimt pirmoj vietoj nu
skambėjo Šv. Tėvo linkėjimas 
lietuvių kalba: “Kalėdų palai
mos ir džiaugsmo Kristuje!”

Voice of America radijas pa
didino lenkų kalba transliacijas į 
Lenkiją nuo 2.5 vai. iki 7 vai. 
per dieną.

Čekoslovakija, Sov. S-ga ir 
Vengrija sausio pabaigoj vykdė 
bendrus karinius pratimus vaka
rinėj Čekoslovakijos daly. Juose 
dalyvavo 25,000 karių.

vam: Chairman Leonid Brezh- 
nev, The Kremlin, Moscovv, 
USSR; Ambassador Anatoly 
Dobrynin, Embassy of the 
USSR, 1825 Phelps PI., N.W. 
Washington, D.C. 20008; Alex- 
ander Renkunkov, Procurator 
General of the USSR, ui. Puš- 
kįnskaja, 159, Moscow, USSR.

Kalendorių ir vardyną (“1981 
Helsinki Prisoners Watch 
Address Directory” galima užsi
sakyti šiuo adresu: Helsinki 
Watch, 205 East 42nd St., New 
York, N.Y. 10017.

(Elta) 

jo 100 asmenų Sikstinos choras. 
Dalyvavo keletas kardinolų ir 
eilė vyskupų, jų tarpe ir vysk. 
A. Deksnys, vysk. P. Marcinkus. 
Dalyvavo ir šv. Kazimiero kole
gijos prelatai, kunigai ir studen
tai, lietuviai vienuoliai, gyveną 
Romoj. Iškilmių procesijos prie
ky kryžių nešė lietuvis klieri
kas Putrimas iš Toronto. Savo 
pamoksle popiežius pabrėžė ar
kivysk. J. Bulaičio lietuvišką kil
mę.

Po iškilmių popiežius priėmė 
Bulaičio giminaičius. Ta proga 
Juozas Boley-Bulevičius iš New 
Yorko Šv. Tėvui lietuviškai pa
dėkojo už jo susirūpinimą Lietu
va.

Naujojo arkivyskupo tėvas 
Petras Bulaitis gimė Lietuvoj 
ir į Angliją emigravo 1911. Iš
mokęs siuvėjo amato, atidarė 
savo siuvyklą. Petras Bulaitis, 
vedęs Škotijos lietuvaitę, už
augino 11 vaikų šeimą. Arkiv. 
Jonas buvo septintasis, gimęs 
1933 birželio 26. Jį pakrikštijo 
kun. Juozas Vaišnora, MIC, ku
ris irgi dalyvavo konsekracijos 
iškilmėse.

Jonas Bulaitis, devynioliktus 
metus baigdamas, baigė jėzuitų 
kolegiją Londone. Motina mielai 
pritarė jaunuolio norui stoti į ku
nigų seminariją. Iš Vokietijos at
vykęs kun. Justinas Steponaitis 
paskatino būsimą klieriką vykti į 
Šv. Kazimiero kolegiją Romoj.

Jonas Bulaitis filosofiją ir teo
logiją studijavo Grigaliaus uni
versitete Romoj. Bažnytinės tei
sės. studijas Laterano universite
te baigė daktaro laipsniu. Ku
nigu įšventintas 1958. Studijų 
metu gyveno lietuvių Šv. Kazi
miero kolegijoj, Romoj. Čia ge
rai išmoko lietuvių kalbą.

Baigęs diplomatines studijas 
popiežiškoj akademijoj, kun. Jo
nas Bulaitis savo diplomatinę 
tarnybą pradėjo Šv. Sosto apaš
tališkoj delegatūroj Pietų Korė
joj. Čia jo rūpesčiu į korėjie
čių kalbą buvo išversta ir išleis
ta Sibiro lietuvaičių maldakny
gė “Marija, gelbėki mus”.

1963-1968 tarnavęs P. Korėjoj, 
1968-1971 tarnavo Sv. Sosto dip
lomatinėj tarnyboj Čilėj, 1971- 
72 Panamoj, 1972-1979 Kenijoj, 
Afrikoj, o nuo 1979 Sudane. 
Sudanas savo plota yra pusantro 
karto didesnis už visą Europą.

Naujojo arkivyskupo tėvas 
Petras Bulaitis neseniai mirė 
Londone. Motina dar gyva ir 
stipri. Trys seserys yra mokyto
jos. Ketvirta sesuo, buvusi mo
kyklos vedėja, neseniai mirė. 
Viena sesuo yn kazimierietė 
vienuolė Sės. Kazimiera, naujo
kių magistrė anglų vienuolyne 
Jamaicos saloj.

K .P.



2 • DARBININKAS • 1982 sausio 22, Nr. 3

IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

tūlai. Juozo Grušo 80 metų su
kakties minėjime rašytojui buvo

uostos vėliavos ordinas”. Aktą 
pasirašė L. Brežnevas ir M. 
Georgadzė. Objektyviai žiūrint, 
toks ordinas atrodo lyg iš J. Gru-

Sava Rėš |
įvykiai

Du buvę Ugandos prezidentai 
Yusufu Lule ir.Godfrey Binai- 
sa sudarė sąjungą prieš dabar 
Ugandą valdantį prezidentą 
Milton Obote, kurio valdymą 
jie prilygino Idi Amin valdymui 
ir teigė, kad jis yra nužudęs dau
giau žmonių už Idi Amin.

Angolos vyriausybė apkaltino 
P. Afriką, kad ji padažnino An
goloj esančių Kubos kariuome
nės dalinių puolimus. Esą per 
paskutinį puolimą vienas Kubos 
karys žuvo, trys buvo sužeisti 
ir vienas pateko į nelaisvę.

Lenkijos karinė vyriausybė 
šiek tiek sušvelnino karo būklės 
draudimus ir leido vietinius 
pasikalbėjimus telefonu, pa
naikino užsienio korespondentų 
pranešimų cenzūrą ir atidarė 
universitetus, bet tik paskutinio 
kurso studentam.

Amerikoj susidaręs privatus 
The Committee for the Free 
World, kurio tarybą sudaro žy
mūs rašytojai, intelektualai ir 
politikai, sausio 10 NYT paskel
bė atsišaukimą, raginantį nepasi
duoti atolydžio politikos iliuzi
jom, kad Sov. S-gos imperijos 
pastovumas tarnaująs Vakarų in
teresam ir vedąs į Ryti] Euro
pos liberalizaciją, ir įtaigaujan
tį neteikti jokios pagalbos Mask
vos ir Varšuvos vykdomai prie
spaudai Lenkijoj. Esąs atėjęs lai
kas atpažinti atolydžio politikos 
iliuzijas ir išnaudoti Lenkijos 
krizės suteiktą istorinę progą pa
skubinti priartėjimą dienos, ka
da pasaulis bus laisvas nuo so
vietų imperializmo ir jo nešamo 
totalitarinio barbarizmo.

Prez. Rėagan nusprendė par
duoti Taivanui jo jau turimų 
F-5E kovos lėktuvų, liet ne mo
dernesnių, kurių Taivanas pa
geidavo. Kinija dėl to aštriai 
protestavo.

Į Ghanos valdžią per sukilimą 
atėjęs buv. aviacijos Itn. Jerry 
Rawlings užmezgė diplomati
nius santykius su Libija ir kraš
tui valdyti sudarė 7 
rybą.

Lenkijos saugumo 
areštavo atsišaukimą
valdovui Jaruzelskiui pasirašiu
sį žurnalistą ir biografą Marijan 
Brandys. Lenkijoj platinamas 
antras, dar griežtesnis, pareiški
mas, kurį jau pasirašė per 40 
kultūrininkų.

je rodomos ir senesnių lietuviš
kų knygų iliustracijas. Esąs įdo
mus ir gausus knygienklių sky
rius. Išskirtiniai kūriniai buvo 
premijucįįami. Iš lietuvių daili
ninkų premiją gavo A. Stepona
vičius už P. Cvirkos knygos

___ “Nemuno šalies pasakos” ilius- 
Tačiau J. Grušas nei pavergėjo tracijas. B. Leonavičius apdova- 
vėliavos negarbino, nei paver
gėjams nesilankstė, tik kūrė isto
rines ir psichologines dramas, 
nesigailėdamas kartaus žodžio ir 
komunizmo auklėtiniams. Bet 
ką darys? Ir tokią tariamos gar
bės dovaną turėjo savo sukak
tyje priimti iš pavergėjų.

— Druskininkuose lapkričio 
pabaigoje buvo atrenkami 
mėgėjų filmai, tinkami gruodžio 
mėnesį vežti į Maskvą. Duota ir 
tema — “Komunistų partijos 
XXVI suvažiavimo nutarimai — 
į gyvenimą”. Juostos galėjo būti 
susuktos 1978-81. Komisija rado 
tinkamas vežti į Maskvą kelių 
autorių susuktas juostas: vilnie
čių A. Pročkio, E. Lapinsko, V. 
Kažukausko, A. Palšio, R. Klapa- 
tausko, S. Ęažinsko, A. Malko, 
kauniečio K. Vaišvilos, klaipė
diečių J. Kumpino, J. Baltie- 
jaus, panevėžiečių V. Kasevi- 
čiaus, V. Svaldenio, R. Urbona
vičiaus ir E. Purono. Visi tie 
filmai skirti komunistinei propa
gandai. Vertinimo komisijai va
dovavo “nusipelnęs” kino reži
sierius R. Vabalas.

šo pasityčiojimas. Toks ordinas 
teikiamas komunistaifts veikė
jams ar okupantų padlaižiams.

— Pavergtos Lietuvos spau
doje plačiai rašomaapie Vilniaus 
dailės parodų rūmuose įvykusią 
knygų iliustracijų parodą. Ji 
pavadinta trimetine Pabaltijo 
knygos meno paroda. Joje daly
vauja estų, latvių ir lietuvių 
knygos iliustratoriai. Tokios pla
čios apimties knygos meno paro
da esanti pirmoji Lietuvoje. Joje 
rodoma per tūkstantis darbų. Pa
rodoje dalyvauja dailininkų ne 
tik iš Estijos ir Latvijos, bet ir 
iš Minsko, Maskvos,Leningrado, 
Tbilisio, Alma Atos, Kišiniovo. 
Daugiausia yra “tarybinių” kny
gų iliustracijų. Atskiroje saliukė-

SIMPOZIUMO
STATISTIKOS

___ 616 757-267L Mew Vorfco ofisasLNo petMpose: 
kestras, kuris taip pat dalyvavo M-91 *114Ui St, Rlchmoad HM, N.Y. 11418. Tel 212 441-2811.
programoje. ..... ■ ■■■•■ ■■ ..... . -———... ,.

Spauda mini, kad Vilnįaus AUCFS R.0MST SHOP. lietuviškam rajone — lietuviška gėlių per* 
universiteto klinikose prof. dr. duobiu*. Gėlės Įvairiom progom. 846-5464. 167-04 Jamaica Ave„ 
A. Marcinkevičiaus gruodžio RkJmond HM, N.Y.
pradžioje sėkmingai padaryta 
tristūkstantoji širdies operacija. 
Dr. A. Marcinkevičius yra pra
garsėjęs tokių operacijų specia
listas.

— Lietuvių kalbos ir literatū
ros instituto kalbininkas Anta
nas Lyberis (dabartinis vyriau
sias didžiojo Lietuvių kalbos žo
dyno redaktorius) parašė ir 
išleisdino labai vertingą moks
linį darbą “sinonimų žodynas” 
(506 psl., skelbiamas tiražas 
25,000 egz.) Jau prieš 20 metų 
tas pats autorius buvo išleisdinęs 
daug mažesnį sinonimų žodyną. 
Jame buvo tik 720 sinoniminių 
grupių su 3900 žodžių. Dabartie 
nis žodynas turi 5200 sinonimi
nių grupių su 27,000 žodžių. Kai 
kurios grupės yra labai gausios, 
pavyzdžiui: veiksmažodis eiti 
turi net 350 sinoniminių pakai
talų, kalbėti — 220 sinonimų, 
valgyti'— 100, mušti — taip pat 
100, skaudėti — 45, verkti — 77, 
lyti — 60, dirbti — 32.. Va- 
tojimo paaiškinimui žodyne 
duodami ir trumpi sakiniai, fra
zeologizmai. Šis žodynas ypač 
pravartus žurnalistams ir rašyto
jams, poetams.

— Lietuvos konservatorijos 
Klaipėdos fakultetai turi subū
rę gerą tautosakinį šokių ir dai
nų ansamblį “Vorusnė”. Svar
biausia, kad savo pasirodymams 
ansamblis medžiagą rinko ir te- 
berenka iš Lietuvos pajūrio. Ves
tuvių apeigos dainos, pasakos, 
padavimai, įvairūs papročiai su
daro jo repertuaro pagrindą. Jie 
skaitė L. Rėzą, E. Gizevijų, 
A. Šleicherį, net K. Donelaitį 
ir kitus šaltinius. Ypač populia
rus jų vaidinimas yra “Lietuv
ninkų vestuvės”. Tas kūrinys ro
dytas net per televiziją.

