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JAV, patyrusios, kad Libijos 
diktatorius Qaddafi rengiasi 
nuversti Sudano vyriausybę ir 
yra sutelkęs prie sienos su Suda
nu transporto lėktuvą, pasiuntė 
Viduržemio jūroj prie Libano 
plaukiojusį lėktuvnešį Nimitz 
prie Libijos ir 4 elektroninės 
žvalgybos lėktuvus į Egiptą ir 
privertė diktatorių savo planų 
atsisakyti. Ginkluoto konflikto 
buvo išvengta, nors Qaddafi ir 
grasino nudažyti Sidra įlanką 
amerikiečių krauju.

Prancūzijos užs. reik, ministe- 
ris Glaudė Cheysson pareiškė 
Sov. S-gos užs. reik, ministeriui 
Gromyko, kad Prancūzija nieka
da nesutiks, kad jos turimos 
branduolinės raketos pasida
rytų JAV ir Sov. S-gos nusigink
lavimo derybų objektu, nes 
Prancūzijos branduolinės pa
jėgos ir toliau liks nepriklauso
mos.

Izraelio remiama ir pietiniam 
Libane veikianti krikščionių mi
licija, vadovaujama mjr. Saad 
Haddad, Izraelio įsakyta užėmė 
pietinio Libano Sidon, Nabatiye 
ir Hasbeya miestus ir paėmė į 
savo kontrolę visą Izraelio pa
geidautą 28 mylių gilumo zoną 
pietiniam Libane.

Sov. S-ga pasiūlė Ženevoj 

konferencijai sumažinti Europoj 
laikomos kariuomenės skaičių 
20,000 karių, jei JAV sutiks su
mažinti savo įgulas Europoj 
13,000 karių. Iki šiol Vakarų 
valstybės ir Sov. S-ga negali 
susitarti dėl Varšuvos pakto 
valstybių laikomos kariuome
nės skaičiaus: Vakarai mano, 
kad Varšuvos paktas laiko Eu
ropoj 160,000 karių daugiau, 
kaip jie oficialiai prisipažįsta.

Izraelio ministerių kabinetas 
nutarė pasitraukusį gynybos 
ministerį Ariel Sharon palikti 
ministerių be portfelio ir leisti 
jam dalyvauti dviejuose įtakin
guose parlamento komitetuose, 
per kuriuos jis ir toliau turės 
didelės įtakos Izraelio politikai.

Palestinos išlaisvinimo organi
zacijos tarybos konferencija, 
nors ir nepritarė prezidento 
Reagan Artimųjų Rytų taikos 
planui (jis nenumato nepriklau
somos palestiniečių valsty
bės), bet jo ir neatmetė. Ir tai 
esąs nuosaikiųjų ir organizaci
jos vado Yasir Arafat laimėji
mas.

6 aliejų eksportuojančios vals
tybės — Saudi Arabija, Kuwait, 
Qatar, Jungtinis arabų emiratas, 
Bahrain ir Oman — susirinko 
slaptos konferencijos dėl alie
jaus kainų ir gamybos sumaži
nimo. Spėliojama, kad netrukus 
tuo reikalu tartis susirinks ir vi
sos aliejų eksportuojančios vals
tybės.

Sov. S-ga nuo 1986 numato 
Rytų Vokietiją kariniais reikme
nimis aprūpinti ne per Lenkiją, 
kaip iki šiol buvo daroma, bet 
keltu iš Klaipėdos uosto į Rytų 
Vokietijos Ruegen salą. Keltas 
būsiąs didelio pajėgumo, ga
lėsiąs gabenti net traukinio va
gonus, kurie specialiais įrengi
mais galės būti greitai pakrauti 
ir iškrauti. Manoma, kad keltas 
galės būti panaudotas ir sku
biam kariuomenės perkėlimui.

JAV vyriausybė yra susirūpi
nusi padidėjusia Amerikos žy
dų kritika gynybos sekretoriui 
Weinberger, kuris keliom pro
gom yra nepalankiai atsiliepęs 
apie Izraelį.

Pietų Afrikos min. pirmininkas 
P.W. Botha pareiškė, kad P. Af
rika atkreips dėmesį į kiekvienos 
Afrikos valstybės prašymą padė
ti kovoti su komunizmu.

1982 birželio 8 Telšiuose buvo 
sukviesti vyskupijos dekanai po
kalbiui su Religinių reikalų tary
bos įgaliotiniu P. Anilioniu. Ne
dalyvavo tik Mažeikių dekanas 
kun. Jonas Gedvilą.

Dekanai atsisakė kalbėti Tel
šių rajono vykdomajame komi

tete, kadangi Telšių rajono val
džia išniekino Panų kalną. Po
kalbis įvyko Telšių vyskupijos 
kurijoje. Įgaliotinis, kaip įpras
ta, kalbėjo apie religinių su
sivienijimų nuostatus.

Apie Panų kalną jis taip atsi
liepė: “Religinis ekstremizmas 
iššaukė ateistinį ekstremizmą.”

Protestas dėl Vėlinių
Po pokalbio dekanai įteikė į- 

galiotiniui pareiškimą:
“Nuo neatsimenamų laikų, 

pagal Bažnyčios patvarkymą, 
kunigai su tikinčiaisiais kasmet 
lapkričio 1 ir 2 dienomis mel
džiasi kapuose už mirusius. 
1981 m. lapkričio 1 beveik viso
se Telšių vyskupijos parapijose 
buvo uždrausta tikintiesiems 
bendrai melstis kapuose už mi
rusius.

Kai kur, pvz. Telšiuose, tą die
ną buvo uždrausta net kryžius 
pašventinti kapuose. Kituose ra
jonuose, pvz. Mažeikiuose, žo
diniai nebuvo uždrausta, tačiau 
kapuose taip garsiai buvo pa- 

kiu būdu negalima buvo bend
ruomeniškai tikintiesiem pa
gerbti savo mirusius ir už juos 
pasimelsti.

Mes, tikintieji, pasijutome 
grubiai įskaudinti. Visi žmonės 
pasipiktinę reiškė protestą, 
kad jie negali pagerbti savo mi
rusių taip, kaip reikalauja ti
kėjimas ir Bažnyčia.

Apie Panų kalno sunaikinimą
1982 balandžio 2-3 naktį Tel

šių rajone, Gadunavo apylin
kėje, Pasruojės kaime buvo 
žiauriai nusiaubtas mūsų tautos 
istorinis religinis paminklas 
Alkskalnis - Panų kalnas ir iš
niekinti kapai: nuversta ten nuo 
seno stovėjusi koplyčia; sienų 
rąstai, lubos, stogas kažkur iš
vežti; buvęs koplyčios altorius 
taip pat sudaužytas, Marijos 
statula sudaužyta ir įmesta į 
ten pat esantį tvenkinį, šventi 
paveikslai sunaikinti, kryžiai 
sulaužyti, sudaužyti: mediniai — 
nupjauti, Kristaus kančios su 
kryžių liekanomis išmėtytos ir 
sumintos į žemę.

Šis kapų, šventovės ir kryžių 
išniekinimas yra grubiausias ti
kinčios visuomenės įžeidimas. 
Šio istorinio — religinio pa
minklo sunaikinimas ir kapų 
išniekinimas — tai ne eilinis 
paprastų chuliganų siautėjimas, 
bet organizuotas, sutelktomis 
jėgomis su transporto technika 
atliktas darbas.

Šia proga turime priminti, 
kad tai daugybės kryžių ir reli
ginių liaudies meno paminklų 
mūsų tautoje sunaikinimo istori
jos tęsinys.

Katalikų Bažnyčia yra 
invmninv

Tarybinė konstitucija suteikia 
laisvę Katalikų Bažnyčiai kaip 
tokiai su jos esminiais įstaty
mais — kanonais, moralės dės
niais, dogmomis ir savitu kultu. 
Todėl į ją negalima žiūrėti kaip 
į kokią sektantų religiją, kur vi
siškai kita vidinė santvarka, vi
sai kiti kulto ir tvarkymosi 
įstatymai. Kai kuriose sektose 
renkami dvasininkai, kai kur vi
sai nėra dvasininkų. Todėl reli
ginėse bendruomenėse ten va
dovauja pasauliečiai. Katalikų 
Bažnyčioje yra hierarchinė san

tvarka. Čia vadovauja žmonės 
su šventimais: vyskupas ir kuni
gai. Tačiau jie turi laikytis ka
nom}, dogmų, moralinių ir esmi
nių kulto principų. Katalikų 
Bažnyčioje visi pasauliečių ko
mitetai teturi tik padedamąją 
ir patariamąją galią. Jeigu jie 
imtųsi Katalikų Bažnyčioje va
dovavimo funkcijos arba truk
dytų vyskupams ir kunigams 
vadovavimo darbe, tai jie kaip 
tikintieji iškrenta iš Katalikų 
Bažnyčios narių skaičiaus (kan. 
2345).

Todėl akcija su bažnytiniais 
komitetais prieš Bažnyčios hie
rarchiją yra ne kas kita, kaip 
užsimojimas sunaikinti Katalikų 
Bažnyčią. Žinoma, Katalikų 
Bažnyčia negali su tuo susitai
kyti ir ji priversta visomis jėgo
mis priešintis.

Si Icova yra prievarta Katali
kų Bažnyčiai primesta. Ji nieko 
gero neduoda ir valstybei, tik 
kelia nerimą tikinčiųjų masėse 
ir pakerta pasitikėjimą valdžia.

Reikalauja imtis priemonių
šių faktų akivaizdoje mes, čia 

susirinkę Telšių vyskupijos ir 
Klaipėdos prelatūros dekanai, 
kaip tikinčiųjų ir kunigų atsto
vai ir pilnateisiai savo šalies pi- 
liečiaft, reikalaujame: _ ___ _ ____________

Valgia privalo imtis v^^os"figūfoi neišliko, fedėlatste 
jog tie siaubingi nu-' koplyčias netikslingi”^ 

sihltimai prieš žmoniškumą ir 
švenčiausius tikinčiųjų jausmus 
— įsitikinimus (kapų šventovių

Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjimas vasario 20 Kultūros Židiny. Dešinėje preL 
Pa. Bulavas skaito invokaciją. Kairėje — vėliavos, šaulių garbės sargybos, vėliavų 
palydos ir jungtinis choras. Nuotr. L. TamofaūCio

PAPILDOMOS ŽINIOS APIE 
KUM. ALFONSĄ SVARINSKĄ

Kun- Alfonsas Svarinskas 
buvo Areštuotas sausio 26. Ka
talikų žinių agentūra Federali- 
nėj Vokietijoj pažymi, kad iš 
jam primetamų sunkių kaltini
mu galima spėti, jog jam gresia 
nuo dešimties ligi penkioliks 
metų lagerio bausmė ... Pasta
ruoju metu jis buvęs apkaltin
tas Lietuvos tikinčiųjų prašymo 
Sovietą} Sąjungos komunistų 
partijos sekretoriui Brežnevui 
organizavimu. Šiame dokumente 
Lietuvos tikintieji prašę pakeisti 
religinę laisvę varžančius sovie
tų įstatymus.

Kaip praneša Vakarų Vokieti
jos spaudą neseniai pasiekęs 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos 55-tas numeris, jau 
pratusių metų lapkričio 1 po 
šiuo prašymu buvo pasirašę 
apie 400 Lietuvos kunigų iš 
bendro 700 kunigų skaičiaus, 
nors dviejose vyskupijose ku
nigų panašai dar nebuvę surink
ti. Ii to agentūra daro išvada.

apsisprendimo teise ir lietuvių 
Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo 18-23 d. 1917 metais, 
skelbia atstatanti nepriklauso
mą demokratiniais pamatais su
tvarkytą Lietuvos valstybę su 
sostine Vilniuje ir tą valstybę 
atskirianti nuo visų valsty
binių ryšių, kurie yra buvę 
su kitomis tautomis”.

Tą Aktą 1920 gegužės 15 
visais balsais patvirtino laisvai 
išrinktas Lietuvos Steigiamasis 
Seimas. Atstatytąją Lietuvos 
valstybės nepriklausomybę pri
pažino tarptautinė valstybių 
bendruomenė ir taip pat Sovietų 
Rusija, kuri 1920 liepos 12 
Maskvoje su Lietuva pasirašyta 
taikos sutartimi taip užsianga
žavo:

— “pripažįsta Lietuvos vals
tybės savarankiškumą ir nepri
klausomybę su visomis iš tokio 
pripažinimo einančiomis juri
dinėmis sėkmėmis ir gera valia 
visiems amžiams atsisako nuo 
visų Rusijos suvereniteto teisių, 
kurių ji yra turėjusi lietuvių 
tautos ir jos teritorijos atžvil
giu”

Lietuvos valstybės atsista
tymas ir jos įsijungimas į lais
vų valstybių bendruomenę yra 
šiame šimtmetyje reikšmingiau
sias lietuvių tautai istorinis įvy-- 
kis. Nepriklausomybės laiko
tarpis reikšmingas mūsų tautai, 
nes buvo pasiekti dideli laimė
jimai.

Antrojo pasaulinio karo metu 
Lietuvos valstybė tapo Sovietų

, , . c . , Sąjungos ir hitlerinės Vokietijos
o f P* •) sąmokslo auka. Sovietų Sąjunga

kartotų ir tikintieji piliečiai 
būtų apsaugoti nuo teroro veiks
mų ir kad ateityje jie nebūtų 
tokiu grubiausiu būdu niekina
mi ir įžeidinėjami.

Kulto įstatymai neturi būti 
leidžiami, ir aiškinami prieš 
Bažnyčios pagrindinius įstaty
mus — kanonus ir konstituci
ją

Anksčiau minėtiems ir pana
šiems veiksniams ir faktams 
toliau besitęsiant, bus labai ap
sunkintas arba neįmanomas 
normalus dialogas tarp Bažny
čios ir valdžios.”

Pasirašė dekanai: kun. Ber
nardas Talaišis, kun. Stanislovas 
Ilinčius, kun. Bronius Bumei- 
kis, kan. Kazimieras Gaščiūnas, 
kun. Petras Palšis, kun. Feliksas 
Valaitis, kan. Juozapas Grub- 
liauskas, kun. dr. Petras Puža
ms, kun. Tadas Poška, vicede- 
kanai: kun. Petras Štokas, kun. 
Alfonsas Lukoševičius.

Atsako dėl Panų kalno 
sunaHdnimo

1982 rugpjūčio 6 tikintieji ga
vo atsakymą iš Kultūros minis
terijos į savo pareiškimą dėl 
Panų kalno nugriovimo:

“‘Nežinomi piktadariai sunai
kino Panų kalno vietinės reikš- 

gai rėmė šį prašymą.

