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Nixonas pareikalavo ištirti lietuvio jūrininko išdavi)
Lapkričio 23 tarp New Bed

ford (Mass.) uostamiesčio ir 
Martha’s Vineyard salos tarp 
Sovietų ir Amerikos pareigūnų 
laive vyko pasitarimai kai ku
riais žvejybos klausimais. So
vietų derybininkai buvo atvykę 
su sovietiniu žvejybiniu laivu 
“Sovietskaja Litva”, šalia jo 
“pasiparkino” ir Amerikos pa
krančių apsaugos kateris “Vig
ilant”.

Momentą parinkęs, Sovietų 
laivo radijo operatorius lietu
vis Simonas Grūzde pasakė vie
nam Amerikos laivo karininkui 
apie savo sumanymą prašyti 
Amerikoj politinio pabėgėlio 
prieglaudos. Judviejų pasikal
bėjimo turinys, ypač karinin
ko atsakymas, nežinomas. Tik 
žinoma, kad S. Grūzde neilg- 
trukus nušoko ant “Vigilant” 
katerio- Po kelių valandų pasi
tarimų radijo telegramomis 
tarp laivo ir kranto, dar vie
šai nežinomi Amerikos parei
gūnai nusprendė Gruzdę grą
žinti atgal rusams. Ir taip įvy
ko dvi neturėjusios įvykti labai 
skaudžios tragedijos: liudyda
mas lietuvių tautai Rusijos da
romą didžiulę skriaudą, žus 
kankinio mirtimi, jeigu dar nė
ra žuvęs, Amerikos garbingu
mu pasitikėjęs lietuvis Simo
nas Grūzde, gi Amerikos parei
gūnai, tuo ta/ptt dar oficialiai 
nežinomi, nežmoniškai nepro
tingu sprendimu gėdingai su
teršė Amerikos vardą.

Amerikos derybininkų grupė-
je buvo žuvininkystės verslo ci
vilių atstovų. Vienas jų, savo 
akimis matęs didžiąją Gruzdės 
išdavimo tragediją, pasistengė 
apie ją kai kam pranešti, že
miau seka jo liudijimas.

Įvykį mačiusio 
liudijimas
“1970 m. lapkr. 23 d. apie 

10:30 vai. priešpiet grupė U.S. 
Coast Guard katerio “Vigilant” 
karininkų ir kitų įgulos narių 
užlipo ant sovietų žvejybos lai
vo “Sovietskaja Litva” pasita
rimams dėl žvejybos taisyklių 
U.S. vandenyse- Jiems esant 
ant sovietinio laivo, prie vieno 
iš “Vigilant” karininkų priėjo 
sovietų laivo radijo operatorius, 
žinomas tik krikšto vardu Si
mas (kai šis liudijimas buvo ra
šomas, Simo pavardė dar nebu
vo žinoma. Red.), ir pranešė 
apie savo sumanymą prašyti 
Amerikoje politinio pabėgėlio 
prieglaudos, nušokant ant Ame
rikos katerio “Vigilant”. Gal 
10 min. praėjus, tas karinin
kas, sugalvojęs priežastį, sugrį
žo atgal į “Vigilant” laivą ir 
per radiją apie visą reikalą pra
nešė Coast Guard būstinei į 
Bostoną.

Apie 2 vai. popiet Simas nu
šoko ant “Vigilant” laivo, kurį 
nuo sovietinio laivo skyrė 10- 
12 pėdų tarpas. Jis atsinešė su 
savim įvairius dokumentus: in
formacijas, laiškus, savo žmo
nos fotografijas ir savo pasą. 
Jie visi dabar yra Coast Guard 
pareigūnų rankose. Žinoma, 
kad jis yra dviejų vaikų tėvas. 
Jis kalba angliškai, vokiškai, ru
siškai, ispaniškai ir lietuviškai, 
kuri yra jo gimtoji kalba. Su 
amerikiečiais Simas kalbėjosi 
angliškai.

Kai rusai patyrė apie jo pa
bėgimą, tuojau pareikalavo leis
ti jiems su Simu pasikalbėti- 
Katerio vadovas kap. Ralph E. 
Eustis atsiklausė Simo, ar jis 
nori su jais kalbėtis, ir ta pro-

Laive prie Amerikos kranty rusam buvo leista globos 
prašiusį Simą Gruzdę kankinti kiek tik jie norėjo

ga užtikrino, kad jis gali pasi
likti ant “Vigilant”, jeigu tik 
nori. Nežinia, ar rusų pasikal
bėjimas su Simu tikrai įvyko. 
Bet yra žinoma, kad rusai 
nebandė jėga sulaikyti ameri
kiečių jūrininkų įkaitais už Si
mo sugrąžinimą. Apie 3:30 po
piet visi amerikiečiai jau buvo 
sugrįžę į savo laivą. Simo pa
bėgimas nepastatė pavojun nė 
vieno amerikiečio gyvybės. 
Taipgi žinoma, kad rusai susi
siekė su Sovietų ambasada 
Washingtone, ir po dviejų va
landų atėjo iš Coast Guard būs
tinės Bostone įsakymas, kad Si- 
mas turi būti grąžintas ru
sams.

