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Kinija, sutelkusi apie 150,000 
kariuomenės, visu pasienio ruo
žu pradėjo karo veiksmus prieš 
Vietnamą ir įsiveržė iki 15 mylių 
į Vietnamo teritoriją. Vietnamo 
pasienio ir provincijų kariuome
nė kiniečių žygio nepajėgė su
stabdyti, ir Vietnamas buvo pri
verstas panaudoti reguliarios ka
riuomenės dalinius.

JAV paragino Kiniją sustabdy
ti karo veiksmus ir atitraukti sa
vo kariuomenę iš Vietnamo, o 
Vietnamą — pasitraukti iš 
Kambodijos. Sov. S-ga taip pat 
buvo paraginta neįsivelti į Kini
jos ir Vietnamo karą.

Sov. S-ga sutelkė savo pasie
nyje su Kinija dar daugiau ka
riuomenės ir aviacijos ir atšaukė 
karių atostogas, o sovietų įtakoj 
esanti Mongolija paskelbė ka
riuomenės mobilizaciją.

Irane pamažu įsigalintis Aya- 
tollah Ruhollah Khomeini reži
mas įspėjo kairiųjų ginkluotus 
sąjūdžius atiduoti ginklus ir ne
kelti krašte neramumų. Su ne
paklususiais būsią pasielgta taip, 
kaip su šacho šalininkais.

Irano politinis komitetas su
šaudė 8 Irano kariuomenės ge
nerolus, kurie šacho valdymo 
metu buvo užėmę svarbesnius 
vyriausybės postus, kaip slaptos 
policijos v-ko, karo būklės pri
žiūrėtojo, šacho gvardijos vado 
ir pan.

JAV pripažino naują min 
pirm-ko Bazargan vadovaujamą 
Irano vyriausybę, kuri savo ruož
tu pareiškė norą palaikyti gerus 
su JAV santykius ir atnaujinti 
aliejaus pardavimą.

JAV yra įsitikinusios, kad šiuo 
metu karinis Kinijos konfliktas 
su Vietnamu nesudaro pavojaus 
nei JAV nei jos Azijos sąjungi
ninkam, ir stengsis daryti visa, 
kad šis konfliktas neišsiplėstų.

Camp David vėl prasidėjo 
tarp Egipto ir Izraelio pasitari
mai dėl taikos sutarties. Juose 
dalyvauja valst. sekr. Cyrus R. 
Vance, Egipto min. pirm-kas 
Mustafa Khalil ir Izraelio užs. 
reik. min. Moshe Dayan.

Italijos buv. min. pirm -kui 
Giulio Andreotti nepavykus su
daryti naujos vyriausybės, Itali
jos prez. Sandro Pertini pavedė 
naują vyriausybę sudaryti mažos 
respublikonų partijos vadui Ugo 
La Malfa. Italijos socialistų par
tija reikalauja, kad į vyriausybę 
būtų įsileisti ir komunistų parti
jos atstovai.

Popiežius Jonas Paulius II 
savo kalboj vėl griežtai pa
smerkė socialinę nelygybę, bet 
kokį žmogaus išnaudojimą ir 
prievartą prieš žmogaus kūną, 
jo dvasią, sąžinę ir įsitikinimus.

Sov. S-gos spauda kaltina JAV, 
kad jos žinojusios apie Kinijos 
planus pulti Vietnamą ir nieko 
nedariusios tam sutrukdyti.

Indijos užs. reik. min. Atal 
Bihari Vajpayee nutraukė savo 
vizitą Kinijai dėl jos karo veiks
mų prieš Vietnamą ir siekia su
organizuoti neutraliųjų valsty
bių tarpininkavimą karo veiks
mam nutraukti.

JAV, nepaisydamos Sov. S-gos 
ir Kinijos nepalankaus nusistaty
mo, nutarė imtis žygių sušaukti 
JT saugumo tarybą karo veiks
mam tarp Kinijos ir Vietnamo 
likviduoti.

Irane buvo uždaryta Izraelio 
ambasada Teherane ir perduota 
ten vizito atvykusiam Palestinos 
išlaisvinimo org-jos vadui Yassir 
Arafat.

Gynybos sekr. Harold Brown 
paragino prez. Carter žymiai pa
didinti ginklų pardavimą drau
gingom Art. Rytų arabų valsty
bėm ir JAV karo laivų skaičių 
Art. Rytų vandenyse.
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1978.III.20.
(...) Akyse stovi amžių mal

dai sudėtos motinos rankos. Tos 
rankos, kurios vedžiojo gležną 
mano rankutę nuo kaktos prie 
krūtinės, mokydamos daryti kry
žiaus ženklą. Tos rankos, kurios 
ant užminkytos duoninės tešlos 
paviršiaus spausdavo kryžių, 
rankos, užkūrusios ugnį ir ją 
peržegnojančios. Tos pavargu
sios rankos kiekvieną kartą ant 
lovelės darančios kryžiaus ženk
lą. Tai tokios buvo mano mo
tinos rankos.

Prisimenu . . . Prieš daugelį 
metų, kai grįžau iš Rytų, moti
na nusišluostė prijuoste ašaras 
ir tarė: “Vaikeli, sugrįžai!” Ty
liai braukė ašaras ir tėvas, žiū
rėdamas į mane. Jis nieko ne
sakė. Jis visada tylėdavo ir žiū-

Minint Lietuvos nepriklausomybės šventę, vasario 18 Kultūros Židinio kieme prie 
paminklo Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis uždega ugnį. Nuotr. L. Tamošaičio

ALGIRDAS ZYPRĖ “IŠVYKĘS”
Federalinėj Vokietijoj vei

kianti Amnesty International 
grupė 1978 rudenį savo lėšomis 
pasiuntė siuntinį nuo 1958 Si
biro lageriuose laikomam lietu
viui Algirdui Zyprei.

Šių metų vasario pradžioj 
siuntinys sugrįžo su pastaba, 
kad Algirdas Zyprė “išvykęs”, 
kad jo naujas adresas nėra ži
nomas ir todėl nebuvo įmano
ma įteikti jam siuntinį.

Tai yra naujas įrodymas, kaip 
įžūliai sovietai laužo pagrindi
nius humaniškumo principus, 
kurie, tarp kitko, buvo išreikšti 
ir Helsinkio konferencijos bai
giamajame akte.

KRATOS IR PSICHIATRINĖ 
LIGONINĖ

BULLETIN D’INFORMA- 
TION — NEWS BRIEF No. 
2/1979 (105 dreve du Duc, 1170 
Bruxelles, Belgija) praneša, kad 
1978 rugsėjo 2 Rygoj buvo prie
varta nugabentas į psiciatrinę 
ligoninę Eugenijus Dargužis 
(Prano sūnus). Jis yra Septintos 
Dienos adventistų sektos narys.

Dar anksčiau, 1978 kovo 27, 
Dargužio bute ir jo sužadėtinės 
(vėliau žmonos) Nagrickaitės 
bute buvo padarytos kratos, ta
riamai ieškant pavogto auto
mobilio. Buvo konfiskuota reli- 

rėdavo. Toks buvo jo auklėji
mo metodas. Jo manymu, žmo
gus turi suprasti žmogų ir be 
žodžių. Tėvas, tas tėvas, kuris 
prie žibalinės spinksulės kas 
vakarą skaitydavo Šv. Raštą ir 
aiškindavo mums . . . Spinksulė 
užgesusi, Šv. Rašto knyga už
versta, tėvas amžinai nutilęs . . .

Jūsų laiškus gavau visus. Po 
šio laiško Jums greitai nepara
šysiu. Nuo kėlimosi iki poilsio 
valandos lieka apie pusvalan
dis laiko. Miego užtenka. Mie
game aštuonias valandas.

- o -

1978.IH.26.
Šiais metais neturėjau laimės 

dalyvauti susitelkimo dienose, 
Palmių sekmadienio iškilmėse, 
džiugioje Prisikėlimo šventėje; 
taip pat nedžiugino akies sau
lės spinduliuose tviskanti 
Monstrancija, pavasario vėjuje

Jei Algirdo Zyprės adresas tik
rai pasikeitė, tai tas galėjo į- 
vykti tik su lagerio administra
cijos žinia. Ji žino, kur kalinys 
buvo perkeltas, ir todėl galėjo ir 

turėjo apie jo naują adresą pra
nešti paštui. Jei tik to nepada
rė, tai todėl, kad jau nuo se
niau Algirdas Zyprė, kurio svei
kata yra pašlijusi, yra laikomas 
žiauriose sąlygose, izoliuojamas 
psichiatrinėse ligoninėse arba 
darbo lageriuose.

Algirdo Zyprės likimas — tai 
sovietiško žiaurumo pavyzdys, 
kuris turi lietuvišką visuomenę 
dar labiau paskatinti rūpintis la
geriuose bei kalėjimuose laiko
mais kankiniais.

ginė medžiaga ir kai kurie daik
tai (pvz. importuotas muilas).

Po kratos Dargužį ne kartą 
šaukė į KGB, prokuratūrą ir Lat
vijos komunistų partijos centro 
komitetą, o milicija lankėsi jo 
namuose.

1978 rugsėjo 2 Dargužiui atėjo 
kvietimas į “vojenkomatą” (karo 
komisariatą), iš kurio milicijos 
mašina, KGB lydimas, buvo nu
gabentas į psichiatrinę ligoninę 
ir ten uždarytas.

(Elta) 

plazdančios vėliavos, banguo
janti maldingų sielų minia. Bet 
aš su Jumis skendau gavėnios 
rimtyje, su Jumis vaikščiojau 
kryžiaus kelius, su jumis ly
dėjau Kristų vykstantį į Jeruza
lę, klojau Jam po kojomis sa
vo gyvenimo dienų verbas, su 
Jumis giedojau “Ateik pas mus, 
galingasis Karaliau”, su Jumis 
lydėjau Kristų į Įstatymo alto
rių ir dėkojau už pasilikimą 
mūsų tarpe, su Jumis pager
biau Kristaus kryžių ir klūpo
jau prie Kristaus karsto giedo
dama “Verkite, angelai”; su Ju
mis, krikščioniškasis pasauli, 
užgiedojau iškilmingą “Gloria” 
ir, priėmusi Kristų į savo šir
dį, po padėkos už nubrėžto 
gyvenimo kelią parašiau:

“Prisikėlei Tu, Kristau, 
altoriuos,

(nukelta į 2 psl.)