— Gruodžio pradžioje Kaune

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Ava. (prie Forest 
P*way St.), Woodhaven, M.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dslyse. Tel. 296-2244.

notas už K. Sirvydo žodyno 
meninį apipavidalinimą. E. Kar
pavičius premijuotas už knygą 
“Lietuvos TSR raudonoji kny
ga”. A. Žvilys premijuotas už E. 
Mieželaičio “Mano lyrą” ir už 
Jst. Marcinkevičiaus “Būk ir pa
laimink”. S. Eidrigevičius pre
mijuotas* už E. Mieželaičio 
“Miško pasaką”. J. Kuzminskis 
— už medžio raižinius V. Krė
vės “Raganiui”.

— Tarp vertingų mokslinių 
leidinių yra “Universitas lingua- 
rum Lituaniae” — nežinomo 
autoriaus parašyta lotynų kalba 
pirmoji lietuvių kalbos gramati
ka. Pats lotyniškas tekstas yra 
fotografuotas. Yra duotas lietu
viškas platus įvadas ir teksto 
vertimas į lietuvių kalbą. Kny
gą spaudai pamošė Lietuvių kal
bos ir literatūros instituto dar
buotojai.

— Vilniaus lietuviai chirurgai 
jau keletas metų daro sėkmin
gas organų perkėlimo operacijas. 
Jie dažnai yra kviečiami į Mask
vą į tos srities simpoziumus. 
Lapkričio pabaigoje toks simpo
ziumas įvyko Maskvoje dalyvau
jant ir prancūzų chirurgams. 
Apie inkstų perkėlimo proble
mas simpoziume pranešimus 
padarė lietuviai daktarai Vytau
tas Kleiza ir Balys Dainius. 
Pažymėtina, kad dr. V. Kleiza 
yra Vilniaus transpląntologijos ir 
nefrologijos centro vadovas.

— Besikuriančio Lietuvos
dramos teatro aktorė-veteranė 
Elena Kasperskaitė-Rucevi- 
čienė sulaukė 95 metų amžiaus. 
Mėgėjų teatre Vilniuje ji pradė
jo vaidinti 1905 metais. Dau
giausia reiškėsi G. Landsber
gio-Žemkalnio trupėje, vėliau 
įsijungė į K. Glinskio trupę. 
Daugelyje vaidinimų sukūrė -
piimaeilius vaidmenis Veteranė įvyko^-kaimo“-kapelų šventė 
buvo pagerbta drtuTgųfr Teatro 
draugijos narių. Tarp sveikinto
jų buvo teatrologai V. Maknys, 
A. Vengris ir kt.

— Vilniaus sporto rūmuose 
tris dienas vyko Lietuvos filhar
monijos renginiai. Dalyvavo 
akademinis dainų ir šokių aų-r.kaimo kapela. Kitos premijos te- 
samblis “Lietuva”, ansamblis 
“Armonika”, dainininkai S. Jo
naitytė, R. Vešiota. J. Valuckas, 
R. Kaspariūnas, aktoriai J. Če-

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Liconaed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 428 Lafayetto St (Cor. Wilson Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Tatof. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sev. Winter Garden Tavern. 
1883 Madison Si., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėm* ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokylisms tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius,
Vedėjas

MASTERCHARGEVISA

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Rlchmond HUI, N.Y. 11418

■^‘•Inamos 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 kainas
J

FLORIDA Rezidencinės ir .Komarciaė*. .Nuouvybėt 
Ap*rtmentai • Kondominiumai • Nuomavimai^‘Crtlęjurgėirn tokias šventes 

suvežami kaimo pramoginiai or
kestrai. Geriau susigrojusiems 
ansambliams skiriamos premijos, 
pagyrimo raštai. Šį kartą premi
jas laimėjo Trakų rajono “Gal
vė”, Baisogalos kultūros namų

AAJ * REALTOR • • • BROKE* • • • NOTABT
1? C Ą HP12 5701 GcHf Boutevard.ft. Retcnbun; ėoach.Fl. 99706 .
ĮjlJ 1/1 1L Telefoną* (619) 960-2446 . Vakare (8>5) 545-27)6 Į

IV Mokslo ir kūrybos sim
poziumas vyko lapkričio 26-29 
Chicagoj. Šalia 54 mokslinio 
darbo sesijų įvyko 4 bendri po
sėdžiai, 4 parodos, literatū
ros ir dramos vakaras bei poky
lis. Mokslinių sesijų tarpe buvo 
21 inžinerijos, architektūros ir 
griežtųjų mokslų, 9 medicinos, 
18 humanitarinių, 6 kitų mokslų 
ir menų.

Simpoziume buvo 184 prane
šimai. Kai kurie dalyviai daly
vavo keliose sesijose, trys skaitė 
po tris paskaitas Neatvyko 10 
kviestų simpoziumo dalyvių. Iš 
dalyvavusių septyni buvo tarp 
20 ir 30 metų amžiaus. Tarp 
30 ir 40 metų buvo 34; tarp 40 
ir 50 buvo 41; tarp 50 ir 60 buvo 
24; tarp 60 ir 70 buvo 18 
ir 9 paskaitininkai — daugiau 
kaip 70 metų amžiaus.

ko Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir 
Marijampolės (Kapsuko) muzi
kantams.

Pr. N.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, šeštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuanla”, trečlad^ 6:05- 
7:00 vai. vak., iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Štokas, Dir. adresas: 
234 Sunltt Dr., Watehung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vaL ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11364. Tei. 212 229-9134.

narių ta-

Kutkus, inž. Vytautas

organai
kariniam LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI

SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT V ALSIUO
SE IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

RESTAURAVIMAS

Lietuvos pasiuntinybėj Wash- 
ingtone sausio 10 įvyko posėdis 
pasiuntinybės rūmų restauravi
mo reikalu. Dalyvavo Lietuvos 
atstovas dr. S.A. Bačkis, Ona 
Bačkienė ir dr. Domas Krivic
kas, JAV LB atstovai — inž. 

vtautas

broliais ir seserimis. IšNaujasis arkivyskupas Jonas Vytautas Bulaitis su urvo motina, 
kairės broliai Vincas, Jonas, Leonardas, Juozas, Petras, Viktoras, sesutės Dina (švie
siais plaukais) ir Kristina, vienuolė seselė Kazimiera.

Izbickas, Viktoras Nakas, Alto 
atstovai — dr. Jonas Valaitis, 
inž. Grožvydas Lazauskas ir dr. 
Jonas .Genys.

i Lietuvos atstovas pranešė, 
kad iki šiol pasiuntinybės rūmų 
remontui jau gauta aukų 35,000 
doL, iš kurių 2,000 dol. panaudo
ta reikalingiausiem pataisymam. 
Aukojo 28 organizacijos ir daug 
pavienių asmenų.

Alto ir LB atstovai susitarė dėl 
liendrosios administracinės 
struktūros. Dr. J. Genys išrinktas 
šio restauravimo komiteto pir
mininku. Inž. V. Izbickas išrink
tas šio komiteto atstovu techni
kiniam reikalam. Ateity bus su
darytos specialios restauravimo 
fondo ir teisinės komisijos. Tuo 
pasiuntinybės restauravimo ko
mitetas pradeda darlrą. Lietuvos 
atstovas ir žmona, o taip pat ko
mitetas dėkoja lietuvių visuo
menei už nuoširdų atsiliepimą 
ir gausias aukas.

Pasiuntinybės'rūmų restaura
vimo komitetas ragina visuo
menę ir toliau siųsti aukas tie
siog į pasiuntinybę (ant čekių 
rašoma: Lithuanian Legation) 
adresu: Lithuanian Legation, 
2622 16th Street, N.W. Washing- 
ton, D.C. 20009. Galima siųsti ir 
per savo organizacijas. Norį šias 
aukas nurašyti nuo mokesčių 
gali aukoti per egzistuojančias 
organizacijas arba fondus, turin
čius nuo mokesčių atleidimo 
statusą, nurodant aukos paskirtį.

Pasirašė: V. Kutkus, V. Izbic- 
kas, V. Nakas, dr. J. B. Genys, 
dr. J. Valaitis, G. J. Lazauskas.

rasolipo 

A NENORIAIS
66 86 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

KVECAS 
JONAS 

1933 -t- 1976

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

| LIETUVĄ

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) 769-3300



DAILININKO BR. MURINO 
PUOŠNI KNYGA

Mano prisiminimai apie daili- 

jis ten buvo vyresniuoju lekto
rium ii piešimo metodikos, o 
ai — studentė. Rodos, tebema
tau ii anų laikų jo visada šyp
santį veidą, jo atlaidumą ne taip 
gabiems piešėjams, bet labai 
rūpestingą dalyko dėstymą ir 
dailės dalykų svarbos būsimiems 
mokytojams įtaigavimą.

Vėliau Br. Murinas yra buvęs 
ir Vilniaus Pedagoginio Institu
to bei Vilniaus Dailės Akademi
jos metodikos lektoriumi. Užtat 
ir nenuostabu, kad jis savo peda
gogines žinias meno srity ir pa
tirtį, kaip dėstytojas, yra su
kaupęs į šešias knygas. Be iš
leistų šių vertingų knygų, Br. 
Murinas yra parašęs nemažai 
straipsnių periodinėje spaudo
je apie savo kolegų dailininkų 
darbus: apie V. Vizgirdą, M. ši- 
leikį, A. Varną, E. Marčiulionie
nę, A. Galdiką, P. Puziną, P. 
Kaupą, P. Augių ir kitus; tai 
rodo jo nuolatinį domėjimąsi 
kūrybiniu pasauliu ir atidumą 
bei nuoširdumą kitų dailininkų 
atžvilgiu.

štai dabar yra proga pasido
mėti ir Broniaus Murino kūry
biniu pasauliu, jo darbų dailės 
srity rezultatais; pasigrožėti la
bai rūpestingai ir skoningai iš
leista jo knyga, pavadinta “Iš
eivijos laikotarpio (1945-1980) 
dailės kūrybos albumu”.

Trumpą, bet taiklų ir tikslų 
Br. Murino kūrybos įvertinimą 
knygoje parašė Adolfas Valeška, 
dailininkas, tapytojas ir vitražis- 
tas. Knygos tekstas — lietuvių 
ir anglų kalbomis; užtat ši knyga 
tinkama, kaip graži ir prasminga 
kultūrinė dovana, įteikti lietu
viui ar amerikiečiui.

Bronius Murinas dailę studija
vo Kaune ir Paryžiuje. Galima 
spėti, kad jo kūrybinėms 
nuotaikoms yra kiek paveikę 
mokytojai Kajetonas Šklėrius ir 
Adomas Galdikas; randu jo dar
buose kiek panašumo ir į daili
ninko Viktoro Vizgirdos darbus, 
į prancūzų Cezanne. Bet jau 
dabar Br. Murinas yra pasiekęs 
nuosavą išraišką, originalumą; jo 
dailės pasauly su ekspresionis
tine dinamika plaukia peizažai, 
“gyvena” upeliai, medžiai, švie
sos ir šešėlių žaismai, kalnų ta
kai, laiveliai, tirpstantis sniegas, 
apleisti kiemai, uostai, didmies
čiai, sodų žydėjimas . . . Įvairi 
tematika, aliejinės ir akrilinės 
technikos įpavidalinta, su spalvų 
harmonija ir dažnai su prasiver
žiančia optimistine mintimi, 
rodos, lyg paslėptu gyvenimo 
džiaugsmu, — taip bent man 
“kalba” Broniaus Murino pa
veikslai.

Akvarelės paveikslai (kurie 
praeity dominavo) sudėti knygo
je ne pamečiui, o pagal daili
ninko mums nežinomą planą; 
taip pat gražiai išbalansuota — 
spalvotos akvarelės ar akriliai su 
juoda-balta paveikslais; tokiu 
būdu knygoje nėra monotoniš
kumo. Iš viso į 72-jų puslapių 
albuminę knygą įtalpinta 32 
spalvoti ir 24 juoda-balta. Spal
votos reprodukcijos tokios pa
trauklios, regis, išimtum iš kny
gos tą lapą, įsirėmintum ir pasi
kabintum savo kambary . . . 
Tam, žinoma, yra parodos, kur 
galima įsigyti dailininko origi
nalių paveikslų.

Nors knygos apimty 1945-1980 
metų kūrybos rinktiniai paveiks
lai, bet dailininkas buvo dos
nus, pridėdamas dar tris pa
veikslus iš 1981 metų: “Tirps
tantį sniegą” — aliejum (26 p.), 
“Rudens šalną” — akriliu (34 
p.) ir “Lyrinį motyvą” — aliejum 
(60 p.).