Coast Guard būstinės Bosto
ne štabo viršininkas kap. Flet
cher W. Brown tvirtina, kad 
įsakymą davė Rear Admiral W. 
B. Ellis, First District Comman
der, Boston. Po to Coast Guard 
pareigūnai apie tą jo nutarimą 
pranešė Valstybės Departa
mentui- “Vigilant” laivo kapi
tonas Ralph Eustis lietuvį pa
bėgėlį atidavė rusams pilnomis 
ašarų akimis ir labai susijaudi
nęs, bet sakė.negalįs kitaip pa- 
sielgti, nes privaląs vykdyti į-v; 
sakymą. Bet Sifnas* priešinosi, 
sakydamas: “Aš neisiu pas juos 
savo valia, jie tik prievarta gali
mane pasiimti”. Ant Ameri- Vaizdas iš lietuvių demonstracijų New Yorko Times Square.

Sulaužyta JAV-bių ir tarptautinė teise 
Kapitonas leido rusam kankinti Gruzdę
Iš viso matyti, kad Simo Gruz

dės bylą tvarkant amerikie
čių įstaigose būta ne tik dide
lės maišaties, bet ir kriminali
nio apsileidimo. Tą elgesį pa
teisinti nusimanymo stoka bū
tų. nedovanotinas nuolaidžiavi
mas.

Dabar jau žinoma, kad Ame
rikos kateris “Vigilant” buvo 
Amerikos vandenyse, • ir svar
biausia, kad ant Sovietų laivo 
buvusiems pačiu pavojingiau
siu laiku amerikiečiams negrė
sė joks pavojus būti sulaiky
tiems įkaitais siekiant pabėgė
lio sugrąžinimo.

Bet pats žiauriausias daly
kas įvyko “Vigilant” laive. Ka
da rusai atėjo Simo atsiimti, 
jiems buvo leista jį surišti nuo 
galvos iki kojų, mušti ir kan
kinti iki sąmonės netekimo, iš
trukusio iš budelių nagų ieško
ti po visą laivą ir suradus vėl 
kankinti. Ir dar daugiau —duo
tas laivas jį be sąmonės esantį 
nuvežti ant sovietiško laivo.

Neabejotina, kad “Vigilant” 
kapitonas turėjo vykdyti savo 
viišininkų įsakymą grąžinti Si
mą Gruzdę rusams, bet jo pa
reiga buvo apsaugoti jį nuo ru
sų kankinimų ant Amerikos 
laivo. Liudininkai tvirtina, kad 
rusai įniršę darė su savo au-

TIRIAMA GRUZDĖS 
IŠDAVIMO BYLA

Prez. Nixonas Įsakė pilnai ir 
greit ištirti visas aplinkybes, 
kodėl ant Amerikos laivo atbė
gusiam lietuviui Simonui Grūz
dai nebuvo suteikta politinio 
pabėgėlio prieglauda ir jis grą
žintas atgal rusams. Tą darbą 
atlikti pavesta valstybės sekr. 
W. Rogers ir transportacijos 
sekr- J.- Volpe. Darbas atlikti
nas iki šio trečiadienio. Byla 
susidomėjo ir J. Tautų Pabėgė
liu Komisaras.

kos laivo buvę du rusų jūri
ninkai paprašė leidimo atsivež
ti papildomai dar du rusus. Lei
dimas buvo duotas. Tada visi 
keturi pasigrobė Simą ir pra
dėjo visaip mušti. Nors ir visas 
kruvinas, Simas dar pajėgė iš 
jų išsiveržti ir kažin kur laive 
pasislėpė. Kadangi buvo naktis, 
tai amerikiečiai pamanė, kad 
Simas nušoko į jūrą, o rusai 
sugrįžo Į savo laivą. Tada ka
pitonas Eustis patraukė savo 
laivą toliau nuo sovietiškojo, 
manydamas, gal dar galėsiąs Si
mą išgelbėti.