Amnesty International yra pa
žadėjusi ir toliau jos galimybių 
ribose rūpintis daugiau negu 
dvidešimt metų kankinamu lie
tuviu.

Atsisako dalyvauti 
sovietų simpoziume

Keli pasaulinio garso moksli
ninkai, širdies elektrofiziologi- 
jos specialistai, atsisakė daly
vauti sovietų mokslų akademijos 
šių metų birželio mėnesį Mask
voj rengiamame tarptautiniame 
studijų simpoziume lyginamo
sios elektrokardiologijos klausi
mais. Berno universiteto profe
sorius Weidmann ir Rockefelle- 
rio universiteto New Yorke pro
fesorius Granefield sovietų 
mokslų akademijai pasiųstame 
laiške pažymi, jog jie nesijau
čia galį dalyvauti Maskvoj ren
giamame tarptautiniame moksli
ninkų simpoziume, žinodami, 
kad vienas žymiųjų rusų moksli
ninkų, Sergiejus Kovaliovas, te
bėra žiauriai kalinamas sovietų 
priverčiamųjų darbų stovykloj, 
kurioj jis atlieka jam skirtą sep- 
tynerių metų kalėjimo bausmę.

Šia proga pažymėtina, kad 
jau praėjusių metų vasarą gru
pė žymių amerikiečių moksli
ninkų, kurių tarpe buvo keli No-

Aarau mieste, Šveicarijoj, sau
sio mėn. gale įvyko tarptautinė 
konferencija žmogaus teisių ap
saugojimo klausimais. Ją sušau
kė neseniai Zueriche sudarytas 
Europos Helsinkio grupės pa
ruošiamasis komitetas, kurio 
tikslas yra sudaryti Vakarų Euro
poj specialią Helsinkio nutari
mų vykdymui remti tarptautinę 
organizaciją.

Konferencijoj buvo aptarti šios 
organizacijos įsteigimo klausi
mai ir apžvelgtos žmogaus teisių 
problemos, ypatingą dėmesį 
kreipiant į žmogaus teisių padė
tį Sovietų Sąjungoj ir jos val
domuose kraštuose. Tarp kon
ferencijos dalyvių (iš viso apie 
100 delegatų iš beveik visų Eu
ropos kraštų) buvo ir lietuvis 
diplomatas, teisininkas dr. Al
bertas Gerutis iš Berno, kuris at
stovavo visom trim Pabaltijo 
valstybėm. Buvo taip pat pa
kviesti žymūs rusai disidentai.

Aarau konferencijoj buvo kon
statuota, kad Sovietų Sąjungoj ir 
kituose komunistų valdomuose 
Rytų Europos kraštuose yra pa
stoviai ir grubiai pažeidžiamos 
Helsinkio aktu užtikrinamos pa
grindinės žmogaus teisės bei 
laisvės. Ši padėtis liudija, kad 
komunistų valdomų kraštų vy

riausybės visiškai nepaiso Hel
sinky prisiimtų įsipareigojimų.

Turėdami tai prieš akis, kon
ferencijos dalyviai kaip tik ir nu
tarė sukurti tarptautinę organi
zaciją — Europos Helsinkio gru
pę, kuri sektų Helsinkio nutari
mų vykdymą, keltų viešumon 
šių nutarimų pažeidimus, padė
tų persekiojamiem žmogaus tei
sių gynėjam, derintų įvairiuose 
kraštuose įsisteigusių atskirų 
Helsinkio grupių veiklą. Vienas 
artimiausių steigsimos orga
nizacijos tikslų bus pasiruošti 
ateinančiais metais Madride 
įvyksiančiai konferencijai, kad 
būtų ten patikrinta, kaip vykdo
mi Helsinkio nutarimai.

HELSINKIO GRUPĖS VĖL 
NOMINUOTOS TAIKOS PREMIJAI

JAV kongreso saugumo ir 
bendradarbiavimo komisija 
(Commission on Security and 
Cooperation in Europe), kong- 
resmano Dante B. Fascel vado
vaujama, antrą kartą nominavo 
1979 Nobelio taikos premijai 
Sovietų Sąjungos Helsinkio gru
pes. Savo laiške Nobelio Insti
tutui keturi senatoriai ir šeši 
kongresmanai pareiškė, kad tos, 
sovietų režimo nepripažįstamos, 
grupės “paaukojo savo gerovę, 
saugumą, dažnai net laisvę”, 
drįsdamos pareikšti protestą 
prieš žmogaus teisių mindžioji
mą Sovietų Sąjungoj, kuri 1975 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijoj Helsinky 
įsipareigojo tas teises gerbti.

belio premijos laureatai, išreikš
dami savo solidarumą sovietų 
kalinamam Sergiejui Kovalio
vui, atsisakė dalyvauti Maskvoj 
įvykusiame 14-ame tarptautinia
me genetikos kongrese.

Bangladesh vykusius parla
mento rinkimus didele dau
guma laimėjo valstybės prez. 
Ziaur. Rahman vadovaujama 
tautinė partija.

Taivano prez. Chiang Ching- 
kuo sutiko sudaryti specialią ko
ordinacinę tarybą santykiam su 
JAV palaikyti.

JAV atstovų rūmų ginkluotų 
pajėgų komitetas atrado, kad 
Nato karinės pajėgos neturi pa
kankamai karinių reikmenų pa
tikimai Europos gynybai. Nors 
pagal esančius planus jos turi 
būti pajėgios bent 30 dienų 
išsilaikyti Europoj, tačiau 
pagal komiteto duomenis jos tai 
galės pasiekti tik 1983.

Konferencija taip pat nutarė 
įsteigti specialią teismo in
stanciją — Helsinkio Tribunolą, 
kuriam bus pavesta nagrinėti 
skundus dėl Helsinkio nutarimų 
pažeidimų.

Konferencijos dalyviai pasi
sakė dėl ateinančiais metais 
Maskvoj rengiamų olimpinių 
žaidynių. Pabaltiečių atstovas 
lietuvis dr. Albertas Gerutis šia 
proga priminė, kad olimpinės 
regatos bus rengiamos Estijoj. 
Jas ketinama pradėti liepos 21- 
ąją, tai yra kaip tik tą pačią 
dieną, kai 1940 sovietų sudary
tieji marionetiniai “liaudies sei
mai” nutarė prijungti Pabaltijo 
valstybes prie Sovietų Sąjun-. 
gos. Aarau konferencijoj buvo 
nutarta imtis atitinkamos akci
jos, kad olimpinių žaidynių da
lyviai, tiek Maskvoj, tiek Esti
joj, būtų supažindinti su tikrąja 
padėtim Sovietų Sąjungoj ir jos 
valdomuose kraštuose, šia proga 
ypač išryškinant Pabaltijo kraštų 
pavergimą ryšium su gėdingu 
Hitlerio ir Stalino sandėriu.

Paremtas pasiūlymas, kad No
belio taikos premija būtų paskir
ta komunistų valdomuose kraš
tuose veikiančiom Helsinkio 
grupėm, jų tarpe ir Lietuvos 
grupei.

Atsižvelgiant į dr. Geručio 
iškeltą mintį, buvo nutarta, kad 
steigiamosios Europos Helsin
kio grupės nariais būtų pakvies
ti, be akademiko Sacharovo, taip 
pat atskirų tautinių Helsinkio 
grupių atstovai, nukentėję dėl 
savo veiklos už žmogaus teisių 
gynybą. Iš lietuvių buvo parink
tas Viktoras Petkus, kuriam Eu
ropos Helsinkio grupės vadovy
bėj atstovaus Tomas Venclova.

Aarau konferencijos dalyviai, 
užbaigdami savo darbus, nutarė 
pasiųsti specialius sveikinimus 
sovietų persekiojamiem žmo
gaus teisių gynėjam, jų tarpe ir 
lietuviui politiniam kaliniui 
Viktorui Petkui.

Nominacija, apimanti Helsin
kio grupes Maskvoj, Ukrainoj, 
Lietuvoj, Gruzijoj ir Armėnijoj, 
sutampa su vieno Maskvos gru
pės steigėjų — Aleksandro Ginz
burgo — suėmimu vasario 3. 
Ginzburgas ir kiti 22 sovietų 
Helsinkio grupių nariai buvo 
nuteisti ilgam laikui kalėti.

Antrą nominaciją pasirašė šie 
kongreso nariai: Dante B. Fas- 
cell, kongresmanas (dem.-Fla.), 
komisijos pirmininkas; senato
riai Clairborne Pell (dem.-R.L), 
Patrick J. Leahy (dem.-Vt.), 
Richard Stone (dem.-Fla.), Ro- 
bert Dole (resp.-Kan.); kongres
manai Jonathan B. Bingham 
(dem.-N.Y.), Paul Simon (dem.- 
111.), Sidney Yates (dem.-Ill.), 
John Buchanan (resp.-Ala.) ir 
Millicent Fenwick (resp.-N.J.).

Aprašydami įvairias represijų 
priemones, kurių imamasi prieš 
Helsinkio grupes, nominuotojai 
pabrėžia, kad tų grupių nariai 
be perstojo “teberenka medžia
gą, kurią perduoda Helsinkio 
signataram jų žiniai, įvertinimui 
ir viešam skelbimui”. Jų darbas 
yra “didelės moralinis drąsos ir 
visuomeniškos sąžinės pavyz
dys”, tęsia toliau laiškas ir pri
deda, kad tie asmenys “paau
kojo savo gyvenimą taikos ir pa
dorumo tarnyboj” . . .

JAV kongreso Helsinkio gru
pė, kaip žinoma, buvo sudaryta 
1976 sekti, kad 35-ių tautų sig
natarų susitarimai ir įsipareigoji
mai būtų vykdomi. Komisija iš
leido tris tomus sovietų Helsin
kio grupių dokumentų angliškų 
vertimų ir išklausė parodymus 
Maskvos ir lietuvių grupių na
rių, kurie šiuo metu yra tremty 
Jungtinėse Valstybėse.