Br. Murino paveikslų kompo
zicija individuali. Minties dina
miškumas patraukia beveik į ab
straktą. “Realiausi” yra šie pa
veikslai: “švarcvaldo kalnai”
— akvarelė (11 p.), “Gili Žiema”
— akrilis (30 p.), “Vilniaus se
namiestis” — akrilis (31 p.), 
“Žvejai grįžo” — akrilis (41 p.), 
“Autoportretas” — aliejus, “Žve
jų uostas” (54 p.), “Poilsis”
— aliejus (61 p.).

Br. Murinas yra turėjęs dau

Minti Budi, Fla. .33139-1201 17 St.........................
AllentownPi. — 126 Tilghman Street ...................
Baltimort’l, Md. — 1828 Fleet Street __ ______
Brookiyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ----------
Chicago 22,111. — 1241 No. Ashland Avenue .— 
Chicaco. UI. 60629 — 2608 West 69 Street .........

giau kaip dešimt individualinių 
parodų — Europoj ir Ameri
koj, o grupinėse parodose 
dalyvavęs gal keliasdešimty 
— Europoj, Kanadoj, Venecue- 
loj, Amerikoj; yra gavęs premijų 
ir atžymėjimų. Priklauso prie 
lietuvių ir amerikiečių dailinin
kų sąjungų.

Ši tikrai puošni knyga, gerame 
popieriuje, su spalvotu paveiks
lu aplanke “Takas kalnuose” 
(fotogr. Alexas Urba), deja, ne
bus tuo tarpu pas knygų pla
tintojus; autorius iš nedidelio ti
ražo “dalins” knygą pats; jo ad
resas: Br. Murinas, 1214 N. 16- 
th Avė., Melrose Park, III. 60160.

Kadangi knygą išleido Muri
no šeima, patys nori ją ir į pa
saulį išleisti. Kaina su persiunti
mu — 16 dol.; kas ją atsiimtų 
asmeniškai iš dailininko — 15 
dol.

-o-
Užbaigai negaliu susilaikyti, 

neprisiminus mūsų “knygos var
gų”, — vis tiek, literatūrinės 
ar meno knygos. Esu tik vieną 
iš savų knygų išleidusi šeimos 
lėšomis; žinau, ką tai reiškia, 
pažįstu tuos kartumus (išleistų 
pinigų negrįžo nė pusė...).

Niekas nesitiki iš to praturtė
ti, bet, neskaitant darbo nei kū
rybinių pastangų, norėtųsi bent 
faktines išlaidas padengti iš par
duotų knygų. Deja!

Dauguma knygų platintojų 
buvo sąžiningi ir kooperatyvus,

BENDRUOMENĖS RINKIMAI
JAV Lietuvių Bendruomenės 

X-osios tarybos ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Vl-ojo 
seimo atstovų rinkimai vyks ge
gužės 8-17. Vyriausia rinkimų 
komisija yra tokia: Kazys Jankū
nas — pirmininkas, Vladas Au
dėnas, Emilija Jurevičiūtė, Ri
mas Bitėnas ir Viktoras Šešto
kas. Komisijos adresas: K. Jan
kūnas, 82 MacArthur Avė., Lodi, 
N.j. 07644. Telef. 201 472-6422.

Rinkimai bus pravedami pa
gal JAV LB IX-osios tarybos 
trečioj sesijoj, įvykusioj 1981 
spalio 24-25 Bostone, pataisytas 
rinkimų taisykles, nutarimus ir 
JAV LB krašto valdybos nurody
mus bei instrukcijas.

Į X-ąįą JAV LB tarybą, re
miantis LB tarybų nutarimais, 
bus renkama 60 narių, o į VI- 
ąjį PLB seimą, pagal PLB in
strukcijas, 45 atstovai.

JAV LB apygardose, remiantis 
IX-osios tarybos rinkimų bal
savimų daviniais, balsuojama ne 
daugiau kaip už žemiau nurody-,

LITUANISTINIŲ 
TYRIMŲ
IR STUDIJŲ 
CENTRAS

Tokiu pavadinimu (Lithua- 
nian Research and Studies Cen- 
ter) Illinois valstijoj inkorporuo
ta pelno nesiekianti institucija. 
Jos tikslas: organizuoti ir remti 
lituanistines studijas ir rinkti 
visa, kas liečia lituanistiką ir turi 
išliekančios vertės—rankraščius, 
knygas, periodinius leidinius, 
muziejinius eksponatus, gaidas, 
plokšteles, žemėlapius bei kitą 
medžiagą, svarbią lietuvių kal
bai, istorijai, literatūrai, ekono
mikai, kultūrai. Esant centrui, 
bus lengviau tokią medžiagą 
rinkti, išsaugoti, nei paskirai vei
kiant archyvam, bibliotekom ar 
muziejam. Tokio centro kaip tik 
ir nori bent Chicagos apylinkė
se veikiantieji archyvai ar mu
ziejai. Iniciatyvos ėmėsi dr. Jo
nas Račkauskas, Pedagoginio li
tuanistikos instituto rektorius. 
Laikinąją, organizacinę tarybą 
sudaro dr. J. Račkauskas, dr. To
mas Remeikis, dr. Arūnas Liule- 
vičius, Jonas Dainauskas, kun. 
Vaclovas Gutauskas, SJ, Česlo
vas Grincevičius, Bronius Kvik
lys. Centras artimai bendra
darbiaus su Lituanistikos insti
tutu ir Liet. Katalikų mokslų 
akademija.

— atsiskaitt. Bet buvo vienas ki
tas, kurie ubą visai neatsiliepė 
(jiems nusiuntus pluoštą knygų), 
arba labai nustebo, beveik užsi
gavo, primintas, kad laikas (po * 
metų ar pusantrų) atsiskaityti ...

Iš tūkstančio tiražo mano ad
resu užsisakė 14 (spaudoje bu
vau davusi adresą ir sugestiją).

Draugai (ne asmeniniai, toli
mesni) rašoar Kalba komplimen
tus, o knygos laukia ... kad pa
dovanotum. Rodos, tie keli dole
riai vienam— niekis; leidėjui-, 
autoriui, kai kelis šimtus po ke
lis, — jau daug. Ir, svarbiau
sia, tas atsiimi mas, ignoravimas 
... skaudus.

Kadangi nebe mariau leisti 
knygų pati (ne dėl piniginio 
nuostolio ui aną, o dėl to skau- • 
dilus atstūmime), užtat šia proga 
pasisakau atvirai ir apie nesą
žiningus platintojus, ir apie “šal
tus draugus”.. .

(Esu kažkam sakiusi: “Tas di
desnis draugas, kuris knygą nu
siperka, o ne kuriam turiu do
vanoti ..

Žinau, kad taip darosi dauge
liui mūsų autorių ir leidėjų, 
užtat manau, kad šie atviri žo
džiai buvo reiktai ingi.

Savo labai ge rbiamam ir mie
lam buvusiam mokytojui, daili
ninkui Broniui Murinui linkiu, 
kad visi jo draugai ir gerbėjai, 
ar buvusieji studentai, jo šią 
knygą įsigytą; tai puiki, pras
minga ir labai skoninga puoš
mena savai bibliotekai, savo na
muose, arba graži dovana — vir
šininkams, giminėms, drau
gams . . .

Vasario 16-tos minėjimas
VVorcesterio Lietuvių organi

zacijų taryba Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 64 metų 
sukakties minėjimą VVorcestery 
rengia vasario 14.

11 vai. ryto iškilmingos mišios 
už Lietuvą ir kenčiančius lietu
vius Aušros Vartų parapijos baž
nyčioj. Organizacijos prašomosAlė Rata

tą kandidatą skaičių:
Bostono apygardoj į JAV ta

rybą 4, į PLB seimą 3, Con- 
necticut 5-4, Floridos 3-2, Mich- 
igano 4-3, New Torko 6-4, New 
Jersey 4-3, Ohio 6-5, Pietryčių 
4-3, Vakarų 3-2, Vidurio Vakartį 
— I rajonas 16-12, II rajonas 
3-2, III rajonas 2—2. . •

LB apygardų rinkimų komisi
jos turėtų būti sudarytos iki va
sario 8. Apylinkių rinkimų ko
misijos turėtų būti sudarytos iki 
kovo 8. Kandidatų sąrašai atski
rai į JAV tarytą ir atskirai į PLB 
seimą turi būti pristatyti ne vė
liau kaip kovo8.

JAV EB IX-osics tarybos rin
kimuose iš viso dalyvavo 8375 
asmenys. Visiem truputį pasi-

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

®PACKAGE EXPRE5S ‘ TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA. (STAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmų, paskyrimo vietų pasiekia trum
piausiu Itiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi mukai apmokami mūsų įstai
gose, givėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiatuiy audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryt kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI

Chicago, 111.60022 — 2222 West Chicago Avenue ...
Cleveland. 01»io 44134 - 5689 State Rd. ............

Detroit 12, Midi. — 11601 Jos Campau Avenue . 
HeridmepY. McKronan Rd. ___________ ..........
Hamtramd.Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue 
Cbester, h, 19013 — 2819 W. 3 St------------------

Los Angelui, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
New YortlM.Y. — 78 Second Avenue .....——.
New YarkL tN.Y. - 324 E. 9th St---------------------
PhiladelpU Fa. 19123 1913 N. Marahall St------
Phoenia Arli. S50Ž7 — 22047 N. Black Canayon Hwy 
Rahway. NJ. — 47 East M ii ton Avenue .......
Sflver Sprtp, Md. — 1062 Ketmebec Avė. . 
South Rhtf, N J. — 41 Whitehead Avenue .. 
Syracuse. N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street

ATSIŲSTA
PAMINĖTI

eocoooo

Poetei Kotrynai Grigaitytei praėjusių metų lapkričio 27 
Chicagoje buvo įteikta Lietuvių Rašytojų Draugijos premija 
už jos eilėraščių knygą “Marių vėjui skambant.” Eilė
raščius iš premijuotos knygos skaitė aktorė N. Martinaity
tė (d.) Nuotr. P. Malėtos

WORCESTER, MASS.

Julija Švabaitė — VILTIES 
LEDINĖ VALTIS. Eilėraščiai. 
Išleido Ateitis. 1981. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Chicagoj. 
Aplankas — Danguolės Ston- 
čiūtės. Kietais viršeliais. 104 
psl. Kaina 7 dol. Galima gauti 
pas platintojus arba užsisakyti 
Ateities leidykloj, 17689 Gold- 
win Dr., Southfield, Mich. 
48075.

Vyresnieji skaitytojai prisime
na šių eilėraščių autorės pirmuo
sius gana vykusius bandymus 
nepriklausomos Lietuvos moks
leivių spaudoj. Vėliau ji rodėsi ir 
kitoj spaudoj. Emigracijoj susi
laukėm keleto jos knygų. Čia 
minimoji yra ketvirtoji. Ankstes
niosios: “Vynuogės ir kaktusai”, 
eilėraščiai (1963), “Gabriuko už
rašai”, apysaka (1973), “Septyni 
saulės patekėjimai”, eilėraščiai 
(1974).

Naujojo eilėraščių rinkinio tu
rinį sudaro šie keturi skyriai: 
Prisipažinimai ir atleidimai, 
Parvežk man tėviškės žemės, 
Pro juodąjį vualį, Po Vilniaus 
dangum.

Eilėraščių antraštės — įspū
dingos. Pavyzdžiui: Po saulės 
užtemimo. Bijau skristi, Parsine
ši ant delno maružę, Dzūko 
skundas, Tegu skraido laumžir
giai, Giltinė Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios prieangy.

Įspūdingai skamba ir patys ei
lėraščiai, kad ir ši ištrauka iš 
pirmojo:

Gyvenimas — 
dilgėlė lelijų lysėje; 
usnis, 
praaugusi diemedį, 
stumbražolės žiedas, 
užpiltas saldžiu nuodu. 
Bet skaitytojui neaišku, kodėl 

gyvenimas yra dilgėlė bei usnis. 
Kas tos lelijos? Kas tas dieme
dis? Aiškesnis yra tik stumhr3- 
žolėsT žiedas, užpiltas saldžiu 
nuodu.

Neaiškumų yra ir kituose eilė
raščiuose. Jie būdingi naujajai 
poezijai, netgi tyčia taip rašoma. 
Tačiau J. Švabaitė nėra tikra 
naujosios poezijos atstovė, tik į 
ją persiorientavus iš klasikinės 
formos, ir neatrodo, kad neaiš
kumai būtų jos poezijos pagrin
das.

Juozas Eretas — VALAN
ČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ. 
Pranciškaus Juro ir jo bendri
ninkų gyvenimas bei veikla. Iš- 

i* leido-Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija. 1980. Spausdino 
Pontificia Universita Grego- 
riana spaustuvė Romoj. Ilius
truota nuotraukomis. Didelio 
formato. Kietais viršeliais. XIV 
ir 356 psl.