Nuotr. V. Maželio

ka ką tik norėjo, bet iš tikrųjų 
kapitono pareiga buvo duoti į- 
sakymą atitinkamam laivo pa
reigūnui rusus areštuoti už A- 
merikos teritorijoj padarytą nu
sikaltimą (Gruzdės fizinis kan
kinimas). Jeigu kapitonas būtų 
susivokęs ką daryti, visas reika
las būtų tikriausiai pakry
pęs kiton pusėn. Tuo atveju 
būtų turėjusios įsimaišyti kitos 
institucijos, būtų laimėta lai
ko reikalui rimčiau ištirti, ir 
šiandien Simas Grūzde būtų 
laisvas žmogus.
Kieno sprendimas?

Oficialiai ikšiol nežinoma, 
kieno sprendimu padarytas nu
sikaltimas, bet visi gerai žino, 
kad Gruzdę grąžinant rusam 
buvo sulaužyta visa eilė rašy
tų ir nerašytų tarptautinių įsta
tymų bei papročių. Laivo ka
pitonas dar sulaužė ir Ameri
kos įstatymus, nes leido rusam 
Amerikos laive kankinti politi
nio pabėgėlio globos pasiprašiu
sį asmenį.

VISŲ LIETUVIŲ DĖMESIUI
Praėjusią savaitę rytinėj 

Amerikos pakrantėj, Amerikos 
sienų apsaugos laive nelemtu 
būdu buvo sulaužyta viena iš 
svarbiųjų žmogaus teisių — 
prieglaudos teisė politiniams 
pabėgėliams. Tos teisės sulau
žymo auka buvo mūsų tautie
tis, bandęs ištrūkti iš soviet!-, 
nės priespaudos- Esam sujau
dinti ne tik dėl to mūsų tau
tiečio, bet ir susirūpinę dėl 
tarptautinėj sutartyj užtikrinto
sios politinių pabėgėlių teisės 
likimo. To įvykio pritrenkta ir 
Amerikos visuomenė. Susidarė 
Vliko, Lietuvių Bendruomenės 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
vadovybių pritariamas bei re
miamas specialus Amerikos

Deja, rusai tebebuvo ant A- 
- merikos laivo, susirado Simą, 
surišo jo rankas ir kojas, spar
dė ir mušė iki sąmonės nete
kimo . . Tada rusai pareikalavo 
duoti jiems susisiekimo prie
monę iki savo laivo nuplaukti. 
Amerikiečiai nuleido savo gel
bėjimosi valtį ir kartu su ru
sais išvežė Simą apie 11.30 v. 
naktį. Vežę amerikiečiai tvirti
no, kad ir laivelyje rusai Simą 
spardė ir daužė, privežę prie 
savo laivo užmetė ant denio ir 
vėl kankino- Sugrįžę į savo lai
vą amerikiečiai jau nebuvo tik

AP žinių agentūra lapkr. 25 
d. skelbė, kad sprendimą grą
žinti Gruzdę rusams padaręs 
ne Valstybės departamentas, 
bet Coast Guard Bostono sri
ties viršininkas adm. Ellis ir 
jo štabo viršininkas kapitonas 
Brown.

— Mes pranešėme apie įvykį 
Valstybės departamentui, bet 
negavome atsakymo, — sakęs 
kap. Brown. — Paskutinį 
sprendimą darant dėl pabėgė
lio grąžinimo buvo atsižvelgta 
į komplikuotas tarptautines dis
kusijas, kurios ką tik buvo pra
dėtos dėl gana jautrių žuvinin
kystės problemų sutvarkymo, 
— vėl tas pats Brown aiškina 
AP reporteriui.

Nepaprastai įsiskaudinę dėl 
bolševiku kankinamai lietuviu 
tautai kirsto dar vieno skau
daus smūgio JV valdžios auto
ritetu pasiremiant, mandagiai, 
bet tvirtai per visus kanalus 
reikalaukim, kad prez. Nixo
nas ar kas kitas jo vardu pa
sakytų visuomenei visą tiesą, 
apgailestautų padarytą skriau
dą, nubaustų kaltininkus ir už
tikrintų, kad daugiau tokių nu
sikaltimų nebūtų daroma-

Lietuvių Akcijos Komitetas 
New Yorke, pradėjęs skubiai 
veikti, kad tas nelemtas įvykis 
būtų pasmerktas ir būtų imtasi 
priemonių užtikrinti, kad toks 
dalykas Amerikoj nepasikarto
tų. Sis komitetas jau pasireiš- 
kė sėkmingai eilėje Amerikos 
miestų. Komitetas kviečia Ame
rikos lietuvius kuo skubiausiai 
telegramomis kreiptis į savo 
senatorius ir atstovus Kongre
se, ir prašyti atlikti tyrinėjimą 
(Congressional investigation) 
siekiant nustatyti lietuvio jū
reivio iš U. S. Coast Guard ves
sel ‘“Vigilant” grąžinimo į so
vietų laivą aplinkybes, nustaty
ti, kas yra atsakingas už tą vi-* 
sai žmonijai svarbios teisės su-

h ą
ri, ar Simas begalėjo būti gy
vas.