Lietuvių Helsinkio grupės na
riai yra: Viktoras Petkus, kun. 
Karolis Garuckas, Ona Lukaus- 
kaitė-Poškienė, Eitanas Finkel- 
šteinas, Balys Gajauskas ir To
mas Venclova, grupės atstovas 
užsieny.
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VALANČIAUS LAIKAI IR DABARTIS
Lietuvos gen. konsulo Anice

to Simučio žodis Apreiškimo 
parapijos bažnyčioj Brooklyne 
mišių metu, minint Vasario 16- 
oslos Aktą 1979 vasario 18

Po 1863-ųjų metų sukilimo 
Žemaičių vyskupas Motiejus Va
lančius buvo nubaustas tūkstan
čio rublių bauda ir pavestas 
griežtai policijos priežiūrai, kad 
“‘kiekvienas jo žingsnis faktiš
kai būtų žinomas vyriausybei”.

Lyg to būtų negana, Kauno 
gubernatorius išreikalavo, kad 
Valančius Kauno katedroj 1866 
gegužės 8 pasakytų pamokslą, 
kuriame būtų ir tokie žodžiai:

“Meilingi mano vaikai! Pasiti
kėdami Aukščiausiuoju Dievu ir 
Maloningiausiuoju Monarchu, 
turime vilties, jog anksčiau ar 
vėliau išnyks sukilimo pasek
mės. Bet kaip gi mes turime 
ateityje apsisaugoti nuo visų pa
našių pasikėsinimų? Kartą ant 
visados atsisakyti minties, jog 
būsime kuomet nors savistovi

tauta, nepriklausoma nuo Rusi
jos . . . Mes, būdami dalelė ne
dalijamos Rusijos, privalome 
mokintis rusiškos kalbos, neuž
miršdami savo lietuviškos arba 
žemaitiškos , turime rusus my
lėti kaip savo brolius.”

Praėjo šimtas šešiolika metų 
nuo Valančiaus lūpomis rusų 
valdomos Lietuvos gyventojam 
pasakytų žodžių, bet rusų tikslai 
tebėra nepasikeitę, nežiūrint, 
kad šiandien Rusija valdoma ki
tokios spalvos rusų.

Štai Maskva Lietuvos vysku
pijų vyskupų ir valdytojų vardu 
1972 balandžio 11 išsiuntinėtu 
raštu parapijų klebonam parei
kalavo, kad Velykų sekmadienį 
vietoj visų tą dieną sakomų 
pamokslų būtų paskaitytas tas 
raštas, kuriame sakoma:

“Tačiau mūsų džiaugsmą 
temdo kai kurie rimti dalykai, 
nuodijantys bažnytinį gyvenimą, 
ardantys tikinčiųjų vienybę bei

nešantys skaudžius padarinius 
pačiai Lietuvos Bažnyčiai. Šie 
faktai skatina mus prabilti šiuo 
bendru laišku.”

Štai tie faktai, dėl kurių oku
pantai taip susirūpinę tariamai 
vyskupų vardu:

“Atsitinka, kad kai kuriose pa
rapijose tikintieji nenori pripa
žinti tiesioginių savo ganytojų ir 
“apaštalavimo” darbą parapijoje 
ima dirbti šalia klebono ar net 
prieš kunigo pastoraciją.”

Iš tolo žiūrint, čia atrodo ne
kaltas reikalavimas, bet tikrovė 
yra paslėpta kitur. Kaip ir visa
me okupuotos Lietuvos gyve
nime, okupantai yra infiltravę 
kunigais besivadinančių sovieti
nės policijos bendradarbių. Pa- 
rapiečiai lengvai atskiria pelus 
nuo grūdų — jie neklauso kuni
gais pasivertusių sovietinės po
licijos bendradarbių.

Nepatinka okupantam ir para
šų rinkimas ant įvairių peticijų; 
prieš tai vyskupų vardu jie taip 
kalba: “Pagaliau, paskutiniu lai
ku kai kuriose parapijose neat
sakingi asmenys, kunigų ir ti

kinčiųjų vardu, prie bažnyčių, 
arba net pačiose bažnyčiose, 
renka ant laiškų su tekstu, ar net 
be jokio teksto, parašus, neva 
tam, kad kleboną iškeltų, kad 
bažnyčios neuždarytų, kad pa
skirtų kunigų, kad klebono ar vi
karo neiškeltų ir t.t.”

Jei Valančiaus laikais valdžios 
reikalavimai buvo daugiau vien
kartinio pobūdžio, tai šiandien į 
kovą prieš Lietuvos Katalikų 
Bažnyčią ir prieš lietuvių tautą 
pastoviai ir neatlaidžiai įjungta 
visa sovietinės sistemos pragaro 
mašina.

Su dideliu susirūpinimu se
kam, ar mūsų tauta atlaikys šį 
baisų dvidešimtojo amžiaus 
technika apginkluotą spaudimą. 
Šiuo metu pavergtiesiem galim 
padėti teikdami galimai daugiau 
moralinės paramos. Darykim 
viską, kad pasaulis plačiausiai 
išgirstų apie mūsų tautos kan
čias, apie būsimus šventuosius 
kankinius.

Jei vieningai dirbsim, Dievas 
mūsų tautos neapleis. To mes ir 
meldžiame.

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
Išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas Iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečiad. Ir penktad. nuo 12 iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. Iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tel. 296-5359. 80*14 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. 11421.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfleld Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th St., Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149 
107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditloned, A. J. Baiton-Baltrūnas, Llcensed 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: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344-5172. Elizabeth 
Office: 216 Palmer St. (Bet. 2nd and 3rd Avės), telef. 353-2999. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

Savaitės
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Lankantis Meksikoj, prez. 
Carter nepavyko pasiekti jokių 
susitarimų su Meksika, tačiau 
tarpusavio santykiai kiek su
švelnėjo ir abiejų valstybių pre
zidentai sutarė vėl vasaros metu 
susitikti.

Per Chade vykusį perversmą 
žuvo Continental Oil korporaci
jos lakūnas George Henry Sahre. 
JAV nusprendė visus amerikie
čius iš ten išgabenti.

Jemeno prez. Ali Abdullah Sa- 
leh pareiškė, kad Jemeno ne
priklausomybei ir pastovumui 
išlaikyti yra reikalingi JAV gink
lai ir investavimai.

R. Berlyne buvo nuteista V. 
Vokietijos pilietė Sigurd Weber 
kalėti iki gyvos galvos už šni
pinėjimą V. Vokietijos naudai.

Varšuvos banke įvykusio spro
gimo metu buvo užmušta 44 
ir sužeista 110 žmonių.

Rodezijos karo aviacija puolė 
Zambijoj ir Mozambike esan
čias Rodezijos partizanų bazes.

Sov. S-goj ir kitose komunis
tinėse valstybėse buvo suorga
nizuotos demonstracijos prieš 
Kiniją.

Per Irane tarp kurdų ir Kho- 
meini šalininkų įvykusį ginkluo
tą susirėmimą žuvo per 100 
žmonių.

Libija pakėlė aliejaus kainas 
5 proc.

JAV ir toliau evakuoja ameri
kiečius iš Irano ir uždarė savo 
konsulatus Tabrize, Shiraze ir 
Isfahane.

Prez. Carter žymiai sumažino 
Afganistanui teikiamą ūkinę pa
galbą.

Britanijos vyriausybės studija

IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Sovietinei propagandai, va
romai per kino filmus, kasmet 
pasirenkamas vis kitas Lietuvos 
miestas. Šiais metais ta “laimė” 
teko Ukmergei. Ukmergiečiams 
buvo parodyta apie 50 įvairių 
filmų, tarp jų ir neseniai Lietu
vos kino studijos pagaminti fil
mai — “Nesėtų rugių žydėji
mas”, “Pasigailėk mūsų”, 
“Markizas ir piemenaitė”, “Ne
būsiu gangsteris”, “Ukmergie
čiai dokumentiniame kine”. Per 
visas “kino dienas” kultūros rū
muose veikė kino paroda.

— Rusiškame filme “Ken
taurai”, kuris jau rodomas Mask
vos kino teatruose, vaidina lie
tuviai aktoriai D. Banionis, R. 
Adomaitis, J. Budraitis. Filmą 
režisavo Vytautas Žalakevičius.

— Dramos aktorės Janinos 
Budrikaitės 60 metų amžiaus 
sukaktis buvo paminėta Klaipė
dos dramos teatre, jai vaidinant 
šimtąjį vaidmenį K. Sajos tra
gikomedijoje “Liepsnojanti 
kriaušė”.

— Vilniaus valstybinis kvarte
tas jau pradėjo paveikslų galeri
joje devyniolikos koncertų ciklą, 
kuriame bus pagroti visi 83 
J. Haydno styginiai kvartetai. 
Ciklas truks tris sezonus. Kvar
tetą sudaro: A. Vainiūnaitė, P. 
Kunca, A. Vasiliauskas ir D. Kat
kus.

— Solistė Nijolė Ambrazaity
tė H. Berliozo draminėje legen
doje “Fausto pasmerkimas” Le
ningrade dainavo Margaritos 
partiją. Kūrinį dirigavo Juozas 
Domarkas.

— Vilniaus dailės parodų rū
muose atidaryta dail. Antano 
Kučo kūrinių jubiliejinė paroda, 
apimanti 40 metų kūrybos lai
kotarpį. Rodomos knygų iliustra
cijos, estempai, knygženkliai, 
plakatai ir kitokie dailininko 
darbai.

— Sausio pabaigoje Lietuvo
je lankėsi Kubos rinktinis cho
ras. Vilniaus filharmonijos salėje 
choras dainavo kartu su Filhar

monijos simfoniniu orkestru, ku
riam dirigavo M. Dvarionaitė. 
Choras buvo iškilmingai sutik
tas, ypač pagarbinta Kubos re
voliucija, įkūrusi šalyje komu
nistinę santvarką.