Agentūra primena, kad areš
tuotasis kunigas Alfonsas Sva-

VASARIO 16-OJI ROMOJE

Romos lietuviai Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo

sirinkę Lietuvos atstovybėje 
prie Vatikano. Ant atstovybės 
namų šalia popiežiaus herbo ir 
Vyties, tą dieną buvo iškelta 
Lietuvos trispalvė vėliava.

{ susirinkusius trumpu, pro
gai pritaikytu, žodžiu kreipėsi

sys Lozoraitis jaunesnysis, ku
ris pristatė svečią kalbėtoją ita-

Romos universitete ir krikščio
nių demokratų partijos nacio*

šiandieną prisimename, kad 
Lietuvos Taryba, vykdydama 
lietuvių tautos valią būti laisva 
ir nepriklausoma, 1918 vasario 
16 Vilniuje padarė šį nutarimą: 
“Lietuvos Taryba, kaip vienin
telė lietuvių tautos atstovybė.

rinskas yra vienas iš steigėjų 
Katalikų teisėm ginti komiteto, 
kuris nuo 1978 pabaigos veikė 
Lietuvoj. Šis komitetas artimai 
bendradarbiavo su panašiu sta
čiatikių komitetu, kuri^ veikė 
Maskvoj. Stačiatikių komiteto 
narys kun. Gleb Jakunin nuo 
1980 yra areštuotas ir nuteistas 
dešimt metų kalėti.

- Prof. Cotta pateikė savo, kaip 
filosofo, apmąstymus apie tai, 
ką reiškia būti krikščioniu da- 

čionybės-pavyzdį, kalbėtojas 
iškėlė komunistų valdomus kai 

se, kalbėjo italas profesorius, 
kurtuose valstybinis ateizmas 

sunaikinti krikščioniškosios 
civilizacijos vertybes, kaip tik 
religija padeda pasipriešinti nu- 

vidinę laisvę, iškelia tas dvasi*

1940.VI. 15 okupavo Lietuvą ir 
jėga bei klasta rugpjūčio 3 į- 
jungė į Sovietų Sąjungą, sulau-

Sytas sutartis ir kitus tarptauti
nius įsipareigojimus. Tai įvykus, 
vieninteliais teisėtais Lietuvos 
valstybės pareigūnais liko jos 
diplomatiniai atstovai užsie
niuose. Jie pateikė protestus 
prieš lietuvių tautos valios klas
tojimą vyriausybėms, prie kurių 
buvo akredituoti, pasmerkė so
vietų agresiją prieš Lietuvą ir 
jos inkorporaciją į Sovietų Są
jungą.

šiąja proga noriu pridurti, 
kad Lietuvos Diplomatinė Tar
nyba su dideliu pareigingumu 
nuo 1940 gynė ir gina lietuvių 
tautos teises ir aspiracijas, sie
lojasi, kad Lietuvos valstybės de 
jure egzistavimas būtų išlaiky
tas ir Lietuvos atstovavimo tęs
tinumas būtų patikrintas. Tuo 
reikalu LDT veikia diplomati
nėje praktikoje priimta tvarka. 
Ir dabar tuo klausimu LDT rū
pinasi ir yra padariusi žygių, 
kad Lietuvos atstovavimas JAV- 
ėse būtų patikrintas.

Tai pažymiu minint Vasario 
16-ąją, kada laisvojo pasaulio 
lietuviai pareiškia, jog lietuvių 
tauta niekados nesutiks su Lie
tuvos pavergimu ir kad Vasario 
16-osios Aktas yra mūsų tautos 
apsisprendimas laisvam ir ne
priklausomam gyvenimui, nes 
valstybinė nepriklausomybė yra 
mūsų tautos gyvybinė sąlyga. Vi
si gėrimės mūsų tautiečių pa
vergtoje tėvynėje ryžtingu prie
šinimusi okupantui, lenkiame' 
galvas, pagerbdami mūsų tautos 
atgimimo patriarchus, Vasario 
16-osios Akto signatarus, žuvu
sius Lietuvos laisvės kovose, 
tremtinius kalinius it kovrgan- 
čius dėl pagrindinių žmogaus 
teisių, tikėjimo ir sąžinės laisvės.

Dėkingi esame, kad JAV vy
riausybė 1940 liepos 23 pasmer
kė nelegalų Sovietų Sąjungos 
veiksmą. JAV vyriausybės politi
ka nepripažinti prievartinės 
Lietuvos inkorporacijos J So
vietų Sąjungą yra tvirtai pakar
tojama per eilę metų pareiški
mais, patvirtinančiais Lietuvos 
valstybės juridinę egzistenciją. 
Tą Amerikos politiką remia JAV 
kongresas stipriomis rezoliuci
jomis, patvirtinančiomis ameri
kiečių solidarumą su mūsų tau
tinėmis aspiracijomis.

Ta prasme paminėtina JAV 
atstovų rūmuose š.m. vasario 2 
ir senate vasario 3 priimtoji 
jungtinė atstovų rūmų 60-oji 
rezoliucija, kuria nutarta, kad 
prezidentas paskelbtų pro
klamaciją, atžyminčią 1983 Va
sario 16-ąją “Lietuvos nepri
klausomybės diena” ir paska
tintų JAV gyventojus švęsti tą 
dieną atitinkamomis iškilmėmis 
ir veikla. (JAV prezidentas R. 
Reagan Lietuvos nepriklauso
mybės dienos rezoliuciją pasira
šė vasario 16.)

(nukelta į 2 ptl.)

nes vertybes, kurios atskleidžia 

pergyvenamus sunkumus. Tokiai 
pilnai išgyvenamai krikščiony
bei, pažymėjo prof Cotta, iš
kalbingai atstovauja Lietuvos 
katalikai, ypač gi lietuviai są
žinės belaisviai, kurių gilų, tvir-

Kronikoje spausdinami jų laiš-

Vasario 16-osios minėjime 
Lietuvos atstovybėje Romoje 

taltais nuncijus arkivyskupas 
Jonas Bulaitis, Bažnyčios vie- 

dovybė ir auklėtiniai, jėnritų, 

atstovai, kiti Romos lietuviai.
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I§ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

_Šiaulių dramos teatras šio 
sezono programoje žiūrovams 
rodo Dž. Bairono dramą “Kai
nas”. Režisuoja vyr. režisierius 
S. Varnas. Dailininkas—A. Frei- 
bergas, latvis iš Rygos. Liucife
rį vaidina aktorius Piaulokas, 
Kainą —akt. S. Jakubauskas. 
Kitus vaidmenis turi jaunesnieji 
aktoriai: F. Laurinaitytė, A. 
Venckus, N. Normantaitė, I. 
Liutikaitė, E. Leonavičius.

— Vilniuje yra įkurtas restau
ravimo centras, kuriame atnau
jinami seni paveikslai, taisomi 
istorinės vertės turį baldai, seno
viški laikrodžiai ir kitos vertin
gos senienos. Centre dirba 35 
dailininkai ir meistrai profesio
nalai, septyni jų esą aukštos 
kvalifikacijos specialistai. Spau
doje rašoma, kad restauravimo 
centras per metus atnaujinąs 
per tūkstantį įvairiausių muzie
jinių vertybių.

— Vilniaus įkūrimo 660 metų

sukaktis paminėta Revoliucijos 
muziejuje. Istorijos instituto 
vyr. mokslinis bendradarbis 
V. Daugudis pasakojo apie ar
cheologų radinius Gedimino 
kalno šlaituose (kasinėjimai vy
ko praėjusią vasarą). Vilniaus 
universiteto profesorius B. 
Dundulis kalbėjo apie miesto 
augimą senaisiais laikais. Istori
jos instituto mokslinis bendra
darbis K. Strumskis džiaugėsi 
Vilniaus laimėjimais socialis
tinėje santvarkoje, ypač kreipė 
dėmesį į naująją Vilniaus archi
tektūrą, į dailės kūrinių gausu
mą. Propagandininkas gyrė Vil
niaus dabartį.

U orkestrui. Fortepijonu skam
bino A Dvarionaitė.

— Leningrado S. Kirovo vardo 
surengta Lietuvos fotografijų 
paroda. Rodomos 19-os autorių

VALDAS 9UO9A, Itotavl* advokate*. 357 LarkfteM R 
į**'*”* n Northpbrth, N.Y, 11731. Tėt 516 3684740. Namų telefoną
Baranauskas, R. Rakauskas, R. j^^ineis atvejais 518 757-2571. Rate YortooRsaa Lito
Augūnas, R. Požerskis, V. Bube- iki H4«b4t, Rictanond HM, R.Yni418. TaL 2l2 441-2811. 
lytė, K. Mizginis. “ - ' 4

AR PAKANKAMAI PADEDAM 
PAVERGTAI SAVO TAUTAI?

AUCE*S FLORIST SHOP, lietuviškam talone — Itetuviška gėlių pat 
duotuvė. Gėlė* (vairiom ptoįgom. 846-5454. 707-04 Jamaica Ava.

(atkelta ii 1 psl.)

SHALINS FUNERAL HOME, Ine. 84-02 Jamaica Ava. (prie Foresti 
Pway St.), Woodhaven, N:Y. 11421. Suteikia gamingas laidoteves.' 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tai. 296-2244.

Savaitės 
įvykiai

— Vokiečių kompozitoriaus 
J. Brahmso 150 metų gimimo su
kaktis paminėta Vilniuje ir Kau
ne. Diriguojant J. Aleksai, Antrą

ją Brahmso simfoniją atliko Fil
harmonijos simfoninis orkest
ras. Minėjime nepasitenkinta 
vien J. Brahmso kūryba. Pri- 

t dėti du rusų kompozitoriai: M.
Musorgskio simfoninė fantazija 
“Naktis raganų kalne” ir A. 
Skriabino koncertas fortepijonui

Lenkijos darbininkai raudo
nais dažais ištepė vyriausybės 
patvirtintos darbininkų unijos 
organizatorių namų duris ir laiš
kais ir telefonu juos nuolat pa
bara.

Pietinėj Australijoj dėl sausros 
siautė gaisrų banga, dėl kurios 
žuvo.per 70 žmonių, sudegė per 
3000 gyv. namų ir buvo padary
ta už kelis milijonus dol. nuos
tolių.

Zimbabwe min. pirmininko 
Robert Mugabe nušalintas buv. 
partizanų vadas Joshua Nkomo 
skundžiasi, kad vyriausybės ka
riuomenė žudo Nkomo genties 
žmones, o iŠ norinčio keliauti į 
Cėk'osTdvaJtijbj vykštaritį jidšaū-" 
lio ^i&bskdhgrešąjbshiia Nko
mo buvo atimti kelionės doku
mentai ir jis pats keliom va
landom buvo sulaikytas.

Ispanijos Demokratinio centro 
unija, vadovavusi Ispanijos per
sitvarkymui iš diktatūros į de
mokratiją, bet paskutiniuose 
parlamento rinkimuose išrinku
si tik 13 atstovų, nutarė susilik- 
viduoti.

Pravda paskelbė, kad Sov. S- 
gos aviacijos pramonės ministe- 
rio pavaduotojas Michail S. Mi- 
chailov ir tos pat ministerijos 
tarptautinių santykių direkto
rius Sergei A. Andriasov buvo 
atleisti iš pareigų, o dar vienas 
pareigūnas N. Laikov nubaustas 
15 m. kalėti už išeikvojimą 
84,000 dol.

Nigerija, pirmoji aliejų eks
portuojanti valstybė, priklau
santi aliejaus karteliui, sumaži
no aliejaus kainas 5.5 dol. už 
statinę.

Demokratų partijos kandi
datais į busimuosius JAV pre
zidentus pasiskelbė Califomijos 
senatorius Alan Cranston, Colo- 
rado senatorius Gary Hart ir

Maltos min. pirmininkas 
Dom Mintoff uždraudė užsienio 
valstybių atstovam turėti santy- - 
kių su nariais opozicinės nacio
nalistų partijos, kuri per parla
mento rinkimus surinko 51 proc. 
balsų, bet atstovų išrinko ma
žiau už vyriausybės partiją ir 
dėl to nedalyvauja parlamento 
posėdžiuose. Atstovai vieningai 
tokį draudimą atmetė kaip 
prieštaraujantį Vienos kon
vencijai ir Helsinkio akto nuo
statam.

Lenkijos Solidarumo unijos 
slaptos radijo stoties operatorius 
Zbigniew Romaszevvski buvo 
nuteistas kalėti 4.5 m., jo žmo
na Zofija, radijo pranešėja — 3

Tuo yra atkreipiamas Krem
liaus dėmesys į tai, kad visos 
tautos turi teisę laisvai ir ne
priklausomai nuo kitų gyventi, 
kad laikas neįteisina sovietų 
okupacijos ir pretenzijų į Lietu
vą, primenant Maskvai žmogaus 
teisių laužymus, žiaurios prie
spaudos ir gyvenimo kontrolės . 
santvarką Lietuvoje bei Sovietų 
Sąjungos prasižengimus tarp
tautiniams įsipareigojimams. 
Tuo taip pat parodoma Sovietų 
Sąjungai, kad pasauliui yra ži
noma, kaip ji traktuoja lietuvius, 
kaip jie yra grasinami ir baugi
nami bei įkalinami, jei nepaklūs
ta nelegaliems Sovietų žygiams.

Tvirta JAV laikysena yra kitų 
Vakarų valstybių remiama, nes 
ne kartą mes patiriame jų pa
reiškimus, kad jos Baltijos vals
tybių okupacijos nepripažįsta. 
Ta prasme reikia paminėti 1983. 
1.13 Europos Parlamento priim
tą Baltijos valstybių klausimu 
rezoliuciją bei Australijos sena
te 1982.XII.10 pareikštą pagei
davimą, minint Žmogaus teisių 
pasaulinės deklaracijos sukaktį, 
kad Australijos vyriausybė pa
veiktų į JT visumos susirinkimą, 
jog jis atkreiptų dėmesį į pa
vergtų pabaltiečių balsą ir pri
pažintų šių anksčiau buvusių 
nepriklausomų', valstybių teisę 
laisvai apsispręsti. Visa tai rodo, 
kad Baltijos valstybių problema 
yra gyva ir ji nepamirštama. *

JAV administracija š.m. vasa
rio 8 paskelbė leidinį apie žmo
gaus teisių padėtį įvairiose

valstybėse. Jame 1045-1048 pus
lapiuose, skirtuose specialiai 
Lietuvai, labai tiksliai nurodo
ma, kokia yra padėtis mūsų tė
vynėje žmogaus teisių, religi
jos, civilinių ir politinių teisių 
srityse bei iš viso kokia žiauri 
yra sovietinių įstaigų laikysena 
ir kontrolė. Tame leidinyje pa
teikti duomenys apie etninę asi
miliaciją, rusinimą, slavų įkur-

■ dinimą Lietuvoje patvirtina tai, 
ką pogrindžio spauda pavergto- dimai, income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
je tėvynėje rašo. Cituoju ALMA 
MATER pirmame numeryje esa
mą tekstą:

“Sunkus dabar mūsų tautai 
laikotarpis,gal pats sunkiausias 
iš visų kada nors buvusią Lie
tuvos istorijoje. Gresia pavojus 
jau visos tautos egzistencijai. 
Nors dabar vykdoma ta pati ca
rinės okupacijos politika, bet 
priemonės yra ne tik žiauresnės, 
bet žymiai rafinuotesnės.”