Per visą Simo kankinimo lai
ką Amerikos laive nė vienas 
amerikietis, civilis ar laivo įgu
los narys, nebandė suteikti Si
mui jokios pagalbos, nors visi 
aimanavo, kad tai buvo baisu- 
Iš Coast Guard būstinės buvo 
įsakymas grąžinti Simą rusam. 
Ir dar priedo, kap. Eustis įspė
jo jūreivius ir laive buvusius 
civilius niekam nepasakoti apie 
tai, kas laive atsitiko. Bet jū
reiviai buvo taip giliai sukrės
ti, kad labai greit visas Bos
tonas sužinojo, kas įvyko “Vi
gilant” laive tarp New Bedford 
(Mass.) uosto ir Martha’s Vine
yard salos”.

Piktadaris bandė nužudyti Paulių VI 
Šiuo metu popiežius yra Australijoj

Ilgą “žmonių žvejo” kelionę 
į pietryčių Aziją, Polineziją ir 
Australiją Paulius VI pradėjo 
iš Romos lapkr- 26.

Lėktuvui aptarnauti pirmą 
karta buvo sustota Irano sosti
nės aerodrome, kur Pauliaus 
VI pasveikinti buvo atvykęs 
pats Irano šachas. Juodu gana 
ilgai kalbėjosi be liudininkų. 
Lapkr. 27 sustojo R. Pakistane 
ciklono aukoms užuojautos pa
reikšti ir ta proga paragino pa-

laužymą, ir rekomenduoti prie
mones, kad toks gėdingas įvy
kis nepasikartotų.

Sis komitetas yra trumpalai
kis, vien šiam reikalui suorga
nizuotas. Akcijos komitetas re
mia visų organizacijų ir asme
nų pastangas šiame reikale. At
skirose vietovėse komitetai, ku
rie norėtų susisiekti su Šiuo 
komitetu, koordinuoti veiklą ir 
pasikeisti informacijomis, pra
šomi kreiptis į Akcijos komi
teto pirmininką Romą Kezį, 
62-15 69 Place, Middle Villa-
ge, N. Y. 11379. Tel. (212) 894- 
1288.

Vliko valdyba, savo posėdy 
lapkričio 24 apsvarsčiusi lap
kričio 23 d. įvykį, nutarė tuoj 
pasiųsti telegramą JAV prezi
dentui Nixonui.

Vliko valdyba kreipėsi į Lie
tuvos atstovą Washingtone J. 
Kajecką, jo" prašydama atlikti 
atitinkamus žygius valstybės 
departamente.

Telefonu Vliko pirmininkas 
susisiekė su nauju Alto pirm, 
dr. K. Bobeliu — jis savo ruoš
tu patikino, jog Altas imsis vi
sų galimų žygių įvykiui išaiš
kinti.

JAV prezidentui Nixonui Vli
ko valdyba pasiuntė tokio turi
nio telegramą:

“Mes šiandien patyrėme apię 
labai svarbų klausimą — jis

IŠDUOTAS SIMONAS GRŪZDE 
IŠŠAUKĖ LIETUVIŲ PROTESTU

JAV išdavikiškas veiksmas, 
lapkričio 23 grąžinant rusam 
iš jų komunistinio teroro iššo
kusį jūrininką Simoną Gruzdę, 
iššaukė laisvųjų lietuvių ir ki
tų tautų pasipiktinimą. Lapkri
čio 27 ir 28 buvo suruoštos pro
testo demonstracijos Clevelan- 
de, Philadelphijoj, Chicago], 
Bostone ir New Yorke.

New Yorke skubiai buvo su
organizuotas ad hoc veiklos ko
mitetas demonstracijom reng
ti. Komiteto iniciatorius ir va
dovas — Romas Kezys. Jam 
daug talkino Antanas Mažeika 
ir kiti vietos lietuviai veikėjai. 
Kadangi abi vietinės lietuviš
kos radijo programos ir vieti
niai lietuviški laikraščiai apie 
demonstraciją nebegalėjo spėti 
iš anksto painformuoti, de
monstracijos dalyvius teką telk- 

. ti per telefoną. /
Protesto demonstracija įvy

ko judriausioj New Yorko šir
dy — Times Square centrinėj 

saulio katalikus būti dosniais 
tiems, kurie viską prarado.