— Lietuvoje minima marksis
to istoriko Juozo Jurginio 70 
metų amžiaus sukaktis. Gimęs 
1909 vasario 5 netoli Anykščių. 
Dar besimokydamas Ukmergės 
ir Panevėžio gimnazijose, įsi
vėlė į komunistinę veiklą, sėdė
jo kalėjime, ilgesnį laiką gyveno 
Švedijoje. Okupuotoje Lietuvo
je ėjo įvairias valdines parei
gas. 1948 įsigijo istorijos moks
lų doktoratą. Daugelį metų yra 
Istorijos instituto dėstytojas 
(dėsto feodalizmo laikotarpį). 
J. Jurginis yra vienas iškreip
tos Lietuvos istorijos autorių. 
Jis parašė ir Lietuvos istorijos 
vadovėlių mokykloms. Juose 
taip pat klastojama Lietuvos 
istorija. Už tuos darbus okupan
tų yra pagerbiamas visokiais gar
bės titulais.

— Ir Vilijampolė gavo bolše
vikinį paminklą. Neseniai Vili
jampolės didžiojoje aikštėje ati-

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
apie pasaulio valstybių ginklavi
mąsi priėjo išvados , kad Sov. 
S-ga ir Varšuvos pakto valstybės 
stiprina savo ginklavimą žymiai 
daugiau, kaip jų gynybai yra rei
kalinga.

Irano min. pirm-kas Mehdi 
Bazargan baigė sudaryti minis- 
terių kabinetą, formaliai įsteigė 
tautinę gvardiją ir pradėjo ruošti 
įstatymus, įgalinančius jo vy
riausybę perimti buvusių valsty
bės pareigūnų teisimą už kyši
ninkavimą iš dabar veikiančių 
revoliucinių teismų.

(atkelta iš 1 psl.

Prisikeik mano krikščioniškoj 
tautoj,

Prisikeik ir širdyje manoj!” 
w - o -

1978.IV.23.
Šiandieną tikintysis už savo 

įsitikinimus turi praeiti įvairius 
sunkių kančių kelius: jis lėtai 
marinamas žudančiuose saugu
mo rūsiuose, siaubą keliančiuo
se persiuntimo punktuose, du
sinamas vagonų kamerose ir ga-

Kęstutis Miklas sveikinasi su prezidento Carterio žmona 
Baltuosiuose Rūmuose, kai ten buvo lietuvių priėmimas. 
Nuotr. J. Urbono

liausiai jis ir jo meilė Kristui 
šaldoma Sibiro sniegynose. Ir 
šito kančių kelio, tos lėtos mir
ties kai kas pabūgsta. Tai la
bai skaudu, kai vienas kitas 
mūsų tautos sūnus duodasi su
viliojamas sąžinę praradusių 
“fėjų”, kurios žada laisvę, už
tikrintą gyvenimą, sidabrinius. 
Kadaise saugumiečių žadėta 
“laisvė” manęs nedžiugina. 
Kas iš tokios laisvės, jei aš 
visada būsiu persekiojama pik
tos, įtariančios akies, visur bū
siu lydima seklių, visada būsiu 
po objektyvu. Tai tokia bus 
mano ateities laisvė. Sidabri
niai . . . Kam jie reikalingi? 
Šiandien puodžiaus dirva atei
viams laidoti nereikalinga. 
Ateiviai užvaldė mus ir palai
dos mus, kur jiems patiks. 
Mums, turintiems amžinojo gy
venimo viltį, ne tiek svarbu, 
kokiose sąlygose baigsis mūsų 
gyvenimo dienos, kur bus su
pilti mūsų kapo kauburėliai. 
Mums svarbu, kad Kristaus 
mokslu ir šviesa nešini mūsų 
tautiečiai, atsistoję ant pirmtakų 
kauburėlių, pasijustų dides
niais, tvirtesniais ir drąses
niais. Juk už neišsaugotą, ne
perduotą Išganytojo mokslo 
šviesą mes būsime prieš Vieš
patį atsakingi (..). (Bus daugiau)

dengtas paminklas, pastatytas 
komjaunimo garbei. Jo papėdėje 
užrašyta: “Komjaunuoliams, žu
vusioms už Tarybų valdžią Lie
tuvoje”. Nuotraukose paminklas 
atrodo masyvus griozdas. Spau
doje rašoma, kad bronzos plokš-, 
tėse vaizduojami “reikšmingiau
si komjaunimo gyvenimo eta
pai”. Paminklo projektą sukūrė 
rusas skulptorius S. Šaparovas, 
jam talkino lietuvių architektai 
G. Baravykas ir V. Vielius, 
taip pat konstruktorius R. Pra
naitis.

— Vasario pradžioje Vilniuje 
gastroliavo Latvijos akademinis 
operos ir baleto teatras. Rygie- 
čiai atvežė parodyti latvio I. Kal
nia operą “Grojau, šokau”. Be to, 
jie parodė ir jų pastatytą G. Ver
di “Kaukių balių”. Vilniečiai pa
kvietė svečius į savus pastaty
mus.

— Lietuvos spaudoje paminė
ta buvusios žymios solistės Ade
lės Nazabitauskaitės-Galau- 
nienės 80 metų gimimo sukaktis. 
Gimusi 1899 sausio 28, mirusi 
1962 birželio 25. Kauno operoje 
ji yra dainavusi daug koloratū
rinio soprano partijų.

— Režisierė A. Ragauskaitė 
Šiaulių dramos teatre pastatė 
latvių dramaturgo R. Blaumanio 
pjesę “Sūnus palaidūnas”. Sena 
pjesė (rašyta 1893) vaizduoja 
senosios Latvijos kaimo žmonių 
santykius, Anksčiau Lietuvoje 
buvo vaidinami R. Blaumanio 
“Indianai”.

— Sausio 29 Vilniuje mirė 
Lietuvos filharmonijos politru- 
kas rusas Jefimas Borisovas. 
Trisdešimtį metų jis buvo Fil
harmonijos partinės organizaci
jos sekretorius ir kruopščiai pri
žiūrėjo muzikinę filharmonijos 
programą. Už tą politinę prie
žiūrą buvo valdžios apdovano
tas medaliais ir garbės vardais.

— Lietuvos kinematografinin
kų sąjunga paskyrė tris premijas 
už kino kritikos straipsnius. 
Pirmoji premija teko S. Macai
čiui, antroji — S. Valiuliui, tre
čioji — G. Arlickaitei.

— Į Vilnius jaunųjų rašytojų 
sekciją priimti: poetas Valdema
ras Kukulas ir kritikas Rimantas 
Kasparas. Susirinkime sudarytas 
metinis darbo planas, kuriame 
ypač pabrėžtas prozininkų pilie
tinis aktyvumas — tarnavimas 
partijos ideologijai. Ta linkme 
auklėjami jaunieji rašytojai.

— Dar iš nepriklausomos Lie
tuvos yra likusi tradicija vasario 
2 ant Sartų ežero ledo ruošti 
arklių lenktynes. Tokios lenkty
nės buvo ir šiais metais. Spau
doje rašoma, kad į atidarymo 
parodą suvažiavo apie 100 ristū
nų žirgų iš visos Lietuvos. Lenk
tynes stebėjo keliasdešimt tūks
tančių žiūrovų. Buvo paskirta 11 
premijų. Sovietų astronautų pre
miją laimėjo širvintiškis Augus
tas Andriulis, Aukštaičių krašto 
premija teko zarasiškiui Liongi
nui Gabrulevičiui, Atidarymo 
premiją laimėjo dusetiškis Vla
das Kirdeikis. Rašoma, kad lai
mėjimai pasiekti ilgų treniruo
čių dėka. Laimėtojai yra daly
vavę zoninėse lenktynėse.

Pr. N.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven Hill 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418; 
Ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais Iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 
11421; VI 7-4477.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madlson St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuvinlai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

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

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, Įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite Iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Lietuviška REAL ESTATE įstaiga St. Petersburge, Floridoj 
ANGELĖ E. KARNIENĖ 
Broker-Realtor 
3701 Gulf Blvd., St Petersburg Beach, Fla. 33706 
Telef. (813) 360-2448, vakare (813) 345-2738r

Rezidencijos-Moteliai-Sklypai 
Apartmentai-Kondominiumai 
Nuomavimas — Notary Public REALIOS

NAUJAUSIUS 1979 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th St, Maspeth, N.Y. 1*1378.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM ir 
97.9 FM. Muslc of Lithuania, plrmad. 7:30-8:30 vai. vak. VVSOU-FM 
89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 
07092. Tel. (201) 232-5565.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

66-86 80 ST., MIDDLE V1LLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į 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
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ELIZABETH, N.J.
Nauja lietuviška šeima

1978 gruodžio 23 vietos Šv. 
Petro ir Povilo parapijos bažny
čioj buvo sutuokti čia pat augę, 
pradžios mokslus ėję ir lietuviš
kam gyvenime dalyvavę Audrė 
Pociūtė ir Alvydas Jarmas. Su
tuoktuvines mišias aukojo para
pijos klebonas kun. Petras Že- 
meikis, jo padėjėjas kun. Juo
zas Pragulbickas ir jaunosios gi
minaitis kun. Domininkas Po
cius, Keamy lietuvių parapijos 
klebonas.

Jaunųjų palydą sudarė Rasa ir 
Nerijus Jarmai, Laura Alkevičiū- 
tė ir Arūnas Bitėnas ir Judy Spi- 
done su Arūnu Jarmu. Solo baž
nyčioj giedojo Jenny Pocus, var
gonais pritariant Vincentui Ma
maičių!.

Staiga ir sunkiai susirgus jau
nosios tėvukui, sudaryti vestuvi
niai planai jaunajai pageidaujant 
buvo pakeisti ir pasitenkinta tik 
giminių ir artimesniųjų bičiulių 
vestuvine puota be šokių.