Toliau ALMA MATER rašo
ma: “Ar mes pakankamai pade
dame savo tautai sunkioje prie
spaudoje visais galimais bū
dais”, kada “daroma viskas, kad 
dingtų Lietuva ne tik iš pasaulio 
žemėlapio, bet ir iš pačių lietu
vių sąmonės ir širdies”, ir kada 
“tarybinė spauda visokiais bū
dais stengiasi ištrinti iš tautos 
atminties Vasario 16 Dienos da-

Tokiai padėčiai Lietuvoje 
esant ir žinant, ko mūsų.paverg
tieji tautiečiai nori, Vasario 16- 
osios šventė įpareigoja visus iš
eivius dėti dar daugiau pastan
gų, kad būtų pasiektas mūsų 
visų tikslas — Laisva ir Nepri- 
idausoma Lietuva.

MATTHEW F. BALLAS FUNERAL HOME — Modami koplyčia, Air-? 
condHioned, A. J. Bakon-BaNrūnas, Licensed Manager and Notary1 
Public, 660 Grand St, Btooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043. £

BUVUS FUNERAL HOME, Mario Telielra, Jr. laidotuvių direktorius, Neįt
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. WHson Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldoma*. 
Daug vietos automobiliam pastatyti. .. >

JUOZO ANDRIUšlO Roal Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau-

RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ava., Woodhavan, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 8474477). Jstalgoi kreipiantis paminėti, kad esate *r 
norite būtu. Andriušio ktijentais. f

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavam. 
1883 Madlson St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėm* Ir kt pramogoms. Be to, duodami poiaidotuvlniai pietūs. Pirmos 
rūšie* lietuviškas maistas prieinama kaina. >

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų- brokeris, dirba su Veriu i, Altschuler 
Schwartž., Ine. N.Y. Registruotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options 
fondus, commmodlties, auksų, atidaryti IRA planus. Suinteresuoti 
skambinkite 212 644-5580 arba nemokamai iš visur tol. 800-223-1512.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM 
Trečiadieniais 8:30-9:30 v.v., penktadieniais 7:30 - 8:30 v.v. Inž. Ed. V., 
Meilus Jr., vedėjas, 23 Shiriey Rd., Shrewsbury, MA 01545. Tol. 617* 
852-3665.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai“, penkt WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip Pat “Music of Llthuanla”, trečiad^ 
6:05-7:00 vai. vak., iš WS0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stekas, Dlr. adresas: 
234 Sunllt Dr., Watchung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

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

(atkelta iš 1 psl.)

SKAMBINTI: (212) 441-0909

dentas Walter Mondale.

110-06 Myrtle Avenue 
Rlchmond HHI, N.Y. 11418

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976-A NEMOKIAIS '
66-86 80 ST., MIDDLE'VILLACE, OUĖENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI Mūsų VIENINTELE VIETA — 

GAUSI PARODŲ SALE

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donata* Aleksandravičius, 

Vedėja*
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

IŠlfeteviTs IC Bažnyčios Kronikos^V. 'Vokietijos policįf* Kdelne 
areštavo Sov. S-gos prekybos 
misijos pareigūną Gennadi Ba- 
tašev, bandantį nupirkti dešifra
vimo aparatą. Spėliojama, kad 
Batašev yra V. Vokietijoj vei
kiančių KGB agentų viršininkas.

Prez. Reagan pasiūlė Izraeliui 
užtikrinti Izraelio šiaurinės sie
nos saugumą, jei Izraelis sutik
tų atitraukti savo kariuomenę 
iš Libano, bet Izraelis tuoj pat 
šį siūlymą atmetė, reikalauda
mas tuo reikalu tiesioginių de
rybų su Libanu ir siekda
mas užtikrinti pietinio Libano 
saugumą su ten paliktais 750 
karių ir įrengtais trim atsparos 
punktais.

Indijos Assam valstijoj vyksta 
vietinių gyventojų riaušės, rei
kalaujant, kad iš valstijos būtų 
ištremti visi iš Bangladeš imi
gravę mahometonai. Iki šiol per 
riaušes žuvo daugiau kaip 1000 
žmonių.

Prezidentas Reagan pareiškė, 
kad JAV derybose su Sov. S-ga 
dėl vidutinės tolinašos raketų 
Europoj sutiktų svarstyti bet 
kurį siūlymą, jei tik jis pripa
žintų abiejų pusių lygybės prin
cipą-

Panų kalno sunaikinimas iš 
anksto planuotas

Tuo tarpu paaiškėjo kai ku
rios detalės: Panų kalno nunio- 
kiojimas buvo Telšių rajono val
džios iš anksto planuotas. Įsaky
mą nugriauti davė rajono kom
partijos kojnitetas, nugriovę 
mui vadovavo žuvininkystės ūkio 
direktorius ir kompartijos sekre
torius Baltrukas, dalyvaujant 
kareiviams. (Po mėnesio Baltru; 
kas išgėręs vairavo lengvąją ma
šiną ir pateko po kariškių sunk
vežimiu. Ligoninėje jam ampu
tuota koja.)

Nugriautą koplyčią buvo įsa
kyta išvežti sunkvežimio vairuo
tojui Zigmantui Burbai. Šis at
sisakė. Prie mašinos vairo buvo 
pasodintas kariškis. Sekančią 
dieną Zigmas Burba atsisakė 
dirbti su šventvagystėje dalyva
vusia mašina. Vairuotojų neat
sirado. Galinga mašina ilgai 
stovėjo be darbo. 1982. V.22 Tel
šių laikraštis “Komunizmo 
švyturyš” paskelbė, kad Pasruo-

proga New York* vasario 18. H k. Nina Jankauskaitė, Basa Alksninytė, Auksė Jan
kauskaitė, J. Simutienė, Sigita Alksninytė, Gailė Ketinsite, Laima Jankauskaitė. Naotr.

jės žuvų ūkiui reikalingi šofe
riai.

Kitos organizacijos, į kurias 
kreipėsi tikintieji, atsakymų ne
atsiuntė. Kelios moterys (Roza
lija Dargužienė, Gaudiešienė ir 
kt) nuvežė į Ministrų Tarybą 
40 tikinčiųjų pareiškimą, bet at
sakymo negavo.

Delegacijoje į Ministrų Ta
rybą taip pat dalyvavo Gadū- 
navo apylinkės Gedrimų Kultū
ros namų (Pasruojės žuvų ūkio) 
direktorė Jadvyga Jucienė, kuri 
taip pat atsakinga už paminklų 
apsaugą Gadunavo apylinkėje. 
Liepos mėn. ji buvo įspėta Tel
šių kompartijos komitete ir Tel
šių saugumo skyriuje, kad nekel
tų triukšmo dėl Panų kalno, o 
rugpjūčio pradžioje atleista iš 
darbo.

Kariuomenės prokuroras
1982 birželio 20 Sovietų Są

jungos vyriausioji karinė proku
ratūra pranešė, kad tikinčiųjų 
skundas persiųstas tirti į Pabal
tijo karinę apygardą Rygoje.

Birželio 28 į Telšius atvyko 
Pabaltijo karinės ' apygardos 
prokuroras. Į milicijos skyrių 
buvo kviečiami tie, kurie pasira
šė pareiškime- Rita Bumbliaus- 
kaitė, Jadvyga ir Genovaitė 
Drungėlaitės buvo gąsdinamos, 
kad už tarybinės armijos ap
šmeižimą bus teisiamos, nes jie 
neturi tikrų įrodymu, jog religi
nių objektų griovimui ar kovoje 
prieš tikėjimą būtų buvus pa
naudota armija.

Aišku, tikintieji negali įrodyti 
ir akivaizdžių faktų: majoras 
Berukov sprogdino 3 kryžius 
Rainiuose 1981 birželio mėn.; 
1981 m. lapkričio 1 kareiviai,, 
tikintiesiems meldžiantis, pa
truliavo Tešių kapinėse; 1982 
balandžio 2-3 naktį jie daly
vavo griaunant kryžius ir koply
čias; 1982 gegužės 15 kartikiai 
su kitais pareigūnais gaudė žmo
nes, vykstančius į Panų kalną.

Be to, tardomieji pranešė pro
kurorui, jog nugriauta koplyčia 
yra sukrauta Gadūnavo kari
niame poligone. Bet ir šio daik
tinio įrodymo kitą rytą nebe
buvo, — koplyčia iš poligono 
dingo.

, LIETUVIŠKO STILIAMS P
“ • SOKDRŪM|• ■■; :rt-'', <. T_____

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR C0NNECTICUT VALSTIJO
SE. JSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

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

.Susitarti dėl teito ir pasitikrinti kalnas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

1Š83
KELIONĖS į LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE

BROOKLYN, fcY. 11229 
TBL: (212) 799-3300



’ Tasso’ agentūros paskelbtas 
pranešimas, kad Viduklėslde- 
bonui ir Tikinčiųjų teisėm ginti 
katalikų komiteto nariui kun.
baudžiamoji byla, n^tik Lietu- žmonių meilė, tarnavimas arti- kuriam rašė apaštalas »v. Pau- 

voj, bet ir
Dėlšio

spaudos bei visuomenės sluoks
niuose iššaukė gilų susirūpini
mą. Ypač skaudžiai išgyveno šią 
žinią kun. Svarinsko bičiuliai ir 
visi, kurie turėjo progos pažinti 
šį taurų kunigą ir nenuilstantį 
religinės laisvės bei žmogaus 
teisių gynėją. Vienas iš tokių 
yra Ukrainos katalikų patriar
chas, Lvovo arkivyskupas kardi
nolas Josef Slipij, kuris, 1963 
popiežiaus Jono XXIII išlaisvin
tas iš sovietinio kalėjimo, apsi
gyveno Vatikane. Sužinojęs apie 
kun. Alfonsui Svarinskui ke
liamus kaltinimus, kardinolas 
Slipij sausio 29 paskelbė pareiš
kimą, kuriame, kreipdamasis į 
lietuvius, rašo:

“Brangūs Broliai Kristuje! 
Mane pasiekė skaudi žinia, kad 
vėl areštuotas jūsų tautietis 
kun. Alfonsas Svarinskas. Areš
tavimo aplinkybės ir priežastys 
man nėra žinomos, bet viena yra 
tikra: šis Kristaus Bažnyčiai ir 
Kristaus Evangelijai ištikimas, 
pasiaukojęs kunigas nėra pa-

NUMIZMATIKAS J. K. KARYS ,5 
— SUKAKTUVININKAS

bių klausimam nagrinėti sutelk- los - tarptautinis ekspertas 
ta toks didelis skaičius tarptau- (Washington, D.C.), Alan Bode

— Orange County “Regis- 
ter” dienraščio redaktorius, dr. 
Alex Aležiev — Rand. Corp.

tinės politikos ekspertų žmo
gaus teisių konferencijoj, kuri į- 
vyks kovo 12, šeštadienį, 9 v. 
ryto Sheraton Tovvnhouse vieš
buty, 2961 Wiishire BlvcL, Los 
Angeles, Calif.

tos šiomis temomis: “Pasiprieši
nimo sąjūdžiai ir žmogaus tei
sių pažeidimai okup. Baltijos 
valstybėse”, “KGB pirštai pasi
kėsinime prieš popiežių ir 
implikacijos Baltijos kraštam 
bei Lenkijai”, “Andropovas, 
popiežius ir Baltijos valstybės”, 
“Karas Afganistane ir baltų karo 
belaisviai”, “Žurnalistų atsa
komybė atominių ginklų užšal
dymo klausime”.

Temas nagrinės ir simpoziu
mam vadovaus Paul Henze —

Shir Ali Miskinyar — .afganų 
laisvės kovotojų atstovas, ats. 
kap. Andrius Eiva — West Point 
auklėtinis, ryšininkas su afganų 
laisvės kovotojais. Michael An- 
tonovich — Los Angeles apskr. 
tarnybos narys, Sergėjs Zamas- 
cikov — pabėgęs Rygos komso-

no Jogis ■— Estų tautinės tary
bos atstovas, Maris 'Mantenieks 
— Amerikos Latvių sąjungos in
formacijos biuro vedėjas, dr. 
Viktoras Stankus — JAV LB 
krašto valdybos vicepirminin-

gstingaš, irai jie skelbia laisvę 
ir tiesę Jėzuje Kristuje, štai tos 
mintys, kuriąs kančioj palaiko 
kun. Alfonsą Svarinską ir visus, 
kurie drauge su juo yra perėję 
kalėjimus ir kato-gą

Gailestingasis Viešpats telydi 
kun. Alfonsą Svarinską jo kan
čios kely. Mūsų malda tesuteikia 
jam stiprybės ir paguodos.

Linkiu Jum Viešpaties palai
mos!”

Pasirašė: Josef Slipij, patriar
chas ir kardinolas.