Prel. Pranciškus Juras (1891. 
VI. 16 - 198O.XI.21), vienas iš 
šviesiausių Amerikos lietuvių, 
ypatingai pasižymėjo savo kultū
rine veikla. Jis yra centrinė 
šios knygos figūra.

Knygos pradžioj yra LKMA 
leidžiamos Negęstančių Žiburių 
serijos redaktoriaus A. Lhh- 
mos, S.J., žodis, kuris tarp kitko 
teisingai įvertina autoriaus prof. 
dr. Juozo Ereto darbą:

“Iš tikro, su nuostabiu kruopš
tumu autorius pavaizdavo tuos 
kelius ir vingius, kuriais teko Ju
rui kilti aukštyn, susiedamas jo 
gyvenimą su aplinkos veikėjais, 
pavaizduodamas Prelatą kunku
liuojančio gyvenimo srovėje, 
duodamas visą sietyną veikėjų. 
Kartu betgi nupiešė ir audrin
gą mūsų epochą, skaudžius Lie
tuvos kryžiaus kelius ....”

Juozas Eretas pratarmėj pasi- 
. sako atsisakąs “šventadieniško” 

pavaizdavimo, kuris “aplenkiąs 
kasdienybę, paliekąs beveik vi
siškai nuošaliai tuos šešėlius, 
kurie savaime lydi kiekvieno 
žmogaus, juoba tokio aktyvisto 
darbuotę; juk ir dvasiškio gyve
nimas ne vien iš sekmadienių 
susideda”.

Autoriui rūpėjo “sukurti ob
jektyviai dokumentuotą biografi
ją — psichologinį portretą, kuris 
anapus tradicinio fasado siektų 
tas gelmes, kuriose slypi tikro
ji žmogaus esmė”. Tai jam pa
vyko. Knyga didžiai įdomi.

dalyvauti su vėliavomis ir uni
formomis.

Tuoj po pamaldų visiems da
lyviams ten pat salėj kavutė, ku
rią rengia Lietuvos vyčių 116- 
ta kuopa.

Tą patį sekmadienį 10 vai. 
ryte ta pačia intencija mišios 
bus aukojamos Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj.

3 vai. popiet minėjimas Mai
ronio Parko salėj. Pagrindinis 
kalbėtojas — prof. A. Vasaitis, iš 
Putnam, Conn. Meninę dalį at
liks Šv. Kazimiero parapijos 
vyrų choras, vadovaujamas muz. 
Z. Snarskio, akomponuojant var
gonininkei O. Keršytei, ir tauti
nių šokių sambūris “Žaibas”, 
vadovaujamas I. Markevičienės 
ir N. Pranckevičienės.

Tarytais valdyba prašo organi
zacijas ir atskirus asmenis kuo 
gausiau dalyvauti pamaldose, 

stengus, tą skaičių galima padvi
gubinti. Krašto valdyba ragina 
visus jos organus laiku suda
ryti rinkimų komisijas. Kandi
datai irgi turi būti laiku pri
statyti. Rinkimų komisijos turi 
sudaryti visiem kuo prieinames
nes sąlygas balsuoti.

Balsavimas yra kiekvieno lie
tuvio tautinė privilegija ir parei
ga. Gyvename demokratiniame minėjime ir guteikti auką Lietu-; 
krašte, kur; kiekvieno piliečio 
balsas yra svarus. Lietuvių 
Bendruomenė vadovaujasi de
mokratiniais principais, ir jos va
dovaują organai ateina rinkimų 
keliu. Visi pasinaudokite de
mokratija. Jei kas pasiūlys — ne
atsisakykite kandidatuoti. Sten
kimės, kad rinkimuose dalyvautų 
kuo daugiau tautiečių.

Jonas Urbonas,
JAV LB krašto valdybos 
vicepirmininkas 
organizaciniam reikalam

vos..laisvinimo darbams. Aukos 
skiriamos pagal aukotojų pagei
davimą: Lietuvių Bendruome
nei, Vlikui, Altai. Jas galima 
įteikti minėjime ar pasiųsti 
Lietuvių organizacijų tarybos 
iždininkui: Kostas Podolskis, 
275 Massasoit Road, VVorcester, 
Mass. Po minėjimo ten pat Mai
ronio Parke Taryba rengia vi
siem vakarienę. Auka 5 dol. Bi
lietai gaunami pas valdybos na
rius ir organizacijų pirmininkus.

J.M.

305 673-8220 
4.35-1654 
342-4240 
633-0090 . 
895-0700 
486-2818 
925-2787 

312 227-4850 
(216) 845-607* 
.. 365-6780 
315-866-3939 

.."365-6740 
302 478-2871 
.. 385-6550 
- 302 478-2871 
.. 475-7430 

215 WA 58878 
......602-94241770 

.. 381-8800 
101-5894464 

257-6320 
475-9746
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IEŠKO NUSIKALTĖLIŲ, 
KUR JŲ VISAI NĖRA

Neseniai pradėtos Amerikos 
valdžios bylos prieš vadinamuo
sius “karo nusikaltėlius“ sukėlė 
didelį susirūpinimą lietuvių, lat
vių, estų, ukrainiečių bei rytų 
europiečių tarpe. Susirūpinimas 
kilo dėl Amerikos teisingumo 
ministerijos kreipimosi į sovietų 
valdžią, kad gautų dokumentinę 
medžiagą bei liudininkus šiom 
bylom vesti.

Prezidento Carterio administ
racijoj buvo suorganizuotas spe
cialus komitetas, pavadintas Of
fice of Special Investigations 
(OSI) ir jam paskirtas dviejų mi
lijonų dolerių metinis biudžetas. 
Jo pirmininkas Alan Ryan ir kiti 
komiteto nariai Amerikos žmo
nių mokesčių pinigais dažnai 
vyksta į Sovietų Sąjungą, ten 
tariasi su sovietų valdininkais, 
apklausinėja jų pristatytus liudi
ninkus, filmuoja televizijos ka
meromis liudininkų pasisaky
mus, paskui televizijos juostose 
užrašyti apklausinėjimai yra ro
domi teisėjam kaip tiksli kaltės 
įrodymų medžiaga. Reikia at
kreipti dėmesį, kad tie “liudi
ninkai” identifikuoja apkaltin
tuosius iš nuotraukų ir jų liudi
jimus verčia sovietų pristatyti 
vertėjai. Po trisdešimt metų ne
lengva atpažinti žmogų pama
čius jį gyvą. Tad kiek tiksli gali 
būti identifikacija iš nuotraukos?

Čia Amerikos valdžios nai
vus elgesys suteikia sovietų 
KGB disinformacijos skyriui 
puikią progą sukelti neapykantą 
prieš stipriausias antisovietinės 
veiklos grupes, būtent pabaltie- 
čius ir ukrainiečius.

Pereitų metų lapkričio 23 eilė 
pabaltiečių bei rytų europiečių 
organizacijų pasirašė memoran
dumą, kuris buvo adresuotas

Antanas Skilius, Lietuvių Dienų leidėjas, minėjo 70 metų su
kaktį. Gruodžio 13 jam buvo surengtas pagerbimas Šv. Ka
zimiero parapijos salėje Los Angeles, Calif. Iš k. sveikina ra
šytoja Alė Rūta-Arbienė, prie stalo sėdi F. Masaitis, klebo
nas prel. J. Kučingis, A. Devenienė, sukaktuvininkas Anta
nas Skilius, B. Skirienė. Nuotr. L. Kanto

LOS ANGELES, CALIF.

Politinių studijų savaitgalis

Politinių studijų savaitgalis, 
rengiamas LB Jaunimo Sąjungos 
ir Fronto Bičiulių, bus sausio 30 
ir 31 Šv. Kazimiero par. salėje 
Los Angeles. Prasidės sausio 30 
d. 9 vai. ryto R. Dabšio, LB 
Vakarų apygardos pirmininko, 
įvadiniu žodžiu. J šį studijų sa
vaitgalį atvyksta dr. K. Ambro- 
zaitis, dr. P. Kisielius Jr. ir A. 
Gečys. Bus diskusiniai praneši
mai Lietuvos laisvinimo reika
lais ir simpoziumai Baltijos vals
tybių ateities klausimu lietuvių 
ir anglų kalbomis. Kai kuriuose 
simpoziumuose, be lietuvių, da
lyvaus estų, latvių ir lenkų atsto
vai. Visi kviečiami dalyvauti ir 
įsijungti į diskusijas. — R.

šv. Kazimiero lietuvių parapi
joj 1981 metais pakrikštyta 19 
kūdikių, palaidota 15 asmenų, 
8 poros priėmė moterystės sak
ramentą. Sukaktuvinių — 40- 
ties — metų proga parapijoj 
buvo padaryta daug patobulini
mų, atsėjusių beveik 65,000 dol. 
Nauji metai pradedami be jokių 
skolų.

Lietuvių Fondo balius įvyks 
vasario 6, šeštadienį, 7 vai. 
vak. šv. Kazimiero parapijos sa
lėj. Aukoję 100 dol. ar daugiau 

JAV vyriausiam prokurorui (US 
Attomey General) William 
French Smith. šiame memoran
dume yra išreiškiamas nepa
sitenkinimas, kad yra pradėtas 
persekiojimas nekaltų JAV pilie
čių, kurie stipriai kovoja prieš 
komunizmą ir’rusų priespaudą. 
Yra atkreipiamas dėmesys į la
bai plačią karo nusikaltėlių ir 
nacių kolaborantų definiciją, ku
rią nustatė 1948 metais Pa
bėgėlių aktas, panei - 
giąs tokiem žmonėm JAV pi
lietybę. Yra pavojus, kad pa
gal tą definiciją kolaborantais 
gali būti laikomi policininkai, 
gailestingosios seserys, geležin
kelių darbininkai, ūkininkai ir 
beveik visi okupuotos teritorijos 
piliečiai.

Memorandume yra protestuo
jama, kad didesnė dalis kalti
namosios medžiagos kyla iš so
vietų KGB šaltinių, kurie ją 
fabrikuoja, kad sukeltų neapy
kantą ir nepasitikėjimą emigran
tais. Be to, sovietų liudijimų 
pripažinimas šiose bylose su
kelia pavojų, kad ir ateity jų 
liudijimai gali būti panaudojami 
kitais atvejais.

Šį memorandumą JAV LB var
du pasirašė Alg. Gečys.

JAV vyriausio prokuroro Smith 
iniciatyva Washingtone sausio 
13 buvo sušauktas posėdis, ku
riame dalyvavo 20 pabaltiečių, 
ukrainiečių bei rytų europie
čių organizacijų atstovų, vyr. 
prokuroro padėjėjas Lovvell Jen- 
sen ir OSI pirmininkas Alan Ry
an. Lietuviam atstovavo Alg. 
Gureckas, JAV LB atstovas, ir 
Daiva Kezienė, Laisvės Žiburia 
radijo atstovė.

Posėdžio metu buvo iškelta 

gaus į balių du garbės bilietus.
Vasario 16-osios minėjimas, 

kartu rengiamas Alto, Vliko ir 
Bendruomenės, įvyks vasario 14, 
sekmadienį. 10:45 vai. pakelia
mos vėliavos parapijos kieme, 
10:30 vai. iškilmingos mišios, 
12:30 vai. Marshall aukštesnio
sios mokyklos salėj minėjimas. 
Pagrindinis kalbėtojas bus prof. 
dr. K. Ėringis, neseniai pasitrau
kęs iš okupuotos Lietuvos.

Gavėnios rekolekcijos vyks 
kovo 31 — balandžio 4. Jom 
vadovaus kun. dr. Kęstutis Tri
makas iš Chicagos.

Pirmoji Komunija Šv. Kazi
miero parapijoj bus teikiama 
gegužės 2.

Lietuvių diena, jau 29-tą kartą 
rengiama Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos, vyks birželio 20.

Metinis bazaras — balius, ren
giamas Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos, vyks spalio 17.

Emilija Mitkienė, viena iš 
pirmųjų Šv. Kazimiero parapijos 
narių, dosni rėmėja ir fundato- 
rė, sulaukusi 94 metų amžiaus, 
sunkios ligos išvarginta, mirė 
gruodžio 22. Po koncelebraci- 
nių mišių šv. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčioj, išvežta 
laidoti į Chicagą, šv. Kazimiero 
kapines, kur ilsisi jos vyras Vin
cas. — L.Ž.K.

eilė nusiskundimų ir įvairių pa
siūlymų, jų tarpe šie:

1. Jei JAV valdžia kaltina, nu- 
pilietina ir deportuoja karo nu
sikaltėlius, tai ji turi tą daryti 
ne tik su buvusiais naciais ir jų 
kolaborantais, bet ir su sovietų 
ir rytų Europos komunistais.

2. Dabartinė OSI veikla turi 
būti sustabdyta tol, kol JAV 
kongresas viešais apklausinė
jimais nustatys ribas, kas yra 
karo nusikaltėliai, ir padarys 
sprendimą, ar galima naudotis 
sovietų liudijimais JAV teismuo
se.