Abu jaunieji lankė dr. Vinco 
Kudirkos šešt. mokyklą ir dirbo 
vietos skautų gretose. Audrė per 
5 rųetus rūpestingai šoko tauti
nius šokius, priklausė prie vie-
tos taut. šokių Liepsnos grupės 
ir buvo grupės vedėjos padėjė
ja. Be to, ji III pasaulio lietu
vių jaunimo kongrese atstovavo 
N.J. lietuvių jaunimui. Pavyz
dingai baigusi Rutgers universi
tetą ir gavusi Indianos universi
teto stipendiją, tęsia medicinos 
genetikos studijas, siekdama 
magistrės laipsnio ir doktorato.

Alvydas 3 metus lankė Šv. An
tano gimnaziją Kennebunkporte, 
Rutgers universitete įsigijo or
ganinės chemijos bakalaureatą 
ir Seton Hali universitete — ma
gistro laipsnį. Šiuo metu sėk
mingai dirba savo srity Indiana- 
poly.

PADĖKA
A.A.

ANTANAS GURSKIS,

mūsų mylimas vyras, tėvas ir tėvukas,
mirė sausio 16 d., sulaukęs 77 m. amžiaus. Palaidotas 

Šv. Gertrūdos kapinėse, Coionia, N.J.
Nuoširdžiaidėkojame visiems atsilankiusiems šermeni

nėje, dalyvavusiems bažnyčioje ir paiydėjusiems velionį į 
kapines; už gausias aukas šv. Mišioms, atsiuntusiems gė
lių ir paguodusiems mus žodžiu ar laiškais.

Dėkojame klebonui kun. P. Žemeikiui ir kun. J. Pragul- 
bickui už velionio lankymą ligoninėje, sukalbėjimą rožan
čiaus koplyčioje ir gedulingas pamaldas.

Nuoširdus ačiū solistei Onai Zubavičienei ir muz. V. Ma
maičių! už giesmes ir muziką bažnyčioje.

Taip pat dėkojame Šulskienei ir Kudirkienei už polaido- 
tuvinių pietų paruošimą ir vedėjui Jonui Švedui už pagel
bėjimą salėje.

Padėka Brazlnski laidotuvių direktoriams už rūpestin
gą ir gražų patarnavimą.

Nuliūdę: žmona, dukterys, žentai ir vaikaičiai

Audrė ir Alvydas Jarmai

Audrės ir Alvydo tėvai — Bi
rutė ir Antanas Pociai ir Vanda 
ir Alfonsas Jarmai yra veiklūs 
LB nariai ir pagrįstai gali di
džiuotis ne tik išmokslinę savo 
vaikus, bet ir įkvėpę jiem lietu
viškos ugnelės, kuri, reikia ti
kėtis, neges ir jaunųjų bendram 
gyvenime. Palydėdami jau
nuosius į kitus pasviečius, jų 
šeimų draugai ir bičiuliai linki 
jauniesiem geriausios sėkmės.

K.J.

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos žinios

Novena į šv. Juozapą įvyks
ta kovo 11-19. Ją praves kun. 

dr. T. Žiūraitis, OP. Pamokslai 
ir mišios bus vakarais 7 vai., 
nuo 11 iki 15 dienos angliškai 
ir 16-19 lietuviškai. Parapiečiai 
kviečiami novenoj gausiai daly
vauti.

Šv. Kazimiero dieną, kovo 4, 
Lietuvos vyčių Elizabetho kuo
pa kviečia visuomenę gausiai 
dalyvauti 11 vai. mišiose bažny-

PATERSON, N.J.
Vasario 16-osios minėjimas
LB Patersono apylinkės val

dybos ir klebono kun. V. Dabu- 
šio pastangomis vasario 16 prie 
miesto rotušės , dalyvaujant bur
mistrui, buvo iškelta Lietuvos 
trispalvė vėliava. Burmistras pa
sirašė proklamaciją, skelbiančią, 
kad vasario 16-oji yra ir miesto 
šventė.

Šventės minėjimas buvo sek
madienį, vasario 18. Lietuvių 
parapijos bažnyčioje sumą laikė 
klebonas kun. V. Dabušis. Gie
dojo parapijos choras. Kun. Da
bušis pasakė gražų, šventei pri
taikytą pamokslą. Pamaldos už
baigtos Lietuvos himnu. Mišio
se dalyvavo ir miesto burmist
ras L.F. Kramer su žmona. Jis 
angliškai paskaitė pirmąjį mišių 
skaitymą ir trumpą sveikinimą 
pasakė lietuviškai. Dėl tarnybos 
pareigų burmistras minėjime sa
lėje negalėjo dalyvauti.

3 vai. šventės minėjimas pra
dėtas parapijos salėje. Minėji
mą atidarė LB Patersono apylin
kės pirmininkas A. Rugys. Pras
mingą gražios formos invokaci- 
ją sukalbėjo kun. V. Dabušis. 
Minėjimui vadovavo Rūta Gude
lienė. Turiningą kondensuotą 
paskaitą skaitė JAV LB valdy- 

čioj ir iškilminguose pietuose 
Sheraton Inn patalpose. Pietuo
se dalyvaujantieji moka 7 dol. 
Dėl smulkesnių informacijų pra
šoma kreiptis į A. Matulevi- 
čiūtę-Mitchell.

Madų paroda įvyksta kovo 10, 
šeštadienį, parapijos salėj, 4 vai. 
p.p. Prieš madų demonstravimą 
bus duodami pietūs su šampa
nu. Bilietai į parodą gaunami 
bažnyčios prieangy.

Altoriaus draugija kovo 24 šeš
tadienį, rengia kelionę autobu
su. Bus važiuojama į Reading, 
Pa. Kaina 8 dol. Suinteresuoti 
prašomi skambinti B. Delasey, 
tel. 352-2271.

Kun. P. Žemeikis, parapijos 
klebonas, kovo 11 išvyksta trum
pų atostogų į Londoną, Angli
joj. Jo atostogų metu kun. J. 
Pragulbickui pastoraciniame pa
rapijos darbe talkins kun. dr. T. 
Žiūraitis, OP.

A. Samalonis ryžtingai sten
giasi, kad būtų, jei nepanaikin
tas, tai bent gerokai sumažintas 
triukšmas, kurį sukelia iš Eliza
betho pašonėj esančio tarptauti
nio aerodromo kylantieji lėktu
vai. Jo pastangomis vasario 13 
buvo sukviesti rytinio Eliza
betho parapijų klebonai, mokyk
lų vedėjai, miesto savivaldybės 
ir aerodromo atstovai bei kiti 
šiuo reikalu suinteresuoti as
menys. Taip pat dalyvavo 7-ojo 
televizijos kanalo reporteriai su 
aparatais, kurie užregistravo-nu- 
filmavo ir užrekordavo susirin
kusiųjų pasisakymus. Šie pasisa
kymai bus girdimi bei matomi 
kovo 3 tarp 7 ir 8:30 vai. vak. 
septintame televizijos kanale.

M.V.

bos pirmasis vicepirmininkas 
Rimas Česonis. Paskaitoje buvo 
paliestos svarbiosios lietuvių 
problemos ir tautinės pareigos.

Meninėje dalyje viešnia iš 
Philadelphijos solistė Ona 
Pliuškonienė padainavo 6 dai
nas: Al. Kačanausko “Vai gražu” 
(žodžiai K. Binkio), Ks Kavecko 
“Gero medžio atžalos” (žodžiai 
A. Maldonio), B. Budriūno “Ma
no protėvių žemė (žodžiai B. 
Brazdžionio), St. Šimkaus “Kur 
bakūžė samanota” (žodžiai Pr. 
Vaičaičio), V. Rupeikaitės “Mo
tina laukia” (laiškas iš Sibiro), 
J. Tallat-Kelpšos “Mano sieloj 
šiandien šventė” (žodžiai B. 
Sruogos). Solistė, gausaus ploji
mo palydėta, dar vieną dainelę 
padainavo priedo. Dainavo su 
įsijautimu, su lyrine šiluma, dėl 
to ir klausytojų buvo šiltai pri
imta. Akomponavo muzikė Alice 
Maleski-Maliuškevičiūtė, čia gil
inusi ir čia muzikos mokslus ėju
si lietuvaitė, einanti Patersono 
vyskupijos muzikos direktorės 
pareigas. Minėjime buvo pa
gerbtas ir senesniosios emigraci
jos visuomenės veikėjas-vetera- 
nas Jonas Sprainaitis, sulaukęs 
jau 85-rių metų amžiaus. Jam į- 
teiktas karaliaus Mindaugo me
dalis.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties minėjimas 
vasario 18 pradėtas pamaldomis 
Šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioj. Organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis. Minėjimą Lietu
vių Piliečių D-jos salėj pradėjo 
Bostono Altos skyriaus pirm, 
inž. Aleksandras Čaplikas. Pa
gerbti savanoriai kūrėjai. Maldą 
sukalbėjo klebonas kun. Anta
nas Baltrušūnas. Žodžiu sveiki
no ukrainiečių ir latvių atstovai. 
Irena Veitienė perskaitė Massa- 
chusetts gubernatoriaus ir Bos
tono burmistro proklamacijas. 
Tolimesnei programai vadovavo 
inž. Edmundas Cibas. Kalbą pa
sakė dr. Henrikas Nagys iš 
Montrealio. Prelegentas jaus
mingai ir poetiškai kalbėjo apie 
Vasario 16-osios reikšmę, apie 
kritusių pasiaukojimą, apie lais
vės viltį. Bostono miesto tary
bos narys R. Flynn perskaitė 
savo paruoštą ir miesto tary
bos priimtą rezoliuciją apie lie
tuvių kultūrinį įnašą į Bostono 
ir Amerikos gyvenimą. Susirin
kę taip pat priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią žmogaus teisių ir 
laisvės pavergtiem lietuviam. 
Meninėj daly gražiai padainavo 
lituanistinės mokyklos jaunų 
mokinių chorelis, vadovaujamas 
komp. Juliaus Gaidelio. Jauni
mas padeklamavo. Tautinių šo
kių sambūrio, vadovaujamo 
Onos Ivaškienės, trys~ grupės 
(jauniausi, vyr. jauniai ir vyres
nieji) pašoko tautinių šokių. So
listas Benediktas Povilavičius, 
akomponuojant komp. Jeroni
mui Kačinskui, gražiai padaina
vo ketvertą dainų. Salė buvo pil
na publikos. Lietuvos laisvini
mo darbam jau surinkta arti trijų 
tūkstančių dolerių.