EUROPOS PARLAMENTO 
REZOLIUCIJOS ATGARSIAI

kolonizavimo procesu galėtų 
pasinaudoti ir Europos tautos. 
Pirmas žingsnis ta

Tame pačiame viešbutyje 7 
vai. vak. vyks banketas. Jame daly
vauja Robert W. Farrand — 
valstybės departamento atsto
vas, brig. gen. John Lasater —- 
gynybos dept atstovas, Thomas 
Bradley — Los Angeles burmist
ras. . j

Dalyvavimas bankete — 35 
dol., studentam — 20 dol. Bi-

Areštais ir Lietuvos žmonių 
žudymais Andropovas pasiryžęs 
sulaužyti lietuvių tautos pasi
priešinimo dvasią. Laisvieji lie
tuviai negali sėdėti sudėję .ran
kas ir dėl tautos laisvės kovoti

Europos Parlamento posėdį, 
kuriame buvo priimta rezoliuci
ja už Pabaltijo tautų laisvą ap
sisprendimą, sausio 15 plačiai 
aprašė įtakingas Frankfurte All-
gemeine dienraštis. . Minima: toP°s Parlamentas 
“triukšminga scena” prieš patį "SeSfo dienų). Tai 
balsavimą, kai Graikijos komu
nistų atstovas Adamou paneigė 
parlamentui teisę diskutuoti Pa
baltijo klausimą. Vokiečių so
cialistų atstovas Seeler pa
reiškė, kad jo frakcija pritars 
rezoliucijai, nes jai žmogaus tei
sių klausimas yra nedalomas; 
Europos socialistiniai atstovai 
reikalauja, kad Europos vyriau
sybės įtrauktų Pabaltijo klausi
mą į sekančios Helsinkio kon
ferencijos dienotvarkę. Italų li
beralas Gawronski pabrėžė, jog 
nesvarbu, kad nuo Pabaltijo ša
lim padarytos Neteisybės praėjo 
jau keturiasdešimt metų — vien 
principo dėlei jos negalima už
miršti, nes kitaip būtų bepras
miška kalbėti apie Afganistano 
bei Lenkijos nepriklausomy
bę ir teisę laisvai apsispręsti. 
Straipsnio antraštė: “Prieš nai
kinimo politiką ir rusinimą Pa
baltijyje”.

JAV-ių vyriausybės pažiūros 
atsispindi Amerikos Balso veda
majame, kuris sausio 26 buvo 
radijo bangomis perduotas vi
som pasaulio šalim ir į Lietuvą. 
Pasak vedamojo, Europos Parla
mento delegatų rezoliucija Pa
baltijo klausimu yra “puikus 
sumanymas” (excellent idea). 
Jungtinės Tautos niekad ne
svarstė Lietuvos, Latvijos ar 
Estijos satatuso savo dekoloni
zacijos pakomisėje, kuri yra 
“tinkamas forumas šiam klausi
mui”. JAV-ės nesitiki “stai
gaus pasikeitimo” Sovietų poli
tikoje, bet, iškeliant Pabaltijo 
“kolonijinę padėtį” Jungtinėse 
Tautose, būtų pabrėžta, kad 
“laikas neįteisino Sovietų pre
tenzijų į Estiją, Latvįją ir kfe* 
tuvą”.

Vokietijos katalikų laikraštis 
Deutsche Tagespost sausio 7-8 
išspausdino pasikalbėjimą su 
rezoliucijos autoriumi, Vakarų 
Vokietijos parlamentaru, dr. Ot- 
te von Habsburgu. šis krikščio
nių demokratų atstovas iškėlė 
didžiulį kolonijų panaikinimo 
vaidmenį tarptautinėje politi-

mas žingsnis ilgame kelyje, bet 
todėl nemažiau svarbus — “Pa
baltijo rezoliucija gali būti isto-

Otto von Habsburg. Šio straips
nio santrauka buvo perduota į 
Lietuvą “Laisvės Radijo” ban
gomis sausio 18.

Šveicarų žurnalo L’Impact 
1982 lapkričio numeryje J.G.H. 
Hofimann rašo, kad pirmą sykį 
po 1940 įvykdytos Pabaltijo 
okupacijos jų bylą svarsto tarp
tautinė’ institucija — Europos 
Parlamentas. Tai esą svarbu 
“ne tik Pabaltijo valstybių da
barčiai, bet mūsų visų ateičiai”. 
(Elta)

“Jungtinių Tautų dekoloni- 
zavimo komisijoje kalbama 
apie viską, tik ne apie "Sovie
tines kolonijas”. Vakarų parei-

lietus rezervuoti iki kovo 9į 
Čekius raSyti Baltic Americar 
JEęęedom Leaguę vardu ir siųsti 
P.O.Box 29657, Los Angeles, 
CA 90027; telefonu užsakyti pas 
J. Matulaitį 666-1820 arba 662 
8822, pas A. Mažeiką 714- 
859-0340 ir pas J. Kūjelį 395-

J. Matulaitį 
8822, pas / 
859-0340 ir 
8355.

Posėdžių dalyviai .taip pat 
prašomi didžiulėm konferenci
jos išlaidom padengti paaukoti 
bent po 20 dol. Tačiau su pa
dėka bus priimama bet kokia 
auka, ir aukos dydis nesudarys 
kliūčių konferencijos posė
džiuose dalyvauti.

Negalį nei į konferenciją, nei į

662-
714-
395-

mi nurodytu adresu atsiųsti 
auką Amerikos Baltų Laisvės 
Lygos darbam paremti.

VELNIUI PER GALVĄ 
REIKIA DUOTI GUDRIAI
( atkelta ii 3 psl.)

Teisinė padėtis
Adv. Povilas Žumbakis repre

zentuoja Antaną Lipšį bei eilę 
kitų apkaltintųjų. Jis kalbėjo su
trauktai, dalykiškai, pragmatiš
kai apie teisines problemas. Yra 
trijų rūšių bylos. Ekstradacija:

karų Vokietija, pareikalauja as
mens išdavimo savo teismam.
Šioj procedūroj reikalinga tik 

trupučio informacijos įrodyti, 
kad yra “probable cause”. Ne- 
pffiečfo deportavimas: tai yra 
neformali procedūra, kurioj
nėra teismo ir yra daug mažes
nis šansas likti Amerikoj. Dana

mas, po kurio prasideda depor
tacijos stadija.

Nors OSI šias bylas tvarko, 
nebūtinai ji jas pradeda. “Tie
sos* korespondentai paskatino
bylą prieš L. Kairį, sovietų ša

rikos Baltų Laisvės Lyga šion 
konferencįjon sutelkė didelį žy
mių amerikiečių ir kitų tautų

bės šio krašto žurnalistai, val-

labai rūpės Maskvai, su viltimis 
į mus žiūrą? pavergti Lietuvos 
Žūtonės, kurie orams siunčia 
S .O. S. signalus. - +

vietai uždengia savo nuveiktus sprendimas neturės visų atsaky- 
“darbus”. Akcfia nukreipta mų-
prieš mus, nes mes efektingai — OSI kaltinimai techniškai 
veikiam prieš juos. Jų noras yra turi remtis ’ tik vienu įrody
mus suskaldyti, sužlugdyti. nra. Būtent,' kad asmuo, vykda-

Mum reikia bė sąlygų padėti į Ameriką arba imdamas
■ . nr>.* 11 m .i ■ ■U’mVa i

mus suskaldyti, sužlugdyti.

I. ' . — Deportacijos atveju asmuo 
; pirmiausia tari pasirinkti kraš-

iS mūsų lietuvių.

išryškėjo kai kurie laktai ir pa
pildymai.

x— Kadangi mūšų (statymai 
nėra tobuli, reikia dėti pastan
gas politinėj sferoj juos pa- 
Į_ - f -<t -t- -ef /Keistų pBpiKiyu«

— vmcagpj rormuojosi Dena
ras komitetas iš Vilko, Alto ir 
LB atstovų. Yra užsiangažavęs 
telkti lietuviam svarbią in- 
f m   f t r 
IOiiuSKTImL. ■ 1KUm*S1« BUBU kels

‘Kai prieš 80 metų kovo 4 
vienoj Trakų apskrities bakūžėj 
kaimo bobutė priėmė šeštą Ka- 
reckų šeimos kūdikį, kas galėjo 
pagalvoti, kad tai būsimasis lie
tuvis pirmūnas numizmatikos 
srityje, trijų mokslinių veikalų 
ir daugybės straipsnių autorius?

Kovo 4 — taip pat dviejų 
jo knygų “Nepriklausomos Lie
tuvos pinigai” ir “Senovės lietu
vių pinigai” — sukaktis. Papras
tai dovanos duodamos sukaktu
vininkui. Gi 1953 ir 1959 Jo
nas Karys savo gimtadienių pro
gomis parašė abiejų anų knygų 
prakalbas, tomis progomis savo 
tautai padovanodamas po ver
tingą, pasaulinio masto dovaną.

Trečioji jo knyga — “Numiz
matika” autoriaus de
dikuota: Tau, amžinoji lietu
vių Tėvyne 1970 Vasario 16 
proga. .

Šie trys Jono K. Kario veika
lai įkėlė Lietuvos vardą numiz
matikos mokslan. Jau 1936, bū
damas- Lietuvos valstybės mo
netų kalyklos vedėju, pasiryžo 
surinkti, išstudijuoti, išrūšiuoti 
ir.paruošti mokslinę informaci
ją apie senovės lietuvių pinigus. 
Tą atkakliai ir vykdė nepriklau-

Vokietijoj ir Amerikoj. Daug jo

metu, bet tai tik sustiprino jo 
asmenybės bruožą — užsibrėž
tą darbą atlikti, ir atlikti tikrai 
gerai. , ‘

Jonas K. Karys, augęs sunkio
se sąlygose, anksti parodė savo 
valingumą. Mokslo jis iš mažens 
troško, bet sąlygų nebuvo. Dirb
damas įvairius ūkio darbus, tik 
protarpiais lankydamas mokyk
lą, su vyresniojo brolio pagelba 
pasiruošė į trečią vidurinės mo
kyklos klasę. Deja, ir jos lanky
tį negalėjo.

nėra. A. Lipšys pasirinko išva
žiuoti į Vokietiją. Jo sveikata 
nebūtų pakėlusi jokių teismų. 
J. Juodžio teismas Tampoj nu
keltas į lapkričio mėnesį. J. 
Kungiui iš New Jersey teismo 
datos dar nėra nustatytos.

'— OSI gauna sąrašus iš sovie
tų. Jie patikrina pavardes per 
savo kompiuterius ir nustato, 
kurie asmenys gyvena Amerikoj. 
Tuomet pasildausiama soVietų, 
ar tie turi kokių liudininkų ar 
dokumentų. Sovietam tai pa
rūpinus, OSI užveda bylas.

Vykstant nepriklausomybės 
kovom, buvo dar per jaunas stfe- 
ti į savanorius, ir labai tai per
gyveno. Pagaliau 1919 antrąją 
Kalėdų dieną ilgiau- laukti jis 
nebegalėjo. Iš slėptuvės išsiėmęs 
šautuvą, išėjo iš namų. Truputį 
pasitempęs, gal kiek pasistiebęs, 
ir — šiek tiek “primiršęs” savb 
amžių, prisistatė netoli stovėju
sios savanorių kuopos karinin
kui ir buvo priimtas kuopos 
jauniausiu savanoriu. Tuo savp 
pasiryžimu Jonas K. Karys dar 
ir dabar džiaugiasi ir didžiud- 
jasi.

Šis sąžiningas, kruopštus ų 
sumanus vyrukas sparčiai kilo 
įvairiose kariškose pareigose*. 
Būdamas vos ^0 metų amžiaus, 
paskirtas vesti “Geležinio Vil
ko” trečiojo dragūnų pulko ope
ratyvinį skyrių. Vėliau jis buvo 
Lietuvos vyriausybės apdovano
tas savanorio — kūrėjo medaliu:

1926 vedė Joaną Reivytytę, 
kuri buvo ir tebėra jo planų 
skatintoja, rėmėja ir padėjėjd. 
Savo dideliu pasiaukojimu ir to
kiu pat pasiryžimu ji'įgalino vy
rą išleisti visą trilogiją.

Jonas K. Karys, išstojęs iš ka
riuomenės ir dirbdamas įyairio- 
Sė vaistybiriėše tanJjbote, Uiti1- 
valdikiais tęsė mokslą, kol 1938 
Vytauto Didžiojo universitete 
įsigijo diplomuoto ekonomisto 
laipsnį.

Tarnaudamas Finansų mi
nisterijoj, buvo pastebėtas 
kaip sąžiningas, darbštus ir 
daug vertingų pasiūlymų įnešęs 
tarnautojas. Tad jam buvo pati
kimos vis svarbesnės pareigos. 
1936 jis paskirtas naujai į- 
steigtos monetų kalyklos vedėju.

Abiejų okupacijų metu teko 
lektoriauti Prekybos Mokykloj, 
tarnauti Vilniaus miesto savi
valdybėj. Rosenheimo tremtinių 
stovykloj Vokietijoj buvo Lie
tuvių Bendruomenės apylinkėj 
vicepirmininku, Raudonojo Kry
žiaus pirmininku, mokytojavo 
progimnazijoj ir įvairiuose kur
suose, toliau rinko medžiagą 
savo trilogijai apie istorinius 
Lietuvos pinigus, ir Lietuvoj it 
išeivijoj gausiai dalyvavo kaiįr 
žurnalistas lietuvių spaudoj.

1948 Joana ir Jonas Kariai 
atvyko į Bridgeportą, ConnectĄ 
cut valstijoj, kur ir dabar gyve
na. Sunkiai fabrike ir siuvykloj 
abiejų uždirbamus pinigus jia t

Baigiamąsias mintis tarė adv. 
Žumbakis. Jis pastebėjo, kad 
mes turim stoti prieš milžiną, 
kurio finansiniai ištekliai. tejėga 
yra beveik neriboti. Mūsų 
jėgos ir ištekliai jo nenugalės. 
Mum reikia duoti velniui per 
galvą gudriai — su savo gal
vom. Negalim nusileisti prieš 
sovietų interesus.

Mūsų jaunimas yra šiuo rei-

girdę Baltai, objektyviai pa-. 
TfflKtm ■MmlBBil lt pUllcUv IlvCvl- 

sybę, prisideda prie mūsų.

kopijom ir fotografijų paruoši
mui. Kelionės į Wasbingtono ir 
New Yorkč bibliotekas taip pat 
surijo nemažai pinigų.

Jonas K. Karys, kiek tik ras
damas laiko, dalyvavo LB Brid-

mas (Vairias pareigas. Rašė nu-

ltelėto amerikiečių numizmati
kos sąjungų ir vis rašė, rašė

(vykiam užgulus Europą, “gali 
boti ■onaiktati visi šaltiniai, 
liudijantys lietuvių ėkonomtef 
gyvenimą senovėje,, jų valiutų



Išnešus vėliavas, besitvarkant 
Šokiam, Petras Ąžuolas, Alto na
rys, trumpai prisiminė aukas, 
kiek jų surinkta praėjusiais me- 
fcūs'ir kvietė aukoti šiemet

BLtą pamokslą.''Taip pat mišių 
pabaigoje kalbėjo ir Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis. Su 
vėliavomis dalyvavo: šauliai, 
rmnovėnai, ateitininkai, skautai.
Taip pat buvo įneštos ir Ameri
kos bei Lietuvos vėliavos.