3. OSI pirm. Alan Ryan ir kiti 
pareigūnai daro neatsakingus 
spaudos pareiškimus, kurie iš 
anksto nustato visuomenę prieš 
kaltinamuosius.

4. Kaltinamosios bylos yra ve
damos pagal civilinės, o ne kri
minalinės procedūros eigą. Tad 
nėra laikomasi griežtos krimina
linės bylos standartų, įvertinant 
įrodymus ir liudijimus.

5. Po 30 metų nėra įmanoma 
rasti tikros teisybės, ypač kada 
šalia išblėsusių atminčių yra lei
džiama KGB šaltiniam maišyti 
vandenį.

6. Visiškai neatsižvelgiama į 
okupuotos teritorijos ir jos žmo
nių sąlygas atsispirti prieš oku
panto užmačias.

7. Sovietų dokumentai ir liu
dininkai yra nepatikimi. Tai įro
do valstybės departamento ir 
atstovų rūmų žvalgybos komisi
jos išleista dokumentinė me
džiaga ir plačiai aprašomi disi
dentų teismai.

8. OSI pirmininkas yra įtei
kęs sovietų valdžiai pavardes, 
kurios iššaukė tų žmonių tardy
mus Sovietų Sąjungoj.

9. Jei naudojamasi sovietų liu
dininkais, tai jie privalo atvykti į 
šį kraštą ir asmeniškai teisme 
atsakinėti į klausimus.

Į šiuos klausimus abu teisin
gumo departamento pareigūnai 
atsakė labai prastai ir neįtikina
mai. Jie tvirtino viską darą, kad 
kaltinimo dokumentai ir liu
dininkai būtų autentiški, tik ne
davė detalių, kaip jie įrodo so
vietų dokumentų autentiškumą 
ir liudininkų nuoširdumą bei 
patikimumą. Jie naiviai tiki, kad 
sovietų liudininkai, kaip JAV, 
priėmę priesaiką, tik teisybę 
ir liudija. Jie tiki, kad jų kon
taktas su Sov. S-gos užsienio rei
kalų ministerija nereiškia, kad 
jie palaiko kontaktą su KGB. 
Jie aiškino, kad liudininkai ne
gali atvykti į JAV — per toli. 
Kiek tai liečia spaudą ir jos 
vienašališką bylų aprašymą, 
daugiausia nepalankų kaltina- 
miesiem, abu valdžios pareigū
nai gynėsi, kad tai ne jų kont
rolėj ir kad jie niekada nėra 
padarę jokių pareiškimų, kurie 
pažeistų kokios nors bylos eigą.

Visi šie pareiškimai dalyvavu
sių tarpe iškėlė labai karštas dis
kusijas, kurios tęsėsi net tris 
valandas.

(Bus daugiau)
Daiva Kezienė

BALTIMORES ŽINIOS
Prel. Liudvikas J. Mendelis 

sausio 15 sulaukė kunigystės 54 
metų sukakties. Prelatas plačiai 
žinomas ne tik Baltimorėj, bet ir 
kitose valstijose. Jis pradėjo 
raupsuotiem remti vajų, kuriame 
dalyvauja ne tik Baltimofės lie
tuviai, bet ir kitataučiai, novenos 
maldininkai, o taip pat žmonės 
ir iš kitų miestų. Prelatas yra at
likęs daug gražių darbų Dievo 
garbei ir Tėvynės naudai.

Šv. Jono Neumanno novenos 
pamaldos vyko Šv. Alfonso baž
nyčioj nuo gruodžio 28 iki sau
sio 5. Nors oras buvo nepalan
kus, bet nemaža žmonių daly
vaudavo tose pamaldose. Šv. Jo
nas Neumannas šv. Alfonso pa
rapijoj klebonavo 1851-1852. 
Tokios pamaldos šv. Alfonso 
bažnyčioj vyksta du kartus me
tuose — žiemos metu ir prieš 
jo kanonizacijos sukaktuves bir
želio 17.

Arkivysk. Jurgio Matulaičio 
minėjimo pamaldos šv. Alfonso 
bažnyčioj vyks sausio 24, sek
madienį, 8:30 vai. ryto. Alek
sandras Radžius per lietuvių ra
dijo valandą, o kunigai bažny

Kun. K. Pugevičius (d.) ir latvių liuteronų vyskupas A.
Lusis Ottawoje, Kanadoje. Nuotr. J.V. Danio

KUN. PUGEVIČIUS OTTAWOJ

Lietuvių Bendruomenė Otta- 
woj, Kanadoj, kartu su latviais, 
estais ir ukrainiečiais jau aš
tuonerius metus ruošia birže
linių išvežimų minėjimą. Ukrai
niečiai mini dirbtinai sukeltą 
badą Ukrainoj 1932-33, kada 
mirė 6 milijonai ukrainiečių. 
Ekumeninės pamaldos vyksta 
St. Matthew’s anglikonų bažny
čioj. Jose dalyvauja ir angli
konų dvasiškiai.

40 metų sukakties proga j šį 
minėjimą buvo pakviesti latvių 
liuteronų arkivyskupas A. Lusis, 
estų liuteronų vyskupas K. Raud- 
sepp, taip pat anglikonų arkivys
kupo ir presbiterionų vyresnio
jo atstovai.

Pamokslininku buvo pa
kviestas kunigas Kazimie
ras Pugevičius, Lietuvių Ka
talikų Religinės Šalpos ir Lie
tuvių Informacijos Centro direk
torius.

Kartu su ekumeninėmis pa
maldomis-vyko ir religinis kon
certas, kurio programą Atliko 
Gina Čapkauskienė, sopranas, 
Anita Rundans, latvė, vargonų 
muzikė, Jaan Jarvlepp, estas, 
čelistas, ir Ottawos ukrainiečių 
ortodoksų parapijos choras.

Kun. Pugevičius, lydimas 
KLB vicepirmininko J.V. Danio, 
buvo priimtas užsienio reikalų 
ministerijos Rytų Europos de
partamento direktoriaus A. P. 
McLaine ir ilgiau kaip valandą 
kalbėjo apie Katalikų Bažnyčios 
padėtį Lietuvoj. Pasikalbėjime 
dalyvavo ir skyriaus vedėjas 
Paul Chapin, specialistas Pa
baltijo ir Rusijos kraštų reika
lam.

Tą pačią dieną vakare Parla
mento Rūmų senato komiteto sa
lėje kun. Pugevičius skaitė pa
skaitą apie Lietuvos katalikų 
teisinę kovą su sovietiniais oku
pantais. Ši paskaita buvo globo
jama “The Canadian-Baltic 

čioj kviečia visus gausiai daly
vauti pamaldose ir melstis, kad 
arkiv. J. Matulaitis greičiau būtų 
paskelbtas palaimintuoju. Per 
pamaldas giedos Dainos choras.

Keturių kapelionų minėjimas 
Šv. Alfonso bažnyčioj įvyks va
sario 7, sekmadienį, 11:30 vai. 
Mišias aukos Amerikos legio
nierių kapelionas kun. A. Dran
ginis. Lietuvių Postas 154 kartu 
su kitais legionieriais kiekvie- 
neriais metais pagerbia keturis 
kapelionus (žydų rabinas, du 
reformatų ministeriai ir katalikų 
kunigas), kurie 1941 vasario 3, 
vokiečiam torpedavus S.S. Dor- 
chester laivą, savo gelbėjimosi 
priemones atidavė kareiviam. 
Per pamaldas giedos legionierių 
choras Balladiers.

šv. Vardo draugija vasario 
7, sekmadienį, nuo 1 iki 5 vai. 
popiet rengia metinį kepsnių 
balių United Auto Workers 
salėj, Highlandtown rajone. Bi
lietus galima įsigyti klebonijoj. 
Pelnas skiriamas parapijos rei
kalam. šokiam gros geras orkest
ras. Be jautienos, bus ir kitų 
valgių.

Friendship Group”; dalyvavo 
daugiau kaip .50 kviestų svečių, 
jų tarpe 12 senatorių bei parla
mento narių ir eilė etninių-gru
pių atstovų ir lietuvių. i

Dvasiškiam, dalyvavusiem 
ekumeninėse pamaldose, buvo 
surengtas specialus priėmimas 
Parlamento restorano viename 
kambary. Į šį priėmimą atsilan
kė ir arkivysk. Angelo Palmas, 
pronuncijus Kanadai su savo 
patarėju mons. Dante Pasąuilli- 
ni, su kuriais kun. Pugevičius tu
rėjo ilgesnius pasikalbėjimus. 
Taip pat kun. Pugevičius pasa
kė trumpą kalbą apie persekio
jimus Lietuvoj; panašiai kalbėjo 
ir estų vysk. K. Raudsepp apie 
daromus sunkumus liuteronam 
Estijoj. Priėmimui pirmininkavo 
senatorius S. Haidasz. Taip pat 
kalbėjo ir parlamento narys 
Charles Caccia, kuris buvo Ka
nados parlamentarų komisijos 
Madrido konferencijoj pirminin
kas. . .

Kun. Pugevičius taip pat tu
rėjo pasikalbėjimus su Ottawos 
lietuvių grupe ir Canada Wire- 
News žurnalistu Jack Best, ku
ris daug rašo Rytų Europos ir 
Pabaltijo kraštų politiniais klau
simais.

J.V. Danys

— Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo mišios ir akademija 
Chicagoj, Nekalto Prasidėjimo 
parapijoj, įvyks vasario 7. Ren
gia Brighton Parko LB apylinkė.

— Melboumo “Aušros” mė
gėjų teatras pereitais metais 
Australijos lietuviam du kartus 
suvaidino Balio Smogos trijų 
veiksmų komediją “Uošvė”, 
kurią jis buvo parašęs Stutthofo 
koncentracijos stovykloj. J. Šid
lausko režisuoto veikalo prem
jera įvyko mgsėjo 20 Melboumo 
Lietuvių namuose, o lapkričio 
14 su šiuo spektakliu buvo ap
lankyti Adelaidės lietuviai. Iš-
vykoj, be paties režisieriaus J. 
Šidlausko, dalyvavo aktoriai: A. 
Vyšniauskienė, A. Butkutė, A. 
Bajoras, M. Šidlauskienė, A. 
Adomaitis ir J. Zonius.

35 vyrai ir jaunuoliai 
sausio 10, sekmadienį, 
per 8:30 vai. mišias buvo apdo
vanoti ištikimybės dovanomis. 
Mišias aukojo Šv. Vardo draugi
jos dvasios vadas kun. A. Drangi
nis, kuris ragina ir kitus vyrus 
stoti į šią draugiją.

Alberto Juškaus ir Kęsto Las- 
kausko vadovaujama radijo va
landėlė sausio 11 minėjo 34 
metų veiklos sukaktį. Ne vie
nas Baltimorės lietuvis, giliai į- 
veįtindamas lietuviškos radijo 
valandėlės svarbą, prie valandė
lės išlaikymo prisideda savo 
aukomis.

Lietuvių svetainės šėrininkų 
metinis susirinkimas įvyks sau
sio 31, sekmadienį, 2 vai. po
piet Lietuvių namuose. Visi na
riai raginami gausiai dalyvauti. 
Per susirinkimą bus padaryti 
apyskaitiniai pranešimai, ren
kami direktoriai ir aptariami 
veiklos ateities planai. Po susi
rinkimo bus užkandžiai.

Jonas Obelinis
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—Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas JAV atstovų 
rūmuose, Washingtone, įvyks 
vasario 17. Alto prašomas, tuo 
rūpinasi kongresmanas Frank 
Annunzio (dem.-Ill.). Altas vi
siem atstovų rūmų nariam ir se
natoriam išsiuntė laiškus, prašy
damas įsijungti į minėjimą. Kar
tu siunčiama ir Alto išleista kny
gelė “Lithuania Mušt Be Free”, 
kur surinktos kongresmanų ir 
senatorių 1981 Vasario 16 proga 
pasakytos kalbos. Invokaciją šie
met sukalbės kun. dr. Viktoras
Rimšelis, marijonų provincijolas.

— Solistės Ginos Čapkaus- 
kienės rečitalis Chicagoj, Jauni
mo Centro salėj, įvyks sausio 
24. Rengia plokštelei leisti ko
mitetas.

— Prof. Juozo Brazaičio Raštų 
III tomas spaustuvėje surinktas, 
korektūra ištaisyta, laužomas į 
puslapius. Šiam tome bus Bra
zaičio literatūriniai irtautosaki- 
niai straipsniai bei knygų recen
zijos. Raštus redaguoja Alina 
Skrupskelienė ir Česlovas Grin- 
cevičius. Leidžia Į Laisvę fon
das lietuviškai kultūrai ugdyti.