Vasario kultūriniam subat- 
vakary pirm. inž. Edmundas Ci-

Minėjimas buvo gerai suorga
nizuotas, neperkrautas. Jį suruo
šė LB Patersono apylinkės val
dyba, pirmininkaujama Antano 
Rugio. Darbam nuoširdžiai tal
kino klebonas kun. Viktoras Da
bušis. Minėjimo dalyviai, kurių 
buvo gana gausus būrys, po pro
gramos vaišinosi kava ir pyra
gais, o programos vykdytojam ir 
svečiam kun. V. Dabušis klebo
nijoje paruošė skanią vakarienę. 
Minėjimas parodė, kad ir nedi
delė Patersono lietuvių kolonija 
yra gyva.

-tis 
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bas pakvietė rašytoją Antaną 
Gustaitį supažindinti su svečiais 
prelegentais. Birutė Vaitkūnai- 
tė-Nagienė labai įspūdingai pa
skaitė iš lietuvių tautosakos, o 
dr. Henrikas Nagys supažindino 
su savo paskutine knyga “Prisi
jaukinsiu sakalą”.

Šv. Kazimiero minėjimą kovo 
4 rengia Bostono vyčiai. Minė
jimas vyks Šv. Petro parapijos 
salėj po 10:15 vai. mišių.

Vlado Putvinskio - Pūtvio, 
Lietuvos Šaulių Sąjungos kūrėjo, 
50 m. mirties sukakties minėji
mą ruošia Bostono Jono Vana
gaičio šaulių kuopa kovo 4, sek
madienį, 3 vai. popiet Tautinės 
Sąjungos namuose, So Bostone. 
Kalbės dr. Vaidievutis Mantau- 
tas, meninę dalį atliks Izidorius 
Vasyliūnas ir Frederic Davis. Su 
grojamais Haendelio, Griego, 
Budriūno ir Schuberto kūriniais 
supažindins Elena Vasyliū- 
nienė. Šaulės ruošia kavutę su 
užkandžiais.

Kaziuko mugę kovo 11 Lietu
vių Piliečių D-jos salėse rengia 
Baltijos ir Žalgirio tuntai.

Minkų radijo valandėlės 45 
m. sukaktuvinis renginys vyks 
kovo 25.

B. Saldukienės iš Washingto- 
no gintarų paroda Tautinės S- 
gos namuose vyks balandžio 1.

Laisvės Varpo pavasarinis 
renginys Lietuvių Piliečių D-jos 
salėj vyks balandžio 22.

Sol. Benedikto Povilavičiaus 
rečitalis Lietuvių Piliečių D- 
jos salėj vyks gegužės 6.

ŠOSTON, MASS. — WNSR 1360 
bangos sekm. nuo 1 iki 1:30 vai. 
Veda S. Ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. Telef. 
268-0489. Parduodamas Darbinin
kas. Didelis lietuviškų knygų pasirinki
mas.

LAISVĖS VARPAS 
Sekmadieniais
11:3ilid2:00 vai. 1430 banga. iŠYfMEL 
12:10—1:00 vai. 1460 banga iš WBET 
Vedėjas Petras Višeinls
173 Arthur St., Brockton, MA 02402 
Telef. (617) 586-7209

AR ŽINAI, KAD ...

Šiemet sueina jau 64 metai, 
kaip leidžiamas Darbininkas. 
Pradėtas j is le isti 1915 Bostone. 
1951 perkeltas į Brooklyną ir 
sujungtas su Brooklyne ėjusia

Amerika ir Plttsburghe ėju- 
slom Lietuvių Žiniom. Auka prI-, 
sidėkprlešiolaikraščio išlaiky
mo.

A.A.
KĘSTUČIUI SLAVINSKUI

Lietuvoje mirus, jo brolį Vytautą, žmoną Mariją Slavins
kus liūdesio valandoje giliai užjaučia

Halina ir Jurgis Montvilai

AMERIKOS LIGONINĖSE
PUSĖ DIAGNOZIŲ KLAIDINGOS

VIENOS SAVAITES: Maskva/Vilnius/Leningradas 
balandžio 11 
balandžio 25 
gegužės 2 ir 9 
gegužės 16

— $795.00
— $795.00
— $829.00
— $839.00

birželio 7
liepos 12 ir rugpiūčio 2
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26
spalio 10

— $859.00
— $865.00
— $829.00
— $829.00

A.A.
KĘSTUČIUI SLAVINSKUI

Lietuvoje mirus, jo brolį dr. Vytautą Slavinską ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Bronė ir Bronius Oniūnai

A.A. 
STASIUI KUNKULIUI

mirus, jo žmonai Valerijai nuoširdžią užuojautą reiškia 
ir drauge liūdi

Stasė Ruokienė
Ona Kadas

Prof. dr. Ronald Paegle, kuris 
yra vedęw Gražiną Kulikauskai- 
tė iš Ozone Park, New York, 
kurį laiką gyvenęs Perth Am- 
boy, N.J., ir ten profesoriavęs, 
dėstęs patologiją, dabar gyvena 
Milwaukee, Wisconsin, ir yra 
profesorius Milwaukee County 
Medical Complex, dėsto pato
logiją. Taip pat yra patologinių 
skrodimų (autopsy) ir tyrimo la
boratorijos direktorius.

Baigęs medicinos mokslus 
1961 Yale universitete New Ha- 
ven, Conn., ilgai dirbo New Yor
ko Universiteto medicinos cent
re. Jo specialybė — patologija. 
Kaip specialistas patologas važi
nėja į tos rūšies kongresus ir 
skaito paskaitas, daro praneši
mus.

Jis parengė studijinį praneši
mą apie Amerikos ligonines ir jų 
diagnozes. Iš jo pranešimo pa
aiškėja, kad Amerikos ligoninių 
diagnozių apie pusė yra klaidin
gos. Diagnozė buvo viena, o kai 
ligonis numirė, kai jam padarė 
skrodimą (autopsy), paaiškėjo, 
kad jis sirgo visai kita liga.

Dr. Paegle parengė net lente
lę, kur suklasifikavo ligas ir 
diagnozes, kiek jos buvo atspė
tos, kiek ne.

Tą jo straipsnį persispausdino 
Vokietijoje, Wiesbadene, lei
džiamas daktarų žurnalas 
Medical Tribūne. Atspausdino 
š. m. sausio 19 numeryje. At
pasakoję jo pagrindinius teigi
mus, vokiečiai klausia, kodėl 
Amerikos ligoninėse yra tiek 
daug klaidingų diagnozių?

Į tą klausimą atsako taip: 
nes Amerikos ligoninės esančios 
komercinės. Ligoninė nori grei
čiau aptarnauti ligonį, nesigili
na į jo ligą ir greičiau išleidžia 
iš ligoninės. Ir pacientas to no
ri, nes ligoninės labai brangios, 
gąsdina jį didelės išlaidos.

Vokiečiai pasidžiaugia, kad 
Amerikoje patys daktarai rašo 
apie šią negerovę. Vokietijoje 
šis klausimas esąs jau visai ki
toks — Vokietijos ligoninėse 
diagnozei nustatyti skiriama 
daugiau laiko ir dėmesio.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ
birželio 7 —Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro

poje: Viena, Miunchenas. Koelnas, Briuselis — $1399.00

birželio 20 — Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

liepos 12

rugpiūčio 2

rugpiūčio 8

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

— Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

VISOS GRUPES aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

MtMBER

Trans-Atlantic Travel Service, Ine.
393 West Broadway, P. O. Bos 116

South Boston, Ma 02127, Tel. (617 ) 268-8764
Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų 
j LIETUVĄ ir j kitas pasaulio šalis.

įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZI0NAS.
Prlces axe based on double occupancy and are subject to 

chang-ea and/or Government approval.
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Kultūros Židinyje šį savaitga
lį: kovo 3, šeštadienį, pasirengi
mas Kaziuko mugei. Kovo 4, 
sekmadienį, 12 v. jaunimo pa
maldos, po jų — Kaziuko mugė.

Kaziuuko mugė, rengiama 
New Yorko skautų, bus šį sek
madienį, kovo 4, Kultūros Židi
nyje. Prasideda jaunimo pamal
dom. Mugei bus užimtos visos 
Židinio patalpos. Žemutinėje 
salėje visą laiką veiks valgykla.

Jaunimo pamaldos bus kovo 4, 
sekmadienį, 12 vai. Kultūros Ži
dinyje.

Albino Prižginto vargonų reči
talis bus kovo 4, sekmadienį, 
4:45 v. popiet Šv. Patriko ka

tedroje Manhattane. Programoje 
— Bacho laikų vokiečių muzika. 
Tai ne pirmas jo koncertas šioje 
garsioje miesto katedroje.

N.Y. karių Ramovės susirinki
mas bus kovo 1, ketvirtadienį, 
7:30 v.v. Kultūros Židinyje. Bus 
prisiminta Vilniaus universiteto 
400 metų sukaktis. Apie uni
versitetą kalbės Paulius Jurkus.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas bus kovo 7, 
trečiadienį, 7 v.v. pas klubo narę 
Oną Raubienę, 93-21 86 Avė., 
Woodhavene, N.Y. Visos klubo 
narės prašomos susirinkime da
lyvauti.

Į Balfo madų parodą, kuri 
įvyks gegužės 6 stalus po 10 as
menų galima užsisakyti pas J. 
Gerdvilienę, V. Padvarietį ir pas 
kitus skyriaus valdybos narius. 
Jau yra užsakyti 6 stalai. Kas nori 
gauti geresnes vietas, prašom 
paskubėti. Madų parodą pratur
tins ir paįvairins savo dainavi
mu Astra Butkutė.