Parapijos choras, vadovau
jamas Viktoro Ralio, giedojo 
labai pakiliai ir pamaldas baigė 

^Amerikos ir Lietuvos himnais. 
-Žmonių bažnyčioje dalyvavo 
-apie 300.
PC
2> Minėjimas Kultūros Židinyje

Dalis žmonių tuoj pervažiavo 
iį-Kultūros Židinį, kur veikė vir- 
,tuvė ir kur buvo galima gauti 
•lietuviškus pietus. Minėjimas 
-prasidėjo 3:20, nors buvo pra
matyta, kad prasidės 3 v.

Atsidarius uždangai, scenoje 
<jau buvo jungtinis choras — Ap
reiškimo parapijos choras ir 
Perkūno choras. Tiem abiem 
choram vadovauja tas pats diri
gentas Viktoras Ralys.
c Minėjimą pradėjo šių metų 
New Yorko Alto pirmininkas Al
fonsas Marcelynas. Kalbėjo 
-angliškai, išryškino mintį, kad 
tik laisvame pasaulyje galime 
paminėti Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 65 metų su
kaktį. Toliau vadovauti pakvietė 
dr. Rimą Vaičaitį, Columbijos 
universiteto profesorių. Jis kal
bėjo angliškai ir lietuviškai, su
maniai ir jaukiai pravedė visą 
programą.

Įneštos vėliavos. Vadovavo 
šauliai. Jungtinis choras sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos him-

' -r - •
Prel. Pranas'Bulovas sukal

bėjo invokaciją — maldą, kurio
je prisiminė ir Lietuvos istoriją 
ir kvietė pasiryžti laisvės au
kai.

Vienas iŠ vadovaujančiu lietu
vių tunujistų, ilgametis redak
torius, dabar vadovaująs Alto 
informacijai, kun. dr. Juozas 
Prunakis, kalbėjo jautriai ir pa
gaunančiai, tuo jautrumu pa-

Tautos jsikftrė, tid* buvo tik 
51 jų narys. Dabar Jungtinės 
Tautos turi 156 valstybes. Pra
sidės ir Europos pavergtų — 
kolonizuotų tautą ižsilais- 

k ie t u v a bus pačius nausyrojus.
"XI" Tai buvo surinktų pavyzdžių, 

posakių pynė apie Lietuvą, kovą 
dėl jos laisvės, apie pasiaukoji
mą ir ryžtą. Ryškino, kaip ru
sai nuo seno norėjo išnaikin
ti Lietuvą. Ir dabar Lietuva ken
čia sunkią okupaciją, kas šeštas 
išvežtas į Sibirą. Ir tuo pačiu 
metu akiplėšiškai verčia dėkoti 
už išvadavimą. Tačiau tai nepa
laužė tautos dvasios. Lietuva 
šaukia: AŠ gyva.

Nebuvo pasaulyje tokios im
perijos, kuri būtų apsitvėrusi 
vielomis, kad žmonės nebėgtų. 
Tokia imperija turės žlugti. Ko
munizmo doktrinoje galioja du 
įstatymai: plėšk ir pjauk. Ir pa
čioje Sovietų Sąjungoje nebėra 
tokio žmogaus, kuris tikėtų ko
munizmo doktrina. Sovietų Są
junga, persekiodama religiją.ir 
tautines mažumas, vis dabar 
pralaimi. - - -------

Šiandien Lietuva turi daug r_____ c__________ _____
inteligentų, kurie išsaugos lais- šavo programą. Tai jų jauno di- 
vės troškimus ir visas viltis - Agento Viktoro Ralio nuopelnas.

* Pabaigoje padėkota visiem, 
kurie prisidėjo prie šio renginio. 
Įteiktos gėlės šokių mokytojai 
J; Matulaitienei ir pianistei 
Ė'. Frank. Sceną papuošė Čes
lovas Janušas ir Paulius Jur- 
Iftis.

mestas Strasbourge nutarė rei
kalauti, kad Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų byla, batų per
kelta į Jungtines Tautas.

Tai vis ženklai, kad vis dau
giau dėmesio skiriama paverg
tiesiem.

Tokiose aplinkybėse minime 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę. Laisvajame pasaulyje 
jau Lietuva yra nemažai išgar
sinta. Išgarsinimui labai daug 
prisidėjo Simas Kudirka. Kai čia 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventė minima laisvai, tai Lietu
voje ji minima slaptai, ją ypač 
mini jaunimas. Sovietų imperi
ja ypatingai to bijo, kad ne
būtų jokio judėjimo Lietuvoje, 
nes Lietuva yra virtusi visų pa
vergtųjų laisvės simboliu So
vietų Sąjungoje.

Ateis laikas, kad kils naujas 
gaisras, ir Lietuva atgaus savo 
nepriklausomybę.

Antrąją kalbos dalį jis skyrė 
svečiam amerikiečiarn ir kalbė
jo angliškai. Pasveikino ameri
kiečius draugus, paaiškino da
bartinę padėtį. Priminė, kad 
Valstybės departamentas parašė 
laišką Lietuvos atstovui Wash- 
ingtone ir tą laišką jis per
skaitė. Gen. konsulas kalbėjo 15 
minučių.

šoktai scenoje
Ninai Jankauskaitei praneši- 

nėjant, ansamblis vėl scenoje 
pašoko šiuos šokius: piemenė
lis, mlkutė, pabaigai — aštuo- 
nių šokių pynę.

Akordeonu šokius palydėjo 
Antanas Razgaitis.

Reikia pasidžiaugti jaunimu, 
kuris įdeda tiek darbo, tiek 
daug nuoširdumo, kol parengia 
tokias dideles, sudėtingas pro
gramas. Ir šoko jie pakiliai ir 
patraukliai, visus sužavėdami. 
Dėkui ir jų nenuilstamai vado
vei ir mokytojai Jadvygai Matu
laitienei.

Jungtinis choras
Pabaigoje pasirodė jungtinis 

choras. Atliko Šias dainas: Lie
tuviais esame mes gimę — St. 
Šimkaus, Jaunimo giesmė — J. 
Naujalio, Lituanica — Gailevi- 
Čiiaus, Šiaurės pašvaistė — St. 
'Sodeikos. Pianinu pritarė Eliza- 
bėth Frank.'.

Reikia pasidžiaugti ir abiem 
chorais, kad jie suprato reika
lą, padirbėjo ir pakiliai atliko

kas renka tokias programas 
ateičiai. Visą laiką juk buvo to
kios programos spausdinamos, 
ir lėšų tam reikalui užteko. 
Kam reikėjo šiemet atsisakyti il
gametės tradicijos?! Juk tam 
galima rasti mecenatų.

Amerikiečiai svečiai dauguma 
išėjo po pirmos dalies. Po visos 
programos rengėjai dar buvo 
surengę priėmimą garbingiem 
svečiam, programos dalyviam. 
Priėmimas buvo žemutinėje sa
lėje. Drauge ten dar vyko ir 
įvairios vaišės, užkandžiavimai, 
pokalbiai, (p.j.)

— Vincas Žemaitis, mišk, in
žinierius, sulaukęs 86 m. am
žiaus, vasario 15 mirė Chicagoj. 
Gimė Andriškių kaime, Vilka
viškio apskr. Amerikoj išgyveno 
33 metus. Nuo 1911 priklausė 
prie ateitininkų. Buvo Lietuvos 
Miškininkų Sąjungos pirminin
kas Lietuvoj ir išeivijoj, Liet. 
Istorijos D-jos, Liet Krikščionių 
Demokratų Sąjungos, Saulių 
S-gos, Balfo ir daugelio kitų 
organizacijų narys.

Dainuoja Perkūno choras
Užtraukus uždangą, chorai 

persitvarkė. Minėjimą pradėjo 
Perkūno choras, padainuoda
mas: Aleksandro Kačanausko 

t— Sudiev, kvietkeli, tu bran
giausias, K. V. Banaičio — Žy
gis į Vilnių, Alf. Mikulskio — 
Balnok, tame, bėrą žirgą.

Vėl pertvarkyta scena, nuimti 
chorų laiptai. Tada buvo prista
tyta eilė garbės svečių. Dalis 
jų buvo salėje, o kitų nebuvo. 
.Buvo pranešta per radiją ir tele- 
viziją, kad dalyvaus Ne\y Yorko 
valstybės gubernatorius Mario 
jCuomo, bet jo nebuvo. Atvyko 
■tik jo įgaliotinis.
Gen. konsulo A. Simučio žodis 

n Savo kalboje Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis pradžioje 
prisiminė 1863 metų sukilimą, 
kaip po sukilimo buvo likviduo-

Zenia Mucha petskaifė senate^: 
riaus D’Amato rezoliuciją, 
kur siūloma visoje Amerikoje 
paskelbti Lietuvos respublikos 
dieną.

Gubernatoriaus Mario Čuo- 
mo vardu pasveikino Johnny 
Niekos. Jis perskaitė ir gubem. 
Cuomo pasirašytą proklamaci
ją

New Yorko valstijos senato
rius Martin Knorr prisiminė, 
kaip buvo' priimta rezoliucija 
New Yorko valstybės senate. 
Perskaitė ir tą rezoliuciją.

New Yorko miesto tarybos 
proklamaciją perskaitė tarybos 
narys Walter Ward. Visas pro
klamacijas įteikė pirmininkui Al
fonsui Marcelynui. ;

Laišku pasveikino ir kongreso 
atstovė G. Ferraro. Laišką per
skaitė pirmininkavęs.

Tautiniai šokiai
New Yorko tautinių šokių an

samblis Tryptinis, vadovauja
mas Jadvygos Matulaitienės, 
pašoko keletą šoldų. Prieš kiek-
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1983 M. EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO
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Bteielto 18

Birželio 22

$1075X10 Liepos 20 -$133840
— 1075.08 RuaalOČIo 3 — 133840
— 1229.00 Rugpjfičto 17 — 152840
(su Ryga) Z ęmiRyga)

— 1288.00 7 *— 133HUM
— 152840 — 114340

(su Ryga) — 1118.00
— 133846 IpaltoS — 122840
— 162848 (•o Ryga)
(SU Rygė) , .. . .

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

Tel. (S17) 268-87S4

Nėr tanam atsikviesti gimines ateetogam

ateičiai. Maskva siunčia visus 
agentus, kad lietuvius suskaidyt 
tų, supjudytų. Tad nedžiuginki
me okupanto susiskaldymu. Visi 
dirbkime iš vieno. Madride ir 
Strasbourge pradedama Sovietų 
Sąjungos dekolonizacija. Tad iš
tverkime ir dirbkime drauge, j- 
traukime jaunimą, kad mūsų kė- 
efeš neliktų tuščios. Ką tii pada
rėt
M Mes neEiTslmedėzeTti^di' Llė’- 
tuvos laisvės kovose.

Prelegento kalbą publika labai 
jautriai priėmė, ne kartą plojo, 
o pabaigus plodama sustojo 
visa salė. Kalba visus sutvirtino 
ir uždegė naujiem žygiam. <

Rezoliucijos .
Toliau Nina Jankauskaitė per

skaitė iš anksto Alto paruoštas 
rezoliucijas, kur buvo padaryta 
įvykių apžvalga, prisiminta pra
eitis ir dabartis ir baigiama jei-

‘ i i . i . ti i.į,

■,kC. st.* ąn

— Petras Milašius iš Cleve- 
lando, įvertindamas jaunųjų dai
lininkų kūrybingumą, skiria 
1000 dol. premijom, kurios bus 
įteiktos Čiurlionio galerijoj ren
giamoj jaunųjų dailininkų paro
doj. Paroda vyks gegužės 6-15. 
Jaunieji dailininkai skatinami 
nedelsiant savo darbų skaidres 
siųsti adresu: Čiurlionio galerija, 
5620 So. Claremont Avė., Chi- 
cago, III. 60636.

SVEIKINIMAI II PASAULIO LIETUVIŲ
.... 4 -

> Sveikinimai II Pasaulio Lietuvių Dienoms ir skelbimai 
bus talpinami VI JAV ir Kanados Dainų Šventės ptog- 
ramoje. Pilno puslapio kaina — $100.00, pusė puslapio 
— $50.00, ketvirtis puslapio — $25.00 JAV valiuta.

:> Sveikinimų ar skelbimų tekstą Ir čekį Lithuanian 
WorW Festival, Ine. vardu siųsti Sofijai Džiugienei, 7240 
So. Mozart St, Ch krago, IL 60629 U.S.A.

Sveikinimai ir skelbimai turi būti gauti prieš km. ba- 
' landžiu mėn. 15 dieną — Dainų Šventės programa bus 

platinama per visas Pasaulio Lietuvių Dienas.

INTERNATIONAL
SOL ALGIO GRIGO vadovaujama kelionių agentūra G.T. INTERNATIONAL INC. 

praneša, kad gegužės mėn. 13 d. 1983 prasideda 18 DIENŲ išvyka i Europą, 
Maskva, VILNIUS (7 DIENOS), KAUNAS, Talinas, Leningradas, Helsinkis.

LABAI RIBOTAS VIETŲ SKAIČIUS! Tolimesnėm informacijom kreipkitės į:
G.T. INTERNATIONAL, 6240 So. KEDZIE AVĖ., P.O. Boz 29163

CHICAGO, ILLINOIS 60629
TELEFONAI: (312) 471-1700,471-1702, 778-7731

H Ne* Yorito PILNA KAINA — $1, 496.00,
įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius, maistą, operos arba baleto bilietus (4 bilietai), 
Įvairias ekskursuos k daug kRų priedui

Šiai karionei vadovaus agentūros prezidentas SOL ALGIS GRIGAS.

ATOSTOGOS PRIE ^FINNFIIR
BALTIJOS 1983 ” Sįmple elegance ...by Finnish design

KELIONES LIETUVON — GEGUŽĖ, BIRŽELIS, LIEPA, RUGPJŪTIS

^VYKSTAMA U No* Yėfto, Mootrealie, Los Angeles Ir Seattts 
WHMM tlMlog I NtHinn PMiUKiMNl mHvw | iEin|, važiuojami 
| Vilnių. Ii VNnlaas toktvvu skrendama Į Taliną.

HAŽBB8M8 KKUONĖS: 10 naktą/11 dieną—5 naktys VNnluj, 2 oaM 
» Ne* Yorfco Ir MaribnaNo $1353406166148, M lietai $148748 
$1028408179748.