— Simfoninis koncertas įvyks 
Clevelando DMNP parapijos sa
lėj sausio 24. Programoj L. Beet- 
hoveno “Egmonto” uvertiūra, A. 
Coplando “Lincolno portretas“, 
ištrauka iš J. Gaidelio “Ketvir
tosios simfonijos”, S. Rach- 
maninovo “Antrasis koncertas 
fortepijonui”. Programą atliks 
Clevelando filharmonijos 
orkestras, pianistas Antana§ 
Smetona jr poetas Stasys 
tyaras, ? >

— Aktorei ir režisierei Elėhaš 
Kudabienei paskirta Kanados 
Lietuvių Bendruomenės 1981 
metų kultūrininko-visuomeni- 
ninko 500 dol. premija. Verti
nimo komisijoj dalyvavo Juozas 
Danys, kun. dr. Viktoras Skilan- 
džiūnas, Paulė Ancevičienė, La- 
das Giriūnas ir Rūta-Ona Šiūly- 
tė (visi iš Ottawos). Pinigai pre
mijai gaunami iš Augustino Dau
kanto palikimo Kanados Lietu
vių Bendruomenei.

— Vytauto D. Šaulių rinkti
nės tautinių šokių grupės Vytis 
penkerių metų sukaktuvinis ba
lius vyks sausio 30 Chicagoj, 
Jaunimo Centre.

— Ramunė Kemežaitė, Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdybos narė, sausio 15 išskri
do į Pietų. Ameriką penkiom 
savaitėm dirbti su tenykščiu lie
tuvių jaunimu, talkinant jų veik
lai. Sao Paulo, Brazilijoj, sausio
22-24 įvyks Pietų Amerikos lie
tuvių jaunimo suvažiavimas, o 
sausio 25-31 jaunimo stovykla.

— Prisikėlimo parapijoj To
ronte, vadovaujamai lietuvių 
pranciškonų, 1981 metais su
tuokta 23 poros, pakrikštyta 40 
kūdikių ir palaidoti 37 asmenys.

— Knygos “Lietuviai Sibire” 
pristatymas Clevelande įvyks 
sausio 31. Kalbės Lietuvos gen. 
konsulas New Yorke A. Simutis. 
Pristatymą rengia Neringos 
tunto vyr. skautės.

Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Thomąs, Rockville Cep- 
ter, N.Y., J. Barai, New York, 
N.Y., G. Dambrauskaitė, Vo
kietija. Kalėdų švenčių proga 
kaip dovaną užsakė Darbininką 
kitiem: V.- Butkys, Great Neck, 
N.Y. — C. Repšys, Montreal, 
Que., 0. Kreivėnienė, Media, 
Pa. — K. Gečienė, Brookhaven, 
Pa., N. Gudelis, Astoria, N.Y.
— T. Slye, Ozone Park, N.Y., 
D. Jonaitis, Woodhaven, N.Y.
— kun. A. Masaičiui, Woodha- 
ven, N.Y. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Dar
bininko prenumerata pirmiem 
metam tik 12 dol. Atnaujinant

— visiem 15 dol. metam.



IGNUI VENCKŪNUI,

Eugenijui NoakuL
Marina ir Zigmas Raulinaičiai ■

Filmas apie prezidentą
Lietuvių Tautinės Sąjungos 

rūpesčiu Los Angeles, Calif., 
pagamintas filmas apie Lietuvos 
respublikos prezidento Antano
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_________________ _ Brocktono LB apylinkės niė- 
menybę ir jo nuveiktus darbus susirinkimas įvyks sausio 
lietuvių tautai._________________ 24, sekmadienį, 11 yjt Sanda

ras salėje, 75 Hinvale Street
Amerikos Jungtinėse Valstybėse Vytautė IvriJų, Onos IvaSkie- Visi maloniai kviečiami daly- 
bus rodomas visuomenei Besto- Jauniaus* sūnų, 3S metų vau* 

amžiaus, sausio 14 vakare, valant

BIRUTEI JESAITYTEM.UKAUSKIENEI
mirus, seserims Danutei Picabia, dr. Jūratei Jesaitytei, 
broliui dr. Margeriui, giminėms ir artimiesiems reiškiamo 
nuoširdžią užuojautą.

Vii galių šeima

A.A. 
VINCUI ŠNIPUI

mirus, liūdintį sūnų dr. Romą, jo motiną, brolius Ir seseris 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučia

Fratemitas Lithuanica
Korporacija

UUMS VARPAS aataaaMa 
rieto <H*J*1fcl» vai. mteap iš

W WBET. Vedėjos Petras Viščtoto, 
173 Arte 8L, Btoekbs, MA MM* 
Totof. (617) S86-72M.

BOSTON, MASS. — WLYN 138^ 
ringes setas* nuo S 8.36 vaL 
ryto. Veda S. Ir V. MtakaL Mt

HENRIKAI KIRKYLIENEI-BUIKAITEI
mirus, jos sūnui, dipL inž. Viktorui Klrkyiai, Pasaulio 
Lietuvių Inžinierių Ir Architektų Sąjungos nariui, jo visai

Mūsų mamos mielai bendradarbei

DANTŲ GYD. BIRUTEI JESAITYTEI 
mirus, Danutei, Jūratei ir Margeriui nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Rožė — Algis

VINCUI ŠNIPUI
mirus, liūdinu sūnų dr. Romą, jo motiną, brolius ir seseris 
nuoširdžiai užjaučia

Neto Yorko Amerikos Lietuvių Gydytojų
Draugija

PLIAS Neto Yorko skyriaus valdyba 
V. Sidas
J. Zabelskis

A. Garbauskas

Mielam mūsų kolegai Stasiui Karmazinui, poniai Vandai 
Bichnevičiūtei-Karmazinienei ir jų vaikams, mirus

PETRONĖLEI BICHNEVIČIENEI

ponios Vandos mylimai mamytei, gilaus liūdesio valan
doje užuojautą reiškia

N.Y. vyrų choras Perkūnas

Mielai

BIRUTEI JESAITYTEI-LUKAUSKIENEI

mirus, broliui Margeriui Jasaičiui, seserims Jūratei 
Jesaitytei ir Danutei Jesaitytei-Picabia siunčiame drau
gišką, nuoširdžią užuojautą.

Birutė ir Jonas Petruliai

JONAS LIPNICKAS
gyvenęs Woodhavene, 76 metų, staiga mirė 1981 

gruodžio 30. Palaidotas 1982 sausio 2 iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios Šv. Karolio kapinėse.

Liko žmona Anastazija, dukra Birutė Ir žentas Aloyzas 
Petrikas, anūkas Paulius, anūkės Regina Ir Loreta, svai
niai Bronė Ir Juozas Bartkus, kunigai Petras ir Al
fredas Žemelkiai iš Elizabeth, NJ., Dorothy ir Casimir 
wy» - a -,į-įOvw •vOTmKjy •

PADĖKA
Dėkojamo kun. Jonui Pakalniškiui, kun. Antanui Rač

kauskui, kun. Petrui Ir Alfredui Žomolkiams, kun. Anta-

roilglnos apeigas. Dėkojame vargonininkui Viktorui Raliui 
solistui Močiui Razgalčlui už gražų giedojimą bažny- 
člojo, Marytei ^lali^kslcl^k^t^ki, dlr^rkt^ir^rl, už

gal pagamintus polaldotuvlnius pietus.
Dėkojamo visiems, kurio pareiškė mums užuojautas, 

aukojo mišių aukas, aukojo Kultūros Židiniui

Nuliūdusi šeima

VINCUI ŠNIPUI
mirus, skausmo valandoje žmoną Kunigundą, sūnus dr. 
Romą, Vincą ir Vladą ir dukteris Eugeniją ir Oną su šeimo
mis ir anūkais nuoširdžiai užjaučiame

Dr. Vytautas ir Valerija Avižoniai

HENRIKAI KIRKYLIENEI
mirus, jos sūnų Viktorą Kirkylą su šeima, seserį ir arti- ■ 
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdimo.

Antanas ir Liucija Sperauskai :
Elena Bielkevičienė

JONUI LIPN1CKUI '
m irus, jo žmona i E. Lipnickienei, dukrai Birutei Petrikienei 
ir šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Dana ir Jonas Bitėnai

HENRIKAI KIRKYLIENEI
mirus, jos sūnui ps. Viktorui, buv. New Yorko Tauro 
tuntlninkui, marčiai Irenai anūkams, giminėms ir artimie
siems reiškiame skautišką užuojautą.

' ■ • 'Ii . '■ > >; (IJ >.»: >■

iii <-im N. Y. Neringos irTauro* tuntai '
iVyr.skaučįų.įiidinysVilija^^.'^^i

PADĖKA
1981 gruodžio 4 VVorcesteryje, Mass., mirė mūsų my

lima žmona, mamytė, uošvė ir senelė

A.A. ELENA KAUŠEVIČIENĖ.
Palaidota gruodžio 7 Notre Dame kapinėse.

Jos netekę, reiškiame gilią padėką Šv. Kazimiero 
vienuolijos seselėms, Shrewsburio miesto policijos ir ug
niagesių departamentų atstovams, giminėms, draugams, 
pažįstamiems, organizacijoms, nuoširdžiai mus užjauto
sioms jautriu žodžiu, laiškais ir per spaudą.

Ypatingai dėkojame Šv. Kazimiero ir Aušros Vartų 
parapijų klebonams kun. A. Miciūnui, MIC, ir kun. A. 
Volungiui, kun. A. Yankauskui ir Shrewsburk> miesto Šv. 
Onos parapijos asistentui už konceiebruotas mišias, 
pasakytus lietuvių ir anglų kalbomis pamokslus. Kun. B. 
Uždaviniui, MIC, už sukalbėtas maldas laidotuvių direkL 
Dirsa-Kazlauskas namuose. Nevėžio tunto skautams, pa
tarnavusiems prie mišių.

Dėkojame šv. Kazimierė parapijos vyrų chorui, diri
gentui muz. Z. Sna rakiui, solistui V. Roževičiui, vargoni
ninkei O. Keršytai už jausmingą giedojimą bažnyčioje.

Lietuvių Labdaros draugijos pirm. K. Adomavičiui, 
pravedusiam atsisveikinimą su velione laidotuvių namuo
se, pareikštą užuojautą savo, žmonos Teresės ir visos 
draugijos vardu, už užuojautas per spaudą, šios drau
gijos atstovėms, palydėjusioms karstą, Ir visai Mairo
nio Parko vadovybei už suruoštus gedulo pietus lai
dotuvių dalyviams.

Worcesterk> apylinkės LB pirm. P. Babickui, LŠST 
garbės pirm. prof. dr. V., Mantautui, Dr. Vinco Kudir
kos šaulių kuopos pirm. A. Zenkui, Skautų Pirmuos 
viceplrm. P. Moliui, Nevėžio skautų tunto tuntlninkui B. 
Narui.

Visiems lankiusiems valoną ligos metu. Už gaustai 
užprašytas mišias, gražias gėles, puošusias jos pasku
tinę kelionę, ir aukas. Visiems atsBankiusiems į laidotu-

voiioną j amžino poilsio vietą. Laidotuvių direktoriui J. 
Kazlauskui Ir jo padėjėjams už malonų patarnavimą 
skausmo dienose.

mus giliai sujaudino — to neužmiršime niekada. Dar 
kartą visiems širdingas A č I 0.

Vyras Alfonsas
Dukterys Irena Markevičienė ir

' Kristina Žemaitienė su šeimomis

HENRIKAI KIRKYLIENEI
mirus, sūnui Viktorui, marčiai, anūkams, giminėms ir arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Irena ir Jonas Vilgaliai

HENRIKAI KIRKYLIENEI 
nelauktai mirus, didžios širdgėlos ištiktus velionės sūnų 
Vktorą, marčią Ireną, jų šeimą, gimines ir artimuosius 
giliai užjaučiame.

Dr. Bronius ir Jūratė Nemickai 
Kęstutis ir Irena Nemickai 
Jurgis ir Felda Nemickai 
Dr. Bronius ir Valerija Nemickai

HENRIKAI KIRKYLIENEI
mirus, jos sūnui Viktorui su šeima reiškiame giliausią 
užuojautą ir kartu liūdimo

LDK Birutės Draugijos 
Neto Yorko skyrius

HENRIKAI KIRKYLIENEI-BUIKAITEI

mirus, jos sūnui Inž. V. Kirkylal, jo šalmai Ir giminėms 
raiškia gilią užuojautą

L.B. Queens apylinkės valdyba • 
ir nariai
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Kultūros Židiny šį savaitgalį, 
sausio 23, šeštadienį, bus ateiti
ninkų sueigos. Žiemos sniegas 
buvo palietęs ir Kultūros Židi
nio aikštę bei takus. Dabar vis
kas išvalyta, lengva visiem pasi
statyti mašinas.

Amerikoj gyveną kitataučiai, 
dar neturį JAV pilietybės, sau
sio mėnesį vietos pašto įstaigoj 
turi užpildyti atitinkamą žinių 
lapą tik gyvenamos vietos (ad
reso) keitimo atveju.