Dešimtajai dailės parodai 
rengti komitetas posėdžiavo va
sario 22. Iždininkas V. Padvarie- 
tis padarė finansinę apyskaitą. 
Po ilgesnio laiko paroda baigta 
be nuostolių. Anksčiau LB New 
Yorko apygardos valdyba ne tik 
rengdavo, bet įsipareigodavo ir 
premijas skirti. Šiemet visom 
premijom buvo surasti mecena
tai, taip paroda ir nedavė nuo
stolių.

Moterų Vienybės susirinki
mas su vaišėmis buvo vasario 20 
įprastinėje vietoje. Jis buvo skir
tas Lietuvos nepriklausomybės 
šventei paminėti. Šia proga kal
bėjo Darbininko redaktorius 
Paulius Jurkus. Dar sveikinimo 
kalbas pasakė kun. A. Račkaus
kas, sukalbėjęs taip pat invoka- 
ciją, Laisvės Žiburio radijo di
rektorius Romas Kezys, Vieny
bės redaktorė Valerija Tysliavie- 
nė. Kitas Moterų Vienybės susi
rinkimas su vaišėmis bus kovo 6.

Apreiškimo parapijos choras 
religinį koncertą rengia Verbų 
sekmadienį.

KVIEČIAME ATSILANKYTI Į 
NERINGOS IR TAURO TUNTŲ RENGIAMĄ

KAZIUKO MUGĘ

KOVO 4 KULTŪROS ŽIDINY

12 vai. jaunimo mišios

Tuoj po mišių iškilmingas mugės atidarymas

BUS — įvairių rankdarbių, drožinių, gintaro dirbinių, 
audinių, lėlių teatras, žaidimai ir staigmenos 
mažiesiem, loterijos

VEIKS — vyr. skaučių kavinė, tėvų komiteto paruošti 
pietūs ir bufetas

NEW YORKO SKAUTAI IR SKAUTĖS

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Iš Metropolitan Operos rūmų 
kovo 3, šį šeštadienį, per radiją 
2 vai. popiet New Yorko laiku 
bus transliuojama Verdi opera 
Rigoletto. Diriguoja Stivender. 
Pagrindiniai solistai: Blegen, Jo
nės, MacNeil, Shicoff, Hines, 
Shinall.

Kun. Juozas Pragulbickas, 
Elizabeth, N.J., atnaujindamas 
savo prenumeratą, atnaujino 
Darbininko prenumeratą dar 
penkiem asmenim ir pridėjo 30 
dol. auką. Dosniam spaudos rė- 
mėji nuoširdžiai dėkoja Darbi
ninko administracija.

Manoji Lietuva — Perkūno 
Krukonio garsinių skaidrių mon
tažas bus rodomas New Jersey 
skautų ir skaučių rengiamoj Ka
ziuko mugėj kovo 25, sekmadie
nį, 2 vai. popiet Lietuvių Lais
vės salėj. 269 Second St., Eli
zabeth, N.J. Ši savotiška meninė 
programa buvo rodoma Bostone, 
Hartforde, Chicagoj, Philadel- 
phijoj, Rochestery, VVashing- 
tone, Harvard universitete, Ne
ringos stovykloj ir VI tautinėj 
skautų stovykloj.

V. Avižienė, Brooklyn, N.Y., 
mokėdama Darbininko meti
nę prenumeratą, pridėjo 12 dol. 
auką spaudai paremti. Admi
nistracija dėkoja.

E. Sandanavičienė iš Brook
lyn, N.Y., apmokėdama Dar
bininko prenumeratą, užsakė 
Darbininką dukrai Irenai Mer- 
lino, W. Hempstead, N.Y., ir 
dukrai Marytei Sandanavičiūtei, 
Santa Monica, Calif., o taip pat 
pridėjo auką. Darbininko admi
nistracija už viskčj dėkoja.

Ina Obolėnienė, ilgai gyve
nusi Peekskill, N.Y. persikėlė 
gyventi į Tucsoną, Arizonoje. 
Ten esąs jai geriausias klimatas.

Medžiotojų ir žuvautojų klu
bo Aras valdyba praneša, kad 
klubo nariai, norintieji dalyvauti 
kovo 11 pietuose, turi užsiregist
ruoti pas Zenoną Jūrį iki kovo 4 
imtinai. Telefonas (212) 441- 
7831.

Dail. Pranas Lapė iš Bostono 
buvo atvykęs į New Yorką ap
lankyti savo bičiulių. Vasario 26, 
pirmadienį, lankėsi Darbininko 
redakcijoje, administracijoje, 
apžiūrėjo ir Adomo Galdiko 
vardo galeriją. Iš New Yorko 
išvyko į Washingtoną, D.C.

J. A. Milukas iš Richmond 
Hill, N.Y., apmokėdamas Dar
bininko metinę prenumeratą, 
pridėjo spaudos reikalam 27 dol. 
Darbininko administracija dė
koja už auką.

Išnuomojami 3 kambariai 
VVoodhavene, antrame aukšte, 
prieinama kaina, netoli nuo Ja
maica Avė. Pageidaujamas vy
resnio amžiaus asmuo. Skam
binti: 296-7322.

Ernest Jaakson, Estijos gene
ralinis konculas, ir Juhan Si- 
monson, estų bendruomenės 
pirmininkas, Estijos nepri
klausomybės šventės proga vasa
rio 23 estų namuose Manhattane 
surengė priėmimą, į kurį buvo 
pakviestas ir lietuvių būrelis: 
Lietuvos gen. konsulas A. Simu
tis su žmona, Vliko pirm. dr. K. 
Valiūnas su žmona, LB New 
Yorko apygardos pirm. A. Vakse- 
lis su žmona, Simas Kudirka,
L.K.K.F. pirm. M. Samatienė, P. 
ir G. Žilioniai, V. Čečetienė, 
Aldona Pintsch ir Darbininko re
daktorius K. Bučmys.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
gen. konsulas New Yorke, su 
žmona vasario 26 dalyvavo Ku- 
waito ambasadoriaus prie JT su
rengtame Kuvvaito tautinės die
nos minėjime JT patalpose.

Vladas Būtėnas, žurnalistas, 
bent keleto knygų autorius, da
bar dirbąs Amerikos Balso lietu
viškajame skyriuje, buvo atvy
kęs iš Washingtono, apžiūrėjo 
Kultūros Židinį, svečiavosi Dar
bininko redakcijoje, dalyvavo 
kaukių baliuje, kur susitiko daug 
pažįstamų. Kadaise, 1949-1950 
metais, jis yra gyvenęs šiame pa
kraštyje, Great Necke. Iš čia išsi
kėlė į Chicagą.

Gavėnios metu penktadie
niais katalikai turi susilaikyti 
nuo mėsos. Tai galioja visiem 
nuo 14 m. amžiaus iki gyvos gal
vos. Pelenų dieną ir Didįjį Penk
tadienį taip pat privalomas pas
ninkas visiem nuo 21 m. iki 59 
gimtadienio imtinai. Pasninko 
dienomis sočiai pavalgoma tik 
vieną kartą, o du kartus tik už
kandama.

L.B.N.J. apygardos valdyba 
pakvietė į Elizabeth, N.J., Ha
miltono Aukuro teatrą, kuris čia 
balandžio 7, šeštadienį, Lithua
nian Liberty Hali salėj suvai
dins Balio Sruogos Pavasario 
giesmę. Aukurui vadovauja ne
pailstanti teatrinio meno puose
lėtoja Elena Dauguvietytė- 
Kudabienė.

Ona Masilionienė-Puzinaitė, 
gyvenanti Ridgevvoode, N.Y., 
sausio 18 Queen Elizabeth II 
laivu iš New Yorko išplaukusi 
kelionei aplink pasaulį, atsiuntė 
Darbininko redakcijai ir skaity
tojam savo sveikinimus iš Afri
kos, būdama pakeliui į Indiją. 
Linki visiem apiplaukti pasau
lį. Esą labai įdomu.

Inž. Kęstutis K. Miklas yra 
išvykęs į Californiją, kur kovo 
2 San Diego mieste įvykstan
čioje COMTEC (Kompiuterių 
Mikrografįjos technologijos) 
metinėj konferencijoj skaitys pa
skaitą apie mikrografiją, jos nau
dojimą bei išlaikymą dokumen
tacijos ir informacijos srityje. 
Pastaruoju metu jis skaitė pa
skaitas tais klausimais Washing- 
tone, New Yorke ir Vermonte. 
Būdamas Californijoj, jis lanky
sis ir Los Angeles mieste bei 
kitose vietovėse.

Kęstutis K. Miklas, kaip Dar
bininko specialus koresponden
tas Jungtinėse Tautose, buvo pa
kviestas ir vasario 14 dalyvavo 
Libijos ambasadoriaus Mansur 
R. Kikhia surengtame priėmime 
bei vaišėse diplomatam ir pa- 
rinktiem užsienio koresponden
tam prie JT. Tame priėmime 
taipgi dalyvavo ir JAV prezi
dento brolis Billy Carter. Keista 
buvo jo laikysena ir jo apsiren
gimas kovbojiškais drabužiais, 
nesiderinančiais su to vakaro 
aplinka. Atrodė, kad jis daugiau 
reprezentavo Libiją, o ne Ame
riką. Ant savo švarko atlapo pri
sikabinęs jis visą laiką nešiojo 
maždaug keturių colių dydžio 
Libijos prezidento paveikslą.

NEWARK, N.J.
4, sekmadienį, švenčia savo glo
bėjo šv. Kazimiero šventę. Na
riai 10:30 vai. dalyvaus iškilmin
gose mišiose, kurias aukos kuo
pos dvasios vadas prel. Jonas J. 
Scharnus. Mišių metu giedos 
Šv. Cecilijos choras, vadovauja
mas muz. Klemenso Bagdonavi
čiaus. Po mišių bendri pusryčiai 
parapijos salėj. Programai vado
vaus buvęs Lietuvos vyčių cent
ro valdybos pirmininkas dr. J.J. 
Stukas. Pagrindinę kalbą pasa
kys kun. Robert F. Grady iš 
Seton Hali universiteto. Lietu
vos vyčių 29 kuopai pirminin
kauja Kazys Šipaila. — F.V.