ILGtSNtO KEUONtO: 14 nsktų/1S dienų: S naktys Vilniuj,
Taline, 3 naktys Holeinky. NJto* Yortm k MoatraMle $1515404172346,1

2 naktys Rygoj, 3 naktys

— Draugo premijuoto romano 
premijos įteikimo iškilmės vyks 
kovo 19 Chicagcy, Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėj. Kon
certo programą atliks New Yorko 
Metropolitan operos solistė Ma- 
ralin Niska ir solistas Algis Gri
gas. Bilietai jau dabar gaunami 
Vaznelių Gifts Internationa] 
parduotuvėj.

— Aras Mažeika, jaunųjų lie
tuvių krikščionių demokratų at
stovas, gyvenąs Caracas mieste, 
Venecueloj, dalyvavo pasaulio 
jaunųjų krikščionių demokratų 
kongrese, vykusiame sausio 21- 
25 Venecuelos sostinėj Caracas. 
Jam buvo progų iškelti ir Lie
tuvos klausimą, painformuojant 
delegatus apie dabartinę oku
puotos Lietuvos padėtį ir apie 
lietuvių tautos laisvės siekius.

— Radijo premijos (1982 metų) 
vertinimo komisiją JAV LB kul
tūros taryba sudarė Washingto- 
ne. Į ją sutiko įeiti: pirm. Vla
das Būtėnas, 2902 Porter NW, 
Apt. 53, Washington, D.C. 
20008. Nariai: Gražina Blekai- 
tienė ir Jonas Vaidais.

— Ona Baužienė, Australijos 
lietuvių veikėja, 1983 Naujų 
Metų proga Anglijos karalienės 
Elzbietos II buvo apdovanota 
Britų imperijos medaliu už jos 
ypatingą pasidarbavimą Aust
ralijos Lietuvių Bendruomenėj.

— V PLJ kongreso jaunųjų 
talentų vakaras bus II-jų PLD 
metu, liepos 2, Chicagos centre 
esančio Bismarck viešbučio Pa- 
villon teatre. Šiuo metu vyksta 
dalyvių registracija. Registra
cijos anketas galima gauti iš 
Jaunimo sąjungos ryšininkų ar
ba kreipiantis į talentų vakaro 
direktorių Juozą Kapačinską, 
6811 S. Maplewood, Chi- 
cago, Illinois 60629. Te- 
lef. 312 778-1840. Registracija ir 
pavyzdinė medžiaga turi būti 
įteikta talentų vakaro rengimo 
komitetui ne vėliau balandžio 1.

— Politinių kalinių, buvusių 
Sibire ir bolševikų bei nacių 
kalėjimuose, suvažiavimas šau
kiamas kovo 12 Chicagos Jauni
mo Centre. Visi buvusieji poli
tiniai kaliniai prašomi tuoj pat 
registruotis, net ir tie, kurie dėl 
susidariusių kliūčių į suvažiavi
mą atvažiuoti negalėtų, adresu: 
J. Ivašauskas, 3222 W. 66 Place, 
Chicago, III. 60629, Užsiregistra- 
vusių pavardės viešai nebus 
skelbiamos. Dėl nesamų sąrašų 
kvietimai į suvažiavimą nesiun- 
čiami.

— “The Chicago Catholic” 
savaitraštyje vasario 11 dviem 
išsamiais straipsniais paminėta 
kun. A. Kezio meninių fotogra
fijų knyga “Chicago/Kezys”. 
Taip pat įdėtos iš tos knygos 
trys iliustracijos. Tame pačiame 
numery išspausdintas dr. Lino 
Sidrio straipsnis apie kryžius 
Lietuvoj ir dabartinius ateisti
nių komunistų kryžiaus ir tikin
čiųjų persekiojimus. Straipsnis 
iliustruotas kryžių kalno netoli 
Meškuičių nuotrauka.

'— Rekolekcijos gavėnios 
metu Putnam, Conn., seselių 
vienuolyno centre: vyram kovo 
4-5, moterim kovo 18-20. Prave
da Tėv. P. Baltakis, OFM. Ko
vo 25-27 visiem charizmatiniu 
būdu priveda Tėv. J. Bacevi
čius, OFM. Vietų skaičius ribo
tas. 845.00. Pradžia penktadienį

1 vai. popiet Registruotis tel. 
203 928-5828.

kalba birželio 26 — liepos 9, lie
tuvių mergaičių liepos 10-30,

27, ateitininkų liepos 31 - rug
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AMBER HARVEST 
Fresh fruitš and vaęatablaa 

PARDUOTUVĖ

110-21 Jtrsiaica Avo. 
(kampui 11 SI.) 
847-928

Atidarą nuo 8 Iki 7 vaL 
nuo pirmadienio 
Iki šeštadienio

tautinės lėlės ir Vilniaus verbos 
bus vertos pasigrožėjimo. Daug 
kitokių įvairenybių, kurias pa
matysite tik atvykę.

Kaziuko mugė, rengiama Bos
tono skaučių ir skautų, bus kovo

UTHUARIAN COOKERY
<ln Engllsh, 310 pages, price 8 dol.)

tro ir III-čio aukšto salėse, 368 
W. Broadway, So. Bostone. Pra
džia 11:30 vai.

Vaidinimas “Katinėlis ir gai
delis” prasidės 3 v. popiet. Jį 
režisuoja Paulina Kalvaitienė.

| mugę ir į vaidinimą įėji
mas nemokamas. Visi kviečiami 
atsilankyti ir apsipirkti, skaniai 
pavalgyti ir pasimatyti su drau-

Kaziuko mugei artėjant
Smarkiai ruošiamasi Kaziuko 

mugei. Norima, kad ji būtų 
kiek galint skirtinga nuo kitų. 
Ne viskas dar skelbiama, bet 
jau žinoma, kad pietus ruoš 
žinomas patyręs virėjas Jonas 
Stankus ir pietūs bus penkių 
skirtingų patiekalų. Bus gausus 
tortų ir pyragų stalas, veiks ir
dietinis stalas su namie kepta gaiš, (km.) 
duona ir sūriais.

Turtinga loterija dideliem ir Dail. A. Tamošaičio knygos 
mažiem. Naujai pagamintos “Lithuanian Easter Eggs” pri-

Agneenėo ta. Slnkevlčiotės parašyta lietuviškų i 
recoptytopga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga~ou

valgių I

dol. DnMminkas, 341 mgMend Blvd., Brooklyn, N.Y. 11297.

Utukau “Llthuanlan Cookory*’ už 8 dol. Persluntlmes- 
PostapSO c.

Vardas, pavardė ..—..—_______ .....................___ ____________

Nu mot lt gatvė

Miestą* valstija, Zip

3 ĮDOMIOS LIETUVIŲ EKSKURSIJOS 
1983 METAIS

“ŠV. ŽEMĖ — EGIPTAS — GRAIKIJA” — 18 dienų 
kelionė — balandžio mėn. 21 dieną.
Kaina iš New Yorko — $2275.00
“KELIONĖ | SKANDINAVIJĄ” — 19 dienų kelionė — 
birželio mėn. 4 dienų.
“Kaina iš New Yorko — $2295.00
“ISPANIJA — LIURDAS — PARYŽIUS” — 14 dienų 
kelionė — rugpjūčio mėn. 27 dienų.
Kaina iš New Yorko — $1795.00
Kelionių brošiūros, smulkesnė informacija ir registracija: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue

Chicago, Illinois 60643
tel. (312) 238 -9787 . į ...........

DARIAUS IR 
GIRĖNO 

SUKAKTUVINIS 
KALENDORIUS

50 m. skrydžio 
jubiliejus

14 inč. pločio ir
22 inč. ilgio 

Tinkamas įrėminti 
Su persiuntimu 5.50 dol.

Gaunama 
Darbininko 

administracijoj

statymas bus kovo 12, šeštadie-.. Meninėj daly ]xx?ziją ir skai- 
nį, 7:30 v.v. Liet. Piliečių drau- tinins iš Aušros pirmųjų nume- 
gijos II aukšto-patalpose. Rengia, rių skaitys Stasys Santvaras, 
Lietuvių Tautodailės Instituto Aldona Dabrilaitė-Lingertai- 
Bostono skyrius. Dalyvauja tienė ir Gitą Markevičiūtė-Kup- 
pats knygos autorius ir skaitys činskienė.
paskaitą. _ ><_. Bostono apygarda prašo

Jinai ir trys gintarai ^vįsus dalyvauti šiame minėjime 
Stepono ir Valentinos Minkt^* ~rr jokių kitų renginių tą dieną 

vedamos radijo valandėlės 49 nerengti.
metų sukaktuvinis koncertas ugr ;; Rugpjūčio 14 įvyks LB Bos- 
šokių vakaras įvyks kovo 12 tono apygardos Lietuvių Diena 
So. Bostono Lietuvių Piliečių Maironio Parke, Worcesteryje. 
D-jos salėj. Jame programą at- - 
liks iš New Yorko muzikos ir T*"" 
dainos vienetas, kuris visų, o 
ypač jaunimo, yra mėgiamas.*' 
Tai “Jinai ir trys gintarai”. Šis *' 
vienetas jau yra su pasisekimu 
dalyvavęs Bostono Minkų sun- 
rengtame vakare. Jis ne tik at
lieka meninę programą, bet A 
taip pat groja ir dainuoja šcMĖ. f g 
kiam.

LB Bostono apygardos 
numatomi renginiai J ,1 

Balandžio 8, penktadienį, 6y 
v.v. Lietuvių Pil. D-jos antro 
aukšto salėj, So. Bostone, įvyks' 
arch. Edmundo Arbo meninių^ 
darbų paroda. Jis skaitys pa
skaitą “Žmogus ir kultūrinės 
apraiškos architektūroje”. Pa
skaita bus pailiustruota skaid
rėmis. 9

Balandžio 24, sekmadienį, 2f 
vai. popiett So. Bostono Lietu
vių Piliečių D-jos auditorijoj 
įvyks “Aušros” 100 metų sukak-* 
ties minėjimas. Paskaitą skaityšp 
Yale universiteto prof. poetas^ 
Tomas Venclova.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieiminve mokančius pasiūlo modemiškus apdraudos planus.

Susiv. mo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant-gavimui mortgičių.

Norj Įsiniyti kreipkitės f SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washlngton St), Wllkes Berre, Pa. 18703; e Didžioj? New Yorko 
rajono (taniai kreipkitės Į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Eldarts Lane, Woodhavon, N.Y. 11421, tel- Ml 7-6637. .

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTUSIŲ DOVANAS |LIETUVĄ IR 
(VAIRIUS USSR KRAŠTUS, nRUdpkltĄB RBtBmavimu plačiai 
žinomos firmos

. PACKAGE EXPKES51 TRAVEL AGENCY. INC

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADVAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 591-05$); 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per rimų firmų, paskyrimo vietų paslekią^trum- 
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas ^rantuotas. Vtsl muitai apmokami mūsų Įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yru krautuvės; Jom rasite žeminusiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto pratektų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryti. kasdien nuo 9 valanda r>to iki 8 valųndos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto Iki4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI'

Custom mede fur and sheep- 
skln coats and other leather 
goods. The lowest prlces in 
nelghborhood. Ūse our lay- 
away ptan.

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

ALEX SHEEPSKIN AND FUR CO. 
79-03 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN, N.Y. 11421 
TEL. 212 298-1102

lAISVĖS VARPAS sekmadie- . 
niais 93)0-10:00 vai. ryto iš 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 8:45 ryto. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. 
Telef. 268-0489. Parduodamas Dar- ‘ 
bininkas. Didelis lietuviškų knygų 
pasirinkimas.

JORA STRIMAITYTĖ, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS A KEHOE, 31 
Ezchange Street, Lynn, Massachu- 
setts, Tol. 617 596-0800. Turime 
ofisų ir Bostone pritarti klientus.

' Miami Beach, Fla. .33139-1201 17 St. ... 
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street . 
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street 
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Aveme__
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fdlmore Avenue ____
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenut____ ___
Chicaao. UI. 60629 - 2608 West 69 Street  

Chicago, UI. 60622 — 2222 West Chicago A vemt 
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd. 

Detroit 12, Mich. — J1601 Jos Caaspau Aveme 
Herfcnner^i.Y. McKennan Rd. ........ , ,, , ........
Hamtramck, Mich. — 113?9 Jos. Campau Aveme 
Chester, P^, 19013 - 2819 W. 3 St_____________

Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
NeW York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ...........-___
New York, 3, N.Y. - 324 E. 9th St______________
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. ManhaU St_______
Phoenis Ariz. 85027 - 22047 N. Blaęk Canaya Mwy. 
Rahway, NJ. — 47 East Mitatn Avenue ..........„w..._..

South River, N J. — 41 tfhitehead Avenue - 
Syracuse. N.Y. 13204 — 515 Marcelnu Street

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome j j iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 HigMnnd BhrtL, Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratpntl prenumeratų 1983 metam

MTOMB w pSVarOM —a. mes-...........................m.............. n.............................. —

Adresas.................. - . --------

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
kainuoja tfc 12 doL Visiem kitiem prenumerata — 15 dol.

Sparčiai auganti milijoninė

DeciEk PAMC

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa* 
sakojimai iš Lietuvos laisvės ko
vų, J. Jaškausko apysaka iš Lie- > 
tavos nepriklausomo gyvenimo 
pradžios,. A. Žemaičio “Lietu-* 
vos vaizdeliai” arba to paties au-> 
tariaus “Nutolusios dienos”. 
Gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

305 673-8220 
.......... 4.35-1654 
........... 342-4240* 
.......... 6X3-0090 

895-0760 
.......... 486-2818 
.......... 925-2787 

312 227-4850 
- (216) 8454678 
....... - 3654780 
_ 3i54aRMB£ 
..........~ 3454740 
1.302 4784871 
......... 3854550 
...... 302 478-2871 
.......... 471-7408, 
211WA 54878 
...... 602-S424776 
......... 381-8800

~ 2874350
.. 475-9746

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
KIŠA 

ta ir ptogtausia ban 
visiem lietuviams.