Aušros Vartų bažnyčioje (570 
Broome Street, Manhattan, N.Y.) 
šeštadienį, sausio 23, 8 v.v. 
ruošiamas bažnytinis koncertas. 
Programą atliks Crossroads Con- 
cert ansamblis, šiuo koncertu 
norima pagerbti 1982 Lietuviškų 
parapijų metus.

N. Y. jaunučių, jaunių ir vyr. 
moksleivių ateitininkų sueigos 
įvyks sausio 23, šeštadienį, Kul
tūros Židinyje, po lituanistinės 
mokyklos pamokų.

N. Y. moksleivių ateitininkių 
ruošiama šeimos šventė, tradici
nė, visą laiką ruošta sausio mė
nesį, šiais metais nukeliama į 
pavasarį. Data bus paskelbta vė
liau.

Jaunimo mišios ir skautų iškil
mingos sueigos bus vasario 7, 
sekmadienį, 12 vai. Kultūros 
Židiny.

Vyr. skaučių židinys Vilija 
savo sueigą kviečia sausio 28, 
ketvirtadienį, 7:30 v.v. pas 
Rimą Gudaitienę, tel. 212 849- 
4437; 116-18 85 Avė., Richmond 
Hill, N.Y. Visos židinietės pra- 

dalyvauti.
Lietuvių Tautodailės Instituto 

suažsinkimas dėl šalčių neįvyko. 
Dabar Instituto susirinkimas — 
posėdis šaukiamas vasario 4, 
ketvirtadienį, 7:30 v.v. Kultūros 
Židinio posėdžių menėje.

Algis ir Angelė Raulinaičiai, 
Burbank, Calif., lietuviškos 
spaudos mecenatai, ir šiemet, at
naujindami Darbininko ir Aidų 
prenumeratas, atsiuntė admi
nistracijom po 100 dol. Nuošir
dus ačiū.

Klaipėdos krašto prisijungi
mas prie Lietuvos paminėtas 
sausio 16 Kultūros Židinyje. 
Kalbėjo Mastynas Gelžinis, pats 
kilęs iš ano krašto. Platesnis ap
rašymas bus kitame Darbininko 
numeryje.

Maironio lituanistinės mokyk
los kalėdinė eglutė, praėjusi 
spalvingai ir nuotaikingai, buvo 
sausio 10. Platesnis eglutės ap
rašymas bus kitame Darbininko 
numeryje.

Iš Metropolitan Operos rūmų 
sausio 23, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet New Yorko laiku bus 
transliuojama G. Verdi opera 
“Luisą Miller”. Pagrindiniai so
listai: Katia Ricciarelli, Luciano 
Pavarotti, Paul Plishka. Diriguo
ja Nello Santi.

Per New York Times radiją 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga vasario 16, antra
dienį, 11:06 vai. bus transliuo
jama lietuviška muzika ir duoda
mas pasikalbėjimas apie lietuvių 
muziką ir Lietuvą. Tai vyks 
**In the Listening Room” progra
mos rėmuose. Šiai programai va
dovauja Robert Sherman, lietu
vių draugas.

Darbininko kalendorius 1982 
metam lapkričio 20 išsiuntinėtas 
skaitytojam. Kalendorių puošia 
mūsų žinomo fotografo Liudo 
Tamošaičio spalvota nuotrauka 
— jaunimo šventė Putnamo se
selių sodyboje. Jei kas norėtų 
gauti papildomų egzempliorių, 
prašom atsiųsti po 2 dol.

Parduodami lietuviški tauti
niai drabužiai, parvežti iš Lietu
vos. Dydis 12-14. Taip pat gau
nami marškiniai (T-shirts su už
rašu Lithuanian Power, small, 
medium, large, X-large, po o 
dol.). Persiuntimas 1 dol. Gau- 
lama Darbininke.

Redakcija . .... (212) 827-1352 
Administr. ...(212) 827-1351 
Spaustuvė ....(212) 827-1350 
Vienuolynas.. (212) 235-5962 
K. Ž. salė .... 212) 827-9645

341 HIGHUND BLVD. 
BROOKLYN, N.Y. 11207

Juozas Boley-Bulevičius, ak
torius, buvo nuvykęs į Romą 
ir ten dalyvavo savo giminaičio 
arkivyskupo Jono Vytauto Bulai
čio konsekracijoje, kuri buvo 
sausio 6 Šv. Petro bazilikoj.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Liet. Kat. Religinės Šalpos ve
dėjas, buvo nuvykęs į Romą ir 
ten dalyvavo lietuvio vyskupo 
Jono Vytauto Bulaičio konsekra
cijoj, kuri buvo sausio 6 Šv. 
Petro bazilikoje. Iš Romos par
vežė nuotraukų ir konsekracijos 
iškilmių garsinį įrašą. Dalis to 
įrašo buvo transliuota per Romo 
Kezio vadovaujamą Laisvės Ži
burio radiją sausio 17, sek
madienį.

Vitalis Žukauskas, dramos ak
torius, sausio 23 skrenda į To
rontą, kur vaidins Aukuro teatro 
pastatytame veikale — “Antroji 
Salomėja painiavose.” Tarp kit
ko, šių metų rudenį sueina Vi- 
talio Žukausko sceninio darbo 
40 metų sukaktis.

Vietoj gėlių prie a.a. Birutės 
Lukauskienės karsto, Irena ir 
Jurgis Okuniai skiria auką Kul
tūros Židiniui, kartu reikšdami 
giliausią užuojautą velionės arti
miesiems.

Henrika Kirkylienė-Buikaitė, 
71 metų amžiaus, mirė sausio 
13, paskutiniu laiku sunkiai sir
gusi. Buvo pašarvota M. Šalins- 
kienės šermeninėje. Atsisveiki
nimas įvyko sausio 15, penkta
dienį. Rožančių sukalbėjo kleb. 
kun. J. Pakalniškis. Atsisveikini
mo žodį tarė Malvina Kliveč- 
kienė — birutiečiy vardu, Liuci
ja Sperauskienė — S LA kuopos 
vardu, Jurgis Zabelskis — LB 
Queens apylinkės vardu. Palai
dota sausio 16, šeštadienį, iš 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
Cypress Hills kapinėse. Paliko 
nuliūdime sūnų statybos inži
nierių Viktorą su šeima. Velio
nės vyras buvo Lietuvos ka
riuomenės kavalerijos kapitonas, 
remonto eskadrono vadas, spor
tininkas, geras jojikas.

Petronėlė Bichnevičienė, 84 
metų, gyvenusi NVoodhavene, 
mirė sausio 17, sekmadienį. Pa
laidota sausio 20, trečiadienį, 
iš Apreiškimo parapijos bažny
čios Šv. Jono kapinėse. Liko trys 
sūnūs — Liuba, Vladas ir Sta
sys; keturios dukros — Jadvyga, 
Vanda, Modesta, Aldona su šei
momis. Į Ameriką atvyko po ant
rojo pasaulinio karo iš pabėgė
lių stovyklų Vokietijoje. Jos vy
ras buvo miręs maždaug apie 
1953 metus-. Jis buvo girininkas 
Veiviržėnų valsčiuje, Kretingos 
apskrityje.

Bronislovas Janonis, sulaukęs 
87 metų amžiaus, mirė sausio 
5. Buvo gimęs 1894 rugsėjo 3 
Panevėžy, Lietuvoje. Į Ameriką 
atvyko 1913 ir apsigyveno New 
Yorke. 1918 birželio 16 Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioj susi
tuokė su Petronėle Navalinskas. 
Susilaukė dviejų sūnų — Al-, 
berto ir Lawrenco, kuris yra ilga
metis Lietuvos vyčių Vidurinio 
Atlanto apygardos pirmininkas. 
Velionis didžiavosi, kad jau ry
tojaus dieną po atvykimo į Ame
riką rado darbą. Dirbo iki 75 
metų amžiaus, kada išėjo į pen
siją. Didžiavosi savo lietuviš
kumu ir užaugino lietuvišką šei
mą, kuri ir dabar užlaiko tauti
nes tradicijas. Nuliūdime liko 
sūnus Lavvrence, marčios Birutė 
ir Eugenija, anūkai Donald ir 
Robert. Lietuvos vyčių 12 kuo
pos nariai bei keli svečiai iš 
Maspetho 110 kuopos sausio 7 
susirinko Cook’s šermeninėj 
Brome atsisveikinti su tauriu 
lietuviu. Kun. Hohn Bida, Auš
ros Vartų parapijos administrato
rius, ir Helen Turkus, 12 kuo
pos pirmininkė, vadovavo atsi
sveikinimui. Nors velionis ir ne
buvo organizacijos narys, bet jo 
gyvenimas, kaip ir vyčių, buvo 
pašvęstas Dievui ir tėvynei.

Laisvės Žiburio rad^D progra
ma yra duodama per WHBI ra
dijo stotį. Šios stoties programų 
pobūdį, jų reikšmę ir svarbą 
Didžiojo New Yorko gyventojam 
pradėjo tirti Federal Communi- 
cation Commission. Si komisi
ja išduoda leidimus radijo sto
tims operuoti, šią stotį jau kuris 
laikas taikstosi perimti ispaniš
kos kilmės grupės ir bando įti
kinti FCC, kad ispaniškomis 
programomis ši stotis pasitarnau
tų didesnei mūsų apylinkės pi
liečių grupei. Dabartinių pro
gramų vadovai, jų tarpe ir Lais
vės Žiburio vedėjas Romas Ke
zys, rūpinasi, kad WHBI stotis 
pasiliktų esamo pobūdžio. Sto
ties savininkas Don Lewis vasa
rio mėn. vyks į Washingtoną 
dalyvauti FCC apklausinėjimuo
se. Jis nori su savimi pasiimti 
tūkstančius laiškų iš radijo klau
sytojų, kurie šiuose laiškuose 
išreikštų pageidavimą, kad 
WHBI programos pasiliktų to
kios, kokios jos yra dabar. R. 
Kezys prašo, kad lietuviai siųstų 
laiškus Laisvės Žiburio adresu, 
prašant kad lietuviška programa 
būtų tęsiama ir toliau. Juo dau
giau tokių laiškų bus gauta, tuo 
stipresnė bus mūsų pozicija 
FCC apklausinėjimų metu . 
Laiškus galima rašyti lietuvių 
ar anglų kalbomis (užtenka dvie
jų-trijų sakinių) ir siųsti Laisvės 
Žiburio adresu: 217-25 54 Avė., 
Bayside, N.Y. 11264. Arba galima 
rašyti tiesiog WHBI stočiai: 80 
Riverside Dr., New York, N.Y. 
10024.

Ina Navazelskytė, iš Bostono, 
yra atsikėlusi gyventi į New Yor- 
ką. Ji padarė platų pasikalbėji
mą apie režisierių Joną Jura
šą. Pasikalbėjimas buvo atspaus- • 
dintas žurnale Index on Censor- 
ship, gruodžio mėnesio numery
je. Žurnalas leidžiamas Londo
ne, Anglijoje, jau eina 10 metų. 
Pasikalbėjimas pavadintas From 
Kaunas to Broadway. Pasikalbė
jime paliesta visa J. Jurašo isto
rija, jo užsimojimai ir darbai čia 
Amerikoje, pažiūros į teatro me
ną. Prieš porą savaičių Ina Na
vazelskytė pradėjo dirbti Liet. 
Religinės Šalpos įstaigoje.

Lietuvių Atletų Klubo metinis 
susirinkimas įvyko sausio 15 
Kultūros Židiny. Buvo išklau
syta valdybos narių pranešimai, 
aptarta sportinė veikla ir išrink
ta nauja valdyba šios sudėties: 
Vida Jankauskienė, Vanda Ve- 
beliūnienė, Romas Kezys, Vy
tautas Kulpa, Stasys Liogys, 
Arūnas Simonaitis ir Kazys Vai
nius. Kandidatais — Vytautas 
Vaičiulis ir Vytautas Alksninis. 
Artimiausias naujosios valdybos 
darbas yra JAV rytinio pakraščio 
sporto šventė kovo 27-28 New 
Yorke. Be to, LAK sportininkai 
ruošiasi gausiai dalyvauti JAV’ 
ir Kanados lietuvių krepšinio- 
tinklinio pirmenybėse gegužės 
7-8 Clevelande.

AUKOS TAUTOS FONDUI
A. a. Juozo Skorubsko atmini

mui Tautos Fondui paaukojo A. 
ir St. Kalūzai iš Mississauga, 
Ont. 20 dol., Antanas ir Milda 
Vaivadai iš McLean, Va. 50 dol.