Lietuvos nepriklausomybės šventės proga vasario 18 buvo iškilmingos pamaldos Apreiški
mo parapijos bažnyčioje. Iš k. Tėv. Placidas Barius, OFM, kleb. kun. Jonas Pakalniš
kis, kun. Stasys Kulbis, SJ, kun. Antanas Račkauskas, Lietuvos gen. konsulas Ani
cetas Simutis ir kun. Ladas Budreckas. Nuotr. L. Tamošaičio

Emilija Vaišnoraitė, uoli Kat. 
Moterų Sąjungos 24 kuopos na
rė, jau kuris laikas sunkiau ser
ga. Ji pervežama į Matulaičio se
nelių namus Putname, Conn.

Bronius Balčiūnas kalbės apie 
kun. Stasio Ylos knygą Lietuvių 
šeimos tradicijos. Knygos prista
tymas bus kovo 18, sekmadienį, 
4 v. popiet Kultūros Židinyje. 
Rengia Liet. Kat. Moterų Kultū
ros Draugija.

Kun. Antano Rubšio knyga 
— Raktas į Naująjį Testamentą 
—bus pristatyta Liet. Kat. Mo
terų Kultūros Draugijos rengia
moje popietėje kovo 18, sekma
dienį, 4 v. popiet Kultūros Ži
dinio mažojoje salėje. Apie šią 
knygą kalbės Tėv. Kornelijus 
Bučmys, OFM, autoriaus moks
lo draugas. Pats autorius dar pa
rodys skaidrių iš savo kelionių 
po Šventąją Žemę. Po visos pro
gramos — kavutė.

Catherine Marija Skabeikytė, 
Lietuvos vyčių centro valdybos 
pirmininko Philip ir Marian Ska- 
beikių duktė, vasario 25 buvo 
pakrikštyta Viešpaties Atsimai
nymo bažnyčioj, Maspethe. 
Apeigas atliko kun. Kazimieras 
Pugevičius. Krikšto tėvai buvo 
Jonas ir Barbara Sidtis. Krikš
tynų vaišėse dalyvavo Skabei- 
kių gausūs giminės ir daug drau
gų. Skabeikiai taip pat augina 
sūnų Matthew. Tėvai krikšto 
proga naujagimės vardu įteikė 
Lietuvos Katalikų Religinei Šal
pai 25 dol. auką, norėdami pa
dėti Lietuvos jaunimui kuris tik 
slaptai gali būti krikštijamas.

SAMIZDATŲ PARODA NEW YORKE

New Yorko Ukrainiečių mu
ziejuj (203 Second Avė.) vasa
rio 9, penktadienio vakarą, įvy
ko Sovietų Sąjungos samizdatų 
parodos atidarymas. Kalbėjo di
sidentas generolas Piotr Grigor- 
jevič Grigorenko ir Nadija Svit- 
lyčna, politinė kalinė ukrainietė, 
kuriai pavyko ištrūkti į laisvąjį 
pasaulį. Įdomu, kad Svitlyčna 
buvo lagery kartu su Nijole Sa- 
dūnaite.

Generolas Grigorenko pabrė
žė samizdato (savilaidos) svarbą. 
Samizdatas pasižymėjęs drąsa, 
tolerancija. Galima turėti savo 
nuomonę, kovoti už ją, bet yra 
bendras tikslas — laisvė. Mūsų 
ginčai yra smulkmeniški, juos 
reikia atidėti į šalį. Svarbiausias 
yra rusų samizdatas, be kurio 
nebūtų buvę jokių kitų samiz
datų. Maskva yra sostinė, kurioj 
susitelkė visi svetimi korespon
dentai, pasiuntinybės, per ku
riuos galima samizdato mintis 
paskleisti laisvajame pasauly. Be 
Rusijos rezistencijos nebus ir ki
tos. Po jos eina Ukraina.

Toliau prabilo Svitlyčna. Ji 
pasakė, kad čia nėra tų, kurių 
dėka gimė šioj parodoj išstatyti 
samizdatai. Samizdatas, pasakė 
ji, nulėmė jos gyvenimo eigą. Gi
musi ir išaugusi sovietinėse są
lygose, mokykloj, komsomole, ji 
iki 1963 nė negalvojo, kad gali
ma kitaip gyventi, kol į jos ran
kas nebuvo patekęs samizdatas.

SUMUŠĖ ALFONSĄ SAMUŠJ

Alfonsas Samušis, Maironio li
tuanistinės mokyklos mokytojas, 
uolus skautų veikėjas, Apreiški
mo parapijos narys ir tos parapi
jos tarybos narys, dirba New 
Yorko susisiekimo sistemoje — 
geležinkelio stotyse jis parda
vinėja tokenus.

Vasario 25, sekmadienio anks
tų rytą jis dirbo Crescent stoty
je, Jamaicos traukinio linijoje. 
Kaip žinome, prieš 6 metus kiek
vienoje stotelėje yra pastatyta 
neperšaunama būdelė, kurioje ir 
dirba ten budintis tarnautojas. 
Tokioje būdelėje dirbo ir A. Sa
mušis tą naktį. 2:15 v.r. jį 
užpuolė trys ginkluoti paaugliai, 
įsiveržė į vidų, iš jo atėmė 23 
dol. pinigais, pasiėmė dar ir to- 
kenų ir pabėgo, patį A. Samušį 
primušę. Jam praskelta galva. Jis 
buvo nuvežtas į Kings County 
ligoninę.

Šį A. Samušio apiplėšimą ap
rašė The New York Times sek
madienio laidoje. Žinia buvo 
perduota ir per New Yorko 
miesto radijo stotis.

Kun. Antanas Grigaitis iš 
Amsterdam, N.Y., buvo vienas iš 
pirmųjų, kuris savo auka prisi
dėjo prie naujos skulptūros — 
Vytauto Kašubos Vaišvilko. 
Skulptūra yra pakabinta Kultū
ros Židinio mažosios salės prie
angyje. Praeitame Darbininko 
numeryje, aprašant šį kūrinį ir 
suminint aukotojus, buvo pra
leista kun. A. Grigaičio pavar
dė. Už klaidą atsiprašome.

Ji patvirtino gen. Grigorenkos 
nuomonę, kad be rusų samiz
dato ir rezistencijos nėra įmano
mi kiti. Papasakojo tokį juoką. 
Motina atnešė L. Tolstojaus 
“Karą ir taiką“ perrašyti maši
nėle. Į klausimą, kodėl nori per
rašyti mašinėle, kai knygą gali
ma laisvai nusipirkti krautuvėse, 
atsakė: “Mano sūnus nieko kito 
neskaito, tik samizdatus“. Politi
niai kaliniai dažniausiai nutei
siami ryšium su samizdatų gami
nimu ir platinimu, net jei byloj 
žodžio “samizdat“ ir neminima.

Po to buvo pademonstruotos 
sovietų lageriuose sukurtos ir į 
juostelę įgrotos dainos. Parengi
mo svarbi dalis buvo filmas apie 
antrajame pasauliniame kare pa
garsėjusio sovietų generolo 
Piotr Grigorenko pašalinimą iš 
pareigų, degradavimą, galiausiai 
uždarymą į psichiatrinę ligoni
nę, kur įvairiais nežmoniškais 
būdais buvo stengiamasi palauž
ti jį moraliai. Visa tai už tai, 
kad kritikavęs sovietinę tvarką. 
Filmas sukrečiantis.

Po to aplankyta Sovietų Są
jungos, daugiausia ukrainiečių, 
samizdatų paroda. Lietuvių 
samizdatai buvo reprezentuoti 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika.

Muziejaus lankymo valandos: 
trečiadieniais — 1-5 p.p., penk
tadieniais — 3-7 p.p., šeštadie
niais ir sekmadieniais — 1-5 p.p.

Paroda atidaryta iki kovo 18.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime vasario 18 
Kultūros Židinyje kalba Vy
tautas Smetona iš Clevelan
do. Nuotr. L. Tamošaičio

MASPETH, N.Y.
Paminėta Lietuvos 

nepriklausomybės šventė

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė paminėta vasario 18 
Viešpaties Atsimainymo parapi
jos bažnyčioj. Mišias už miru
sius ir gyvus kovotojus dėl Lie
tuvos laisvės aukojo pats klebo
nas kun. Pranas Bulovas. Pra
džioj buvo procesija, įneštos. 
Lietuvos ir Lietuvos vyčių vė
liavos ir pastatytos prie altoriaus. 
Pats altorius buvo papuoštas Ge
dimino stulpais, tautinėmis vė
liavėlėmis ir gėlėmis. Giedojo 
parapijos choras.

Pamokslą pasakė kun. Stasys 
Raila, iškeldamas maldos už 
Lietuvą prasmę ir visus ragin
damas melstis.

Aukas atnešė vyčiai. Atnešė 
ir simbolinius lietuviam ženk
lus — lietuvišką kryželį, Lietu
vos žemės žiupsnelį, gintaro 
gabalėlį, lietuvišką lėlę, rūtelę 
ir gėlių puokštę. Pabaigoj sugie
dota Amerikos ir Lietuvos him
nai.

Po pamaldų parapijos salėj 
buvo minėjimas, kurį surengė 
Lietuvos vyčių 110 kuopa ir jau
nesnieji vyčiai. Invokaciją sukal
bėjo kun. Pranas Bulovas, pro
gramai vadovavo N. Skabeikie- 
nė. Apie Lietuvą ir mūsų užda
vinius kalbėjo L. Stungurys, M. 
Adomaitis, A. Nelson, brolis Jur
gis Petkevičius, OFM, kuopos 
pirmininkas J. Adomėnas, cent
ro pirmininkas P. Skabeikis, 
apskrities pirmininkas L. Ja
nonis. Vyčių kuopa pavaišino 
visus kavute ir pyragais. Po to 
dalis išskubėjo į bendrą Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimą, kuris buvo Kultūros 
Židiny.-R.

Nori Įsigyti lietuvišką knygą, 
skambink į Darbininko admi
nistraciją — 827-1351. Prašyk, 
kad pasiųstų knygą į namus.
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