KASA už paprastas taupyme sųdodlas amb 9%
Už ISA pensijų tedMtas KASA ftao metunofta 11%
Už didelius ir mMuseertifikatas KASA ak Mek grifam MkMfamsfat procentus.
Visiems taupytajame KASA lengvomis s^fMafe rutelria H* iMių porintas.

segta A AA —• •   fe 8mle* owtaB flfetArteO Y -mBSONĮIm NT JMOO
9% onlūkniiu”-

— KIEKVIENO ASMENS INDELIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 100,000 DOL. — 
KASOS (staiga veikia savriMs dienomis m 8 vai ryte Bd 9 vai vakaro, e penktadieniais 
iki 6 vaL ir žeMadūnlab fld S veL rak.
KASOS afeaaet 8M1114h Street, Rfctamd M, N.T, 11418
Telefonas: (812)4414790

Siunčiu ui prenumeratų ė 
U2 kalendorių g, K
Spaudai paremti ė KASA kviečia visus jungtis į Eetavttkų tapena (staigi.



Nuliūdime likę

sūnus Kęstutis su šeima 
brolis Vladas su šeima

Mylimai Motinai

Mylimai Motinai

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos Valdyba

Mielus dr. Aldonų ir dr. Kajetonų Jannace, Jų sūnų 
Mindaugų, Birutę ir Adolfų Venskus Paryžiuje, Jų bran
giai mamytei, uošvei ir močiutei

Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros Draugija

TEODORAI ŠLEPETIENEI
mirus, jos dukroms prof. dr. Aldonai Janačienel su šei
ma ir Birutei Vėnskuvienai su vyru Paryžiuje didžio skaus
mo valandoje reiškiame nuoširdžių užuojautų Ir kartu 
liūdime

TEODORAI ŠLEPETIENEI
mirus, dukras prof. dr. Aldonų Janačienę su šeima, 
Birutę Venskuvlenę su vyru nuoširdžiai užjaučia

V.R. Panikai ir
Marija Lušienė

TEODORAI ŠLEPETIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame Ir kartu liūdime

A. Radzivanienė
V. Radzivanas su šeima Australijoje

1883 — AUSROS METAI —1983

PAJAUTAI TALLAT-KELPŠIENEI

Aleksandra ir Antanas Masionio! 
Teresė ir Algimantas Gečiai 
Danguolė Vizgirdienė

TEODORAI ŠLEPETIENEI
..........

Vincė Jonuškattė-Zaunienė 
Giedrė Zauniūtė

PADĖKA

JURGIUI KIAUNEI
mirus, nuoširdžiai dėkojamo visiems, kurie suteikė jam 
paskutinę pagarbų, užprašė šv. m Šias, aukojo organi
zacijoms Ir pareiškė mums užuojautų raštu, spaudoje 
Ir asmeniškai.

kui, Tėv. Kl. ŽaMiui, OFM, M. Šalinskienei, dr. E. Hoa- 
kul, dr. J. Lenkaičiui, dr. Br. NemickuL K. Nikiui, G. 
MeHiūnienel, A Vebeliūnui, P. Ąžuolui, S. Mackevičiui, 
P. ir J. Jurkuvtaams, V. Butkkii, K. BačauskuL solis
tui M. RazgaKlul, V. Gudienei, E. Čekienei, A. Diržiui, 
R. Šidlauskui Ir kitiems, kurie mums padėjo šioje liū
desio valandoje.

PADĖKA
1982 gruodžio 23 d. 8:25 vai. ryto po sunkios ir 

ilgos ligos mirt mano brangi žmona
A.A.

ONUTĖ GAILIŪTĖ ZUBAVIČIENĖ
Jos netekęs, reiškiu gilių padėkų visiems mane 

taip nuoširdžiai užjautosioms asmeniškai žodžiu, laiškais 
ir spaudoje. Dėkingas tiems, kurie spaudoje savo straips
niais apibūdino ir įvertino a.a. Onutę. Visiems dėkoju 
už atsiųstas gėles ir užprašytas mišias.

Nuoširdžiai dėkoju kun. P. Jaraškal už atsisveiki
nimo maldas ir pasakytų kalbų, taip pat už pamaldas 
Sunny HMs bažnyčioje Ir palydėjimų į Šunny HMs kapi
nes. Juliui Veblaičtol, kuris į laidotuves atvyko Iš New 
Jersey ir per mišias smulku pagrojo “Largo” F. Haendel 
Ir “Adagio” T. Albinoni, jam a komponavusiai Vilma 
Brazin, Vincui Mamaičių! Ir jo vadovaujamam chorui už 
grojimų Ir giedojimų laike mišių. K. Žukauskui už va
dovavimų atstove Minimo vakare, visiems už ton pasaky
tas kalbas Ir Valytei Rumšlenei už deklamavimų. La
bai dėkingas V. ir G. Beleckams už parodytų nuoširdumų, 
ypatinga meno padėka Genutei Beleckienei už paruo
šimų maisto Ir šeimininkavimų užkandžių metu ir visoms 
kitoms ponioms, prisidėjusioms prie maisto paruošimo 
k tvarkos salėjo- Dėkingas grabnešiams: Antanui Bal
čiūnui, Antanui Pileckul, Juozui Zorubal, Mikui Lukui, 
Harry Shubert, Vladui Adomavičių L -

Reliktu nepaprastų padėkų Eienutoi Lukiano! už 
tokį nuoširdi! atsidavimų Onutės priežiūroje k slaugymo 
bei už parodytų aukštos kokybės profesionalizmų.

Dėkingas dr. R. Šnaro už jo pastangas išgeibėti iš 
vėžio Ilgos nelaimės a.a. žmonų Ir už jo parodytų 
nuoširdumą lankant jų net namuose.

Širdingai ačiū Jonui k Irenai Levickams, LiubalBIch-

Potrattienel, atvykusiai Ii MiamL

Jame už toki gausų dalyvavimų Ir įvairiais atvejais Ii Jų

mes prasMMo Antano Ir Marytės Balčiūnų užprašy-

Juostelės pagroti aui. Onutės (giedotas 19 giesmių,

dalyvavusiame kapinėse k ten giedotas k kalbėtas

A. a. Onutės sesutės Marytė Laužocklenė Ir 
Antanina niicmsiciaM yra visiams oaaingos u* joms ia-

LAIMAI JASAITIENEI
4 f* -v* : - . «. » y * -• 4 «*-

Modestair Juozas Blažoičiai

PAJAUTAI TALLAT - KELPŠIENEI
mirus, jos dukrai Vitai Matusattlenei ir šeimai, vyrui 
Tadui, visiems giminėms ir artimiesiems reiškiame gilių 
užuojautų.

Maironio mokyklos tėvų komitetas 
ir mokytojai

JUTAI TALLAT - KELPŠIENEI 
-KLUPŠYTEI

amžinybėn iškeliavus, jos Mamų, vyrų Tadų, dukrų Vitų 

ir Vidmantų Matosalčlus, visus gimines bei artimuo

sius giliai užjaučiame.
K. Graudienė 
Rūta, Raimundas

JUTAI KLUPŠAITEI - TALLAT 
-KELPŠIENEI

mirus, jos vyrų Tadų, motinų E. Klupšienę, dukrų Vitų 
su šeima, brolį Vidotų su šeima Kanadoj k visus arti
muosius giliai užjaučiame k kartu liūdime.

Virginija Vitalius Sirusai 
Gražina Saulius Sirusai 
Elena Jurgis Sirusai

TEODORAI ŠLEPETIENEI

New Torio Ateitininkai

J. NARŪNEI • PAKŠTIENEI

1983 kovo 4>Nr. » • DARBININKAS • 7
< scVT-. i* -- m* .-

•M

TEODORAI ŠLEPETIENEI
mirus, liūdinčias dukteris dr. Aldonų Janačienę k Birutę 
Venskuvlenę Prancūzijoje bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame

TEODORAI ŠLEPETIENEI
mirus, Birutei Šlepetytei - Vonskuvienel, Eltos redak

torei, inž. Adolfui Vonskui, Vilko atstovui, k dr. Aldonai 
Šiepetytei-Janačienel su šeima gilių užuojautų reiškia

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas
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Kaziuko mugei; kovo 6, sekma
dienį, jaunimo pamaldos ir Ka
ziuko mugė, rengiama New Yor- 
ko skautų. Al Ve sey-Vasiliauskas (su įteikta dovana) ir kun. Vytau

tas Palubinskas, Aušros Vartų klebonas, sukalbėjęs invoka- 
ciją-______________________ ________________________

iškilmingas atidarymas buvo 
vasario 26, šeštadienį, 7 v.v. Ati- 

pravedė LB apygardos

LB New Yorko apygardos ren
giama vasario mėn. paroda, jau 

» 13-oji šiemet,' buvo nukelta 
* iš vasario 12-13 į vasario 26- 
•' V-

Kultūros Židmy šį savaitgalį:

8 • DARBININKAS • 1983 kovo 4, Nr. 9

- (212) 827-1352 
-(212) 827-1351 
-(212) 827-13Š0 

Vienuolynas ..(212) 235-5962 
~ 212) 827-9645

bės Šventė. Iš k. Aleksandras Vekselis/New Yorko LB

1883 — AUŠROS METAI — 1983

šį sekmadienį, 12 vai. Kultūros 
Židinyje.

Tradicinė Kaziuko mugė, 
rengiama New Yorko skautų, 
bus kovo 6, šį sekmadienį, Kul
tūros Židinyje. Mugė atidaroma 
tuoj po jaunimo pamaldų, 1 
vai. Įvairūs rankdarbiai, me
džio drožiniai, audiniai, ginta
ras, įvairūs lietuviškos tauto
dailės eksponatai ir t.t. Veiks 
lietuviška kavinė, lėlių teatras 
ir kt.

Aurelijos Balašaitienės knygos 
“Susitikimas pamary” pristaty
mas rengiamas kovo 12, šešta
dienį, 6 v.v. Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Apie knygą kal
bės Birutė Lukoševičienė. Iš 
Clevelando atvyksta ir pati au
torė. Po visos programos — ka
vutė. Rengia LMK Federacijos 
New Yorko klubas.

Lithuanian Easter Eggs — šią 
knygą parašė ir išleido dail. An
tanas Tamošaitis. Knygoje pla
čiai aprašomi Velykų margučiai, 
spalvinimo technika, įdėta labai 
daug spalvotų nuotraukų. Kny
gos sutikimas rengiamas kovo 
13, sekmadienį, 2 v. popiet Kul
tūros Židinyje. Iš Toronto at
vyksta pats knygos autorius ir 
kalbės apie margučių dažymą, 
dažymo techniką ir kita. Bus 
parodytas naujas filmas apie 
lietuviškų audinių meną. Bus 
demonstruojama, kaip dažyti 
margučius. Rengia Lietuvių 
Tautodailės Instituto New Yor
ko skyrius.

Aušros Vartų parapijos Lie
tuvos vyčių 12 kuopa Šv. Ka
zimiero minėjimą rengia kovo 6, 
sekmadienį. Mišias aukos ir pa
mokslą pasakys 11 vai. kun. P. 
Stravinskas. Po pamaldų parapi
jos salėj tradiciniai pusryčiai su 
kultūrine programa, kurią orga
nizuoja Dalia Bulvičiūtė.

Darbininko spaudos kioskas 
veiks Kaziuko mugės proga 
kovo 6, sekmadienį. Čia bus ga
lima įsigyti papigintomis kaino
mis (po 1 dol.) lietuviškų kny
gų, plokštelių, medaus, įvairių 
lietuviškų suvenyrų. Pirkdami 
Darbininko spaudos kioske, pri
sidėsite prie spaudos išlai
kymo, o taip pat galėsite įsi
gyti reikalingų dalykų. Bus pro
ga apsimokėti Darbininko ir 
Bridges prenumeratas.

Į okupuotą Lietuvą vienas 
žmogus siuntė lietuviškų pašto 
ženklų rinklių, dar pridėjo ir 
skautų išleistą ženklą su vytimi. 
Visą siuntą sulaikė Sovietų Są
jungos paštas ir grąžino siuntė
jui

IŠ Metropolitan operos rūmų 
kovo 5, šį šeštadienį, 2 vai. po
piet New Yorko laiku per radiją 
bus transliuojama R. Strauss 
opera “Arabella”. Pagrindiniai 
solistai: Kiri Te Kanava, Mig- 
non Dunn, David Rendall. Di
riguoja E rieti Leinsdorf. Kitą 
šeštadienį, kovo 12, 1 vai. po
piet bus transliuojama G. Puc- 
cini “La Boheme” su S tratas, tus pasirodo 11 numerių. Meti- 
Craig, Stilwell. nė prenumerata — 5 dol.

knygos supažindinimą

Rašytojos Aurelijos Balašaitlenės

MONY — Dr. M. Sieaaoneit,

LITHUANIAN EASTER EGGS

PARODA

201 654-3756.

tos Tallat-Kelpšienės atminimui 
aukoja po 25 dol. Darbininkui 
ir Kultūros Židiniui. Kartu reiš
kia gilią užuojautą liūdinčiam 
vyrui Tadui Tallat-Kelpšai ir 
šeimai.

Motinos dienos minėjimas bus 
gegužės 1 Apreiškimo parapijos 
salėje. Rengia LB l-oji apylinkė.

Aktoriaus Henriko Kačinsko 
pagerbimas ryšium su jo 80 me
tų sukaktimi rengiamas kovo 27 
Sunny Hills, Fla. Rengia specia
lus komitetas.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje gavėnios metu kiekvieną 
sekmadienį per 11 vai. mišias 
bus atliekami įvairūs kūriniai. 
Giedos choras ir solistai. Atei
nantį sekmadienį Rasa Bobelytė 
atliks solo ištrauką iš Rossini 
“Stabat Mater” ir Vytas Alksni
nis su choru — J. Strolios — 
Parveski Viešpatie. Kitą sekma
dienį, kovo 13, choras atliks Du 
Bois oratorijos “7 Kristaus pas
kutinieji žodžiai” pačią pabaigą, 
gi solistės Asta Butkutė ir Rasa 
Bobelytė atliks duetą iš Rossini 
“Stabat Mater”.

Andrius Eiva, su kuriuo Lais
vės Žiburio radijas padarė pa
sikalbėjimą apie jo keliones į 
Afganistaną, praeitą savaitę ap
silankė ir Darbininko redakcijo
je, papasakojo apie Afganista
no gyvenimą, partizanines ko
vas. Jis pats yra išmokęs afga- 
nistanų kalbą, ten lankėsi bent 
keletą kartų. Dabar atvykęs į 
Ameriką, organizuoja didesnę 
pagalbą Afganistano partiza
nam. Į Darbininko redakciją jį 
palydėjo Gintė Damušytė.

GREAT NECK, N.Y.
Laisvės šventė

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 65-tąsias metines LB 
Great Neck apylinkės iniciatyva 
vietos lietuviai paminėjo vasa
rio 19 Eikš salėj.