A. a. pulk. Jono Šlepečio at
minimui Tautos Fondui aukojo 
po 25 dol. dr. Kazys ir Dalia 
Bobeliai, Jurgis Zabelskis.

A. a. dr. Domo ir Sofijos 
Jasaičių atminimui Tautos Fon
dui paaukojo dr. Nijolė Bražė- 
naitė-Paronetto 100 dol. ir Ma
rytė R. Šalinskienė 25 dol.

A. a. kapt. St Lipčiaus at
minimui New Havene Tautos 
Fondui paaukojo Rūta Kazakai- 
tytė 10 dol. ir Lydija Matonie- 
nė 5 dol.

Už aukas Tautos Fondas 
nuoširdžiai dėkoja.

Naujiem skaitytojam Darbi
ninko metinė prenumerata tik 
12 dol. Jau skaitantieji Darbi
ninką kviečiami užsakyti Dar
bininką jo dar neskaitantiem. 
Tai graži dovana įvairiomis pro
gomis. Darbininkas, 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Kalendorius 1982 metam, 
didelio formato su meniškomis 
kun. A. Kezio fotografijų re
produkcijomis, įskaitant per
siuntimą, už 11 dol. gaunamas 
Darbininko administracijoj.

Arkivyskupo Jurgio Matulai
čio 55 metų mirties sukaktis bus 
prisiminta sausio 31, sekma-
dienj, Apreiškimo parapijos 
salėje, tuoj po sumos. Rengia 
Liet. Kat Federacijos New Yor
ko skyrius.

Gediminas Rajeckas atosto
gauja Fort Lauderdale, Fla., ir iš 
ten Perkūno chorui atsiuntė 
sveikinimus. Taip pat gražius 
švenčių sveikinimus atsiuntė ir 
buvęs ilgametis choro narys Jo
nas Šileikis, dabar gyvenąs Day- 
tona Beach, Fla.

Lietuvos vyčių 110 kuopa 
kviečia narius ir visus kitus lie
tuvius gausiai dalyvauti vasario 
14, sekmadienį, 11 vai. ryto mi
šiose V. Atsimainymo lietuvių 
parapijos bažnyčioj Maspethe, 
kur specialių mišių metu bus 
meldžiamasi už pavergtą Lie
tuvą, prašant jai laisvės ir stip
rybės.

Lietuvos vyčių 110 kuopa 
planuoja ekskursiją į Frackville, 
Pa., kur kovo 14 vyks Vidurio 
Atlanto apskrities Lietuvos vy
čių suvažiavimas. Dėl rezervaci
jos autobuse skambinti Lottie 
Ulrich 212 478-7642. Suvažia
vime gali dalyvauti tik Lietu
vos vyčių organizacijos nariai.

Pamesta vyriška auksinė gran- 
dinėlė-apyrankė Kultūros Židi
nyje per Maironio mo
kyklos Kalėdų eglutę. Kas rado, 
prašom skambinti 212 — 441- 
7831 arba 516 482-2527. Radėjui 
bus atsilyginta.
------------------------------------------------------------------- ------- ----- - --------N.Y. 11207.
FILMAS PRIEŠ LAISVES 
KOVOTOJUS TELEVIZIJOJ

Televizijos 5 kanalas sausio 
15, penktadienį, 11:30 vai. vak. 
pradėjo rodyti anglų pagamintą 
filmą “Billion Dollar Brain”. 
Filmas tęsėsi 2 vai. 35 minutes. 
Dalis to filmo filmuota Latvijoj. 
Visa savo esme filmas yra prieš 
laisvės kovotojus partizanus. Jie 
parodyti kaip banditai. Ateina 
sovietų kariuomenė, tuos 
“banditus” sunaikina ir padaro

Lietuvių Kredito Unijos Kasos 
indėliai jau viršija 3 milijonus 
dolerių. Tas pasiekta dar nei 
dviem metam nesuėjus nuo KA
SOS įkūrimo. 3 milijonai dolerių 
KASOJE rodo, kad vis daugiau 
taupytojų randa geriausią būdą 
padėti savo santaupas į pelnin
giausią ir pilnai valdžios ap
draustą įstaigą. Niekur kitur ne
gausite 9% palūkanų už papras
tas einamąsias taupymo sąskai
tas — tik KASOJE. Čia taip pat, 
labai gerais nuošimčiais inves
tuojant į IRA pensijos fondą, 
galima pakelti kasdieninę finan
sinę gerovę ir užsitikrinti saugią 
ateitį. Padėję pinigus į lietuvišką 
KASĄ, rekomenduokite ir kitiem 
savo bičiuliam įsijungti į KASOS 
taupytojų eiles.

Kredito Unijos Kasos taupyto
jų ir narių metinis susirinkimas 
įvyks kovo 14, sekmadienį, Kul
tūros Židinyje. Bus pateiktas Ka
sos finansinis pranešimas, atei
ties planai ir renkami Kasos di
rektoriai bei kiti pareigūnai.

Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

IEŠKOMA NAMŲ VILKEI
Turime atsiskirti su mūsų 5 

metų pilnai dokumentuota Ger- 
man shepherd patele. Puikaus 
temperamento ir labai graži, 
pripratus prie jaunimo ir mėgsta 
lakstyti. Skambinti 874-3033.

Q U E E N S COLLISION 
CENTER INC. Ezpert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Frames straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Kvenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone HI 
1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

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

12-TOJE PARODOJE BUS SPALVOTOS 
MENINĖS FOTOGRAFIJOS SKYRIUS

Prie 12-tosios dailės parodos 
organizuojamas meninės spalvo
tos fotografijos skyrius, šią mintį 
rengėjam atnešė mūsų žinomas 
fotografas Vytautas Maželis, ku
ris daugel metų skyrė juoda-bal
ta fotografijai, o dabar visu atsi
dėjimu puoselėja spalvotą meni
nę nuotrauką, šioje srityje jis yra 
sutelkęs nemažą lobį, kuris ver
tas ir kitiem parodyti.

Spalvota meninė fotografija- 
taip ištobulėjo ir taip praturtėjo 
savo formomis, Savo uždaviniais 
bei sprendimais, kad ji pilnai 
gali būti jungiama su bendra 
dailės paroda. Spalvotos meni
nės nuotraukos kūrėjui, neuž
tenka paspausti tik foto aparato 
mygtuką ir tikėtis geros nuotrau
kos. Reikia pažinti ir jausti gam
tą, reikia mokėti komponuoti, 
spalvas bei šviesas balansuoti. 
Čia susitelkia daug- elementų, 
kurie yra ir grynoje tapyboje. 
Pvz. fą patį objektą fotografuo
ja du ar trys fotografai, ir kiek
vieno nuotrauka bus skirtinga, 
nes kiekvienas skirtingai prieina 
prie savo fotografuojamo kūri
nio ir jį skirtingai jaučia bei 
pergyvena. Taip vienur bus la
biau pabrėžtas realizmas, kitur 
romantizmas, o kitas ieškos sim
bolizmo ar surrealizmo, gal net 
abstrakto. Taigi spalvota nuo
trauka teikia daug galimybių 

tvarką. Pašiepti ir tie, kurie 
Amerikoj kovoja dėl pavergtų 
tautų laisvės. Filmas savo esme 
tarnauja sovietinei propagandai.

Kodėl 5 kanalas įsileido tokį 
filmą, kuris neteisingai interpre
tuoja faktus ir šmeižia kovojan
čius dėl laisvės pavergtom tau
tom? Juk tame pačiame 5-tame 
kanale dažnai per 10-tos valan
dos žinias kalba dr. Abend, pa
vergtųjų gynėjas, laisvės šauklys, 
nekartą kalbėjęs apie Lietuvą 
prieš pavergėjus, reikalaudamas 
pavergtom tautom laisvės. Prieš 
kokią porą savaičių tas pats dr. 
Abend tų pačių 10-tos valandos 
žinių komentaruose įrodinėjo, 
kad pavergtų kraštų žmonės, ku
rie siekia laisvės ir dėl jos ko
voja, yra herojai ir jiem reikia 
padėti. Banditai jie yra tik sovie
tam, kurie nori visus pavergti.

Tai kaip stotis gali suderinti 
tas dvi priešingybes? Gal ji ne
apsižiūrėjo, gerai neįsigilino į 
filmą, kad leido rodyti. Reikia 
reaguoti ir parašyti stočiai laiš
kų, kodėl jie taip padarė. Tegu 
pasiaiškina, tegu duoda laiko 
atitaisyti neteisybę. Laiškus tu
rėtų parašyti ir lietuviški veiks
niai ir žiūrovai, pagrasyti, kad 
bus boikotuojama visa 5-to ka
nalo programa. Stoties adresas: 
WNEW TV 5, Metromedia Tele- 
vision, 205 E. 67th St., New 
York, N.Y. 10021. 

‘A.njber Helidays” 

1982 M. EKSKURSIJOS 
I LIETUVĄ

ii Bostono/New Yorko 
Kaina nuo $995.00 
• Grupės išvyksta: 

kovo 24 liepos 5
balandžio 7 liepos 19
gegužės 5 rugpiūčlo 4
gegužės 12 (su Ryga) rugpiūčlo lt (su Ryga)
gegužės 24 rugsėjo 6
birželio 2 rugsėjo 15
birželio 16 rugsėjo 27

spalio 6 
gruodžio 27

VISAS GRUPES LYDĖS VADOVAI. Prie šių grupių galima Jungtie 
H VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ.

REGISTRUOJAME JAU DABAR:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 West Broedway, p.o. box 116, 

South Boston, Mase. 02127, Tat (617) 2064704

Trane-Atlantic Travol Service, Inc^ vidaus Ir užsleale agentūra, Jau 
nuo 19M motų SĖKMINGAI organizuoja vlaų aOp okakurogų J 
LIETUVĄ Ir | kitas pasaulio žalio.

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUOtlONAS

išreikšti savo individualų pasau
lį įvairiose spalvose, įvairiose 
formuose bei ritme.

Kviečiami visi šios apylinkės 
spalvotos meninės nuotraukos 
kūrėjai dalyvauti šioje parodoje. 
Nuotraukos turi būti nemažes
nis kaip 8 x 10 colių. Nuotrau
kų skaičius nenustatomas. Jei 
bus daugiau nuotraukų sutelkta, 
bus padaryta atranka.

Paroda bus Kultūrds Židinio 
apatinėje salėje. Ji papildys, pa
įvairins 12-tąją dailės parodą, 
kuri rengiama ryšium su Lietu
vos nepriklausomybės švente ir 
skiriama tai šventei pagerbti. 
Parodą rengia ir globoja LB New 
Yorko apygardos valdyba. Tech
nikiniam darbui yra sudarytas 
specialus komitetas, kuris atliks 
visus parodos įrengimo darbus.

Visi parodai darbai pristatomi 
į Kultūros Židinį vasario 6 ir 7 
dienomis nuo 12 dienos iki 6 
v.v. Kūriniai tuoj bus kataloguo
jami ir parengiami parodai. Pa
rodos katalogas rengiamas iš 
anksto, bus išleistas parodai. 
Tuo laiku pristatomos ir nuo
traukos.

Kad būtų geresnis darbo pla
navimas, kad būtų žinoma, kur 
rengėjai stovi, visi prašomi už
siregistruoti iš anksto. Rašyti 
12-toji dailės paroda (P. Jurkus), 
341 Highland Blvd., Brooklyn,

Rengėjai labai nuoširdžiai 
kviečia visus dalyvauti parodoje, 
nepasididžiuoti, nepasipuikuoti. 
Juk tik kūryba mes išreiškiame 
savo egzistavimą, per kūrybą 
mes skiname kelią ir į nepri
klausomą Lietuvą. Prisiminkime 
brolius Lietuvoje. Jie iš mūsų 
laukia ir materialinės pagalbos 
ir svarbiausia — dvasinio polė
kio. O tokį polėkį ir suteikia ren
giamos parodos.

Rengėjai nori sutelkti visas 
geriausias pajėgas. Tegu kūryba 
mus visus jungia bendram dar
bui Lietuvai.

ŽIEMOS IŠKYLA
New Yorko skautės ir skautai 

organizuoja čiuožimo iškylą sau
sio 31, sekmadienį, Bear 
Mountains State parke. Kviečia 
prisijungti ir kitų organizacijų 
narius bei Maironio šeštadieni
nės mokyklos mokinius.

Iškylos vietoje yra pakankamai 
vietos automobiliam pastatyti, 
yra užeiga, kur galima pasėdė
ti ir nusipirkti užkandžių. Gali
ma išsinuomoti ir pačiūžas. Taip 
pat yra vietų slidinėjimui ir 
kalnelių rogėm. Čiuožimas pra
sideda 10 vai. ryto. Sesijos kas 
2 vai.

Norintieji dalyvauti iškyloje, 
prašomi tuoj apie tai pranešti sa
vo vadovam (draugininkam, drau- 
gininkėm) ar mokyklos tėvų ko
miteto nariam. Gausite kelio 
instrukcijas.

Jei tą dieną snigtų, iškyla bus 
nukelta į vasario mėnesį.