Pagrindinę kalbą pasakė LB 
New Yorko apygardos pirm. 
Aleksandras Vakselis. Kun. Vy
tautas Palubinskas, Aušros Var
tų parapijos klebonas, sukal
bėjo invokaciją.

Minėjimo metu LB Great 
Neck apylinkės pirm. Henrikas 
Miklas įteikė porą žymenų nu- 
sipelniusiem vietos lietuviam, 
kurie nemaža padirbėjo Lietu
vos ir lietuvių naudai.

Pirmas žymuo buvo įteiktas 
čia gimusiam ir augusiam Alek
sandrui Wesey-Vasiliauskui. Jis 
pirmas pradėjo Great Necke 
rengti Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo sukakties minėji-

Flux festivalis 1983 vyksta 
nuo kovo 5-27 Neuberger mu
ziejuje, New Yorko valstybinia
me universitete, Purchse, N.Y. 
Bus rodomi įvairūs filmai, jų 
tarpe bus ir Jono Meko paga
minti filmais Bus atidaryta 
meno paroda. Flux yra tarptau
tinis meno sąjūdis, sukurtas lie
tuvio Jurgio Maciūno 1960 pra
džioje.

Atostogauti į Sunny Hills, Fla., 
vasario 28 išvyksta kun. A. Rač
kauskas ir kun. J. Pragulbickas 
iš Elizabeth, N.J. Kun. A. Rač
kauskas Sunny Hills turi pasis
tatęs savo namus. Iš atostogų 
grįžta kovo 25.

Lietuvos vyčiai leidžia infor
macinį biuletenį Lietuvos reika
lam. Jį leidžia specialus Lietu
vos reikalam komitetas, kuriam 
pirmininkauja dr. Jokūbas Ste
kas. Biuletenį redaguoja 
Bernice Aviža. Ką tik pasirodė 
šių metų pirmasis numeris, kur 
sutelkta daug Lietuvą liečian
čios medžiagos. Šiuo biuleteniu 
vyčius painformuoja, kam rašyti 
laiškus ir ir kokius klausimus iš
kelti laiškuose.

Bridges — Lithuanian - Amer
ican Newsletter vasario mėn. 
numeris ką tik išspausdintas 
pranciškonų spaustuvėje Brook- -■ 
lyne. Numeris gausiai iliustruo
tas, surinkta įvairios smulkios 
medžiagos. Kas norėtų susipa
žinti su šiuo leidiniu, reikia ra
šyti Darbininko adresu. Per me- 

mus dar prieš LB įkūrimą. Jis 
taip pat ilgą laiką buvo Balfo 
skyriaus pirmininkas, yra padė
jęs daugeliui naujųjų lietuvių 
ateivių rasti butus ir darbus. 
Jo iniciatyva surinkta nemažai 
piniginių aukų ir drabužių, ku
rie buvo nugabenti į Balfo san
dėlius. Jis taip pat yra Lietu
vos vyčių garbės narys.

Antras žymuo buvo įteiktas 
Ignui Kazlauskui, kuris prisidėjo 
prie LB Great Necko apylinkės 
suorganizavimo. Jis taip pat 
buvo suorganizavęs šeštadieninę 
lituanistinę mokyklėlę, kur lie
tuviukai galėjo mokytis lietuvių 
kalbos gramatikos ir Lietuvos 
istorijos.

Minėjimo meninę programą 
atliko deklamatorės Vida Jan
kauskienė ir Eufemija Cibienė.

PRIĖMIMAS
Pabaltiečių meno paroda įvyks 

kovo 5-6 Latvių namuose (Dau- 
guvas vanagi), 115 W. 183 St, 
Bronx, N.Y. Ją rengia meno 
draugija Baltia. Paroda lanko
ma: kovo 5, šeštadienį, nuo 12 
iki 8 Y.v., kovo 6, sekmadienį, 
nuo 12 iki 6 v.v. Sekmadienį 
3 vai. bus atidarymas ir išraiš
kos šokio popietė. Įvadą padarys 
Vija Vėtra, žinoma latvių šokė
ja, atliekanti indų šokius. Gi 
popietėje šokiai bus atlikti pa
gal pabaltiečių kompozitorių 
kūrinius. Paroda baigiasi kovo 
12-13 Latvių kultūroj dienomis. 
Visi kviečiami dalyvauti ati
daryme, parodoje ir koncerte. 
Privažiavimas — Major Deegan 
Hway, Fordham Rd. išsukimas. 
Informacijos reikalais skam
binti vakare: 523-8517.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
ir Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto suruoštam Va
sario 16-sios priėmime vasario 
18 New Yorke dalyvavo per šim
tą kviestų svečių, kurių tarpe 
ambasadorius Angier B. Duke 
su žmona, Australijos, Batirain, 
EstijOS it Kinijos (Taiwan) ge
neraliniai konsulai, New Yor
ko valstybės ir miesto pareigū
nai, Pavergtųjų Europos Tautų 
atstovai, Europos Laisvės Radi
jo Baltijos valstybių atstovai 
ir New Yorko lietuvių organi
zacijų vadovai.

Šiais metais taip pat dalyva
vo ir kovojančios Afganistano 
bendruomenės atstovas Habib 
Mayar. Susipažinęs su Alto at
stovais, jis buvo pakviestas ir 
dalyvavo Vasario 16-osios minė
jime Kultūros Židiny Brookly- 
ne, kur pasveikino susirinkusius 
primindamas, kad Afganistanas 
tęsia prieš keturiasdešimt metų 
lietuvių pradėtą kovą už laisvę 
prieš tą patį imperialistą.

Svečius priiminėjo Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis su 
žmona, kartu su Vlikui atsto
vavusiais dr. Elena Armaniene ir 
dr. Jonu Stiklorium bei Vliko 
garbės pirm. dr. J. K. Valiūnu su 
žmona.

Priėmime taip pat dalyvavo 
Vliko reikalų vedėja Margarita • 
Samatienė.

Apreiškimo lietuvių parapijos 
choras, vadovaujamas muz. Vik-‘ 
toro Ralio, rengiasi religiniam 
koncertui, kuris įvyks kovo 27, 
Verbų sekmadienį.

A. a. Jurgio Kiaunės atmini
mui Tautos Fondui aukojo: po 
50 dol.: LJLV.S-ga Ramovė New 
Yorko skyrius, L.Š.S.T. Simo 
Kudirkos kuopa New Yorke; 
po 25 dol.: S.L.A. 126 centrinė 
kuopa, Vytautas Vilkutaitis, dr. 
Leonilda & Juozas Giedraičiai, 
B. ir V. Sutkai, A. ir J. Vytu- 
viai, Marija ir Leonas Norei
kos; po 20 dol.: Antanas Bag- 
džiūnas su šeima, Vincas ir St 
Savukynai, Genovaitė Meiliū- 
nienė, Romas Šidlauskas; 10 
dol.: Vaclovas Butkys. Tautos 
Fondo valdyba aukotojam nuo
širdžiai dėkoja.

rit30%-50%
Draudimo

Rep.

LIETUVIŠKA MUZIKA 
PER NEW YORKO RADIJĄ 

Per New York Times radijo 
stotį — WQXR vasario 25, penk
tadienį, 6:40 iki 7 v.v. buvo 

Lietuvis bitininkas iš Newjer- prisiminti mirę lietuviai muzi- 
sey yra atvežęs medaus, kurį ^ai — smuikininkas Izidorius 
galima įsigyti Darbininko admi Vasyliūnas ir kompozitorius 
nistracijoj už prieinamą kainą .Julius Gaidelis. Bob Shermano 

nebuvo, programą vedė kitas, 
QUEENS COLLISION Siuose reikaiuose neper- 

CENTER INC. Expert autoj geriausiai orientavosi Be jokio 
body works Ducco painting įvado priminė mirusius. Pager- 
— Welding — Frames straigb- biarit velionį smuikininką Izido- 
tened — Fiber glass w<ak. John tfu Vasyliūną, buvo pagrota 
R. Chieavich, 131-13 Hillside Juozo Gruodžio sonatos smuikui 
Avenue, Itichmond HiH,N.Y. į, fortepijonui finalas. Grojo 

sa a oa » t . Izidorius Vasyliūnas, akompo-
navo Vytenis Vasyliūnas. Pager
biant kompozitorių Julių Gai
delį, pianistas Andrius Kuprevi
čius paskambino jo sukurtą ma
žąją saitą fortepijonui. Baig
damas pranešėjas vėl paminėjo, 
kokia proga He kūriniai buvo 
sugroti. Su Bob Shennanu ry
šius palaiko dr. J. Lenktaitis. 
Jis parūpino šią muziką ir pa
prašė, kad būtų mirusieji muzi-

parodą trumpu žodžiu atidarė 
Lietuvos gen. konsulas A. Simu
tis, dar kalbėjo dail. J. Bagdo
nas, vyriausias parodos tvarky
tojas. Jis padėkojo visiem dai
lininkam, kurie atsiliepė į jo 
kvietimą dalyvauti parodoje.
. Parodą pasveikino ir New 
Yorko Lietuvių Dailininkų Są
jungos pirmininkas Petras Vaš- 
,kys.

Premijos
Premijų įteikimą pravedė A. 

Vakselis. Dienos metu, kai pa
roda buvo iškabinta, buvo paro
da apžiūrėta ir paskirtos premi
jos. Vertinimo komisiją sudarė 
J. Bagdonas, P. Jurkus, P. Vaškys 
ir LB apygardos pirmininkas A. 
Vakselis.

LB apygardos 300 dol. premi
ja paskirta dail. Pranui Lapei už
parodoje išstatytus darbus. Me- V. Atsimainymo bažnyčioj 10:30 
cenatas — JAV LB Kultūros 
Taryba.

M. K. Čiurlionio vardo 200 
dol. premija paskirta dail. 
Nedai Nijolei Macelytei už pa
rodoje išstatytus darbus. Pre
mijos mecenatas — LB Busti- 
wicko apylinkė.

13-osios dailės parodos 100 
dol. premija paskirta Magdale
nai Stankūnienei iš Chicagos už 
parodoje išstatytus darbus. 
Mecenatas — Simo Kudirkos 
šaulių kuopo Brooklyne.

Premijos čekį rengėjam įteikė 
kuopos pirmininkas K. Miklas.

Parama mokyklai
LB Švietimo .Taryba buvo 

atsiuntusi LB apygardos valdy
bai 1600 dol. čekįj kad jis būtų 
įteiktas Maironio lituanistinei 
mokyklai.

Prie premijų įteikimo buvo 
prijungtas ir šio čekio įteiki
mas. Jis buvo įteiktas Maironio 
mokyklos vedėjai Aldonai Mari- 
jošienei.

Baigiant šias atidarymo iškil
mes buvo prisiminta pirmoji 
lietuvių dailės paroda, surengta 
1907 metais Vilniuje. Apie šią 
parodą kalbėjo Paulius Jurkus. 
Po visų atidarymo iškilmių buvo 
vaišės. Per dvi dienas parodą 
aplankė apie 300 žmonių. Par
duota 7 paveikslai.

Sekmadienį 4 v. popiet sureng
tas literatūros vakaras, kuriame

Lietuvos vyčių 41 kuopa, mi
nėdama savo globėjo šv. Kazi
miero šventę, kovo 6 dalyvaus 
11 vai. mišiose Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioj. Po pamaldų 
parapijos salėj komunijos 
pusryčiai ir susirinkimas.

Apreiškimo lietuvių parapijoj 
šios gavėnios metu rekolekcijos 
vyks kovo 24-28. Rekolekcijom 
vadovaus kun. dr. Viktoras Rim
šelis, MIC, lietuvių marijonų 
provincijolas.

Kviečiame visus atsilankyti į 
Lietuvių Tautodailės Instituto New Yorko 
skyriaus rengiamų

atsilankė publikos per šimti 
Savo kūrybą skaitė Tėv. Leor 
das Andriekus, Kotryna Grigai
ty tė, Audronė — Ona Balčiū
nienė, Nelė Mazalaitė, Stepo Zp- 
barsko novelę paskaitė aktorius 
Vitalis Žukauskas, gi Juozas Bo- 
ley paskaitė Juozo Tysliavos ei
lėraščių.
- Po literatūros vakaro užda
ryta paroda. Išsamesnis parodos 
aprašymas bus ateinančiuose 
Darbininko numeriuose. (p.j.)

Maspetho 
žinios

V. Atsimainymo lietuvių para
pijos deimantinis 75 m. jubilie
jus numatomas paminėti spalio 
9. Iškilmingas pamaldas laikys 
Brooklyno vysk. Francis Mu- 
gavero_ Pramatomas pokylis, o 
taip pat sukaktuvinis leidinys. 
Iškilmes rengia draugijų jung
tinis komitetas.

Kun. Stasio Railos kunigystės 
50 metų sukaktį V. Atsimainy
mo parapijos draugijų jungtinis 
komitetas rengiasi iškilmingai 
paminėti balandžio 10. Lietuviš
kos koncelebracinės mišios bus 

val. ryto. Po pamaldų pokylis 
bus didžiojoj Le Cordon Bleu. 
salėj, 96-01 Jamaica Avė., Wood- 
haven, N.Y. Kvietimai į pokylį 
gaunami pas komiteto pirm. Jo
ną Adomėną, parapijos kleboni
joj ir pas Eleną Matulonis, kvie
timų platinimo vadovę. Jos tele
fonas 326-3398. Kvietimus 
reikia rezervuotis iki 
kovo 10. Kvietimo auka 25 dol. 
asmeniui. Rengimo komiteto 
garbės pirmininkas ir globėjas 
yra prel. Pranas Bulovas. Kun. 
Stasys Raila nuo 1939 iki 1960 
veikė Philadelphijos arkivysku
pijoj, o nuo 1960 iki dabar dir
ba Brooklyno vyskupijoj. Nuo 
1978 darbuojasi V. Atsimainymo 
parapijoj, nors jau yra sulaukęs 
75 metų amžiaus.

G. Mikalauskas

Greg Mikalauskas sausio 3 
paskirtas St John’s universiteto, 
Staten Island Campus, stu
dentų dekanu. Anksčiau G. Mi
kalauskas yra dirbęs kaip Hofct- 
ra universiteto krepšinio ko
mandos treneris, o taip pat 
Wagner kolegijoj ėjo atsakingas 
pareigas. Jo motina yra prel. J. 
Sekamus, Švč. Trejybės lietuvių 
parapijos, Newark, N.J., kle
bono, sesuo.
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