Kitą rytą nusileido Filipinų 
sostinės aerodrome, kur jį iš
kilmingo sutikimo metu ban
dė peiliu-durklu nužudyti kažin 
koks pamišėlis ar kokios dar 
neišaiškintos fanatikų grupės 
narys.

Šalia popiežiaus pasikėsini
mo metu stovėjo ir Filipinų 
prez. Marcos. Nuo nelaimės vi
sus apsaugojo stambus vyras, 
Sarawako vyskupas, kurs me
tėsi pirmas ant pasikėsintojo ir 
nubloškė jį į sargybinių eiles.

Pasikėsinto]as esąs 35 metų 
bolivietis, dailininkas surrealis- 
tas .B. Mendoza Amor, į Mani
lą atvykęs prieš dvi savaites. 
Kad galėtų lengviau savo nedo
rą darbą padaryti, buvo apsi
vilkęs kunigiškais drabužiais, o 
žudymo įrankį peilį paslėpęs 
gražioje dėžėje su ant viršaus 
privirtintu krucifiksu.

Maniloje popiežius išbuvo 
tris dienas. Svarbiausias jo čia 
buvimo tikslas buvo Azijos vys
kupų konferencija ir didelio 
būrio iš visų Azijos kraštų ku
nigų pašventinimas- Iš čia jis 
pasakė ir svarų žodį Azijai. Ja
me nusakytą Bažnyčios misiją 
tame regione trumpai galima 
taip išreikšti: Liudyti Kristų' 
tarnaujant žmogui. Už tokią 
krikščionybę Paulių VI yra la
bai pamilęs budistas U Thant, 
J. Tautų generalinis sekreto
rius.

Iš Filipinų per Samoa salas 
nukeliauta į Sydney Australi
joj iš kur gruodžio 3 pasuks Į 
Indonezijos sostinę Jakarta.

Išvykdamas iš anksto skel
bė, kad keliaus ne kokių nors 
politinių tikslų siekdamas, bet 
kaip vyskupas, ganytojas, mi- 
sijonierius ir “žmonių žvejas”.
Visa jo keMonė yra to tikslo 
ryškinimas įvairiausiais pavida
lais.

liečia lietuvį jūrininką, vakar 
prašiusį politinės globos. Poli
tinė globa JAV įstaigų jam bu
vo atsakyta ir jis buvo grąžin
tas sovietam- Sis nelaimingas 
incidentas įvyko ties Mass, val
stijos pakraščiais ir liečia JAV 
pakraščių apsaugos laivą Vigi
lant.

šis amerikiečių įstaigų veiks
mas teikia žiaurų smūgį ne tik 
Amerikos lietuviam, bet ir vi
siem laisvę gerbiantiem žmo
nėm čia ir užsieny. Sis veiks
mas sukrečia mūsų pasitikėji
mą JAV, kaip laisvės saugoto
ja.

Mes prašome jūsų, pone pre
zidente, kuo skubiausiai paves
ti atitinkamom įstaigom ištirti 
šį žiaurų sprendimą”. (Elta) 

aikštelėj. Čia lapkričio 28, šeš
tadienį, vidudienį susirinko 
iki 500 dalyvių- Daugumą suda
rė lietuviai. Dalyvavo ir latvių, 
estų, ukrainiečių, lenkų, veng
rų grupelės.- Buvo nešama virš 
200 plakatų su įvairiausiais šū
kiais: “Rusai ir JAV pasienie
čiai nužudė drąsų lietuvį jūri
ninką”, “JAV laisvės troškimą 
išmainė į žuvį”, “Pašalinti ad
mirolą W. B. Ellis, žmogiškų 
teisių išdaviką!”, “Laisvės vil
tis nužudyta ant JAV pakran
čių laivo” ir pan. Keturių jau
nuolių nešamas karstas buvo 
papuoštas užrašu: “Žmogiško
sios teisės yra mirusios ir pa
laidotos”. Taip pat buvo neša
mos JAV, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vėliavos. Didžiulis gra
žus šuo irgi nešė plakatą: “Su
neš Amerikoj geriau gyvena 
negu žmonės Lietuvoj”.

Po kiek laiko demonstracijos 
vadovas Romas Kezys dalyvius 
sukvietė susiburti ir po įžan
ginės kalbos pakvietė lietuvį 
kun. F- Ruggles iš Šv. Mato pa
rapijos, Ridgewood, N-Y., su
kalbėti invokaciją. Kalbėjo In
ternational Rescue organizaci
jos atstovas Charles Sternberg, 
lenkų atstovas Henry Landows- 
ky, latvių — Uldis Grava, es
tų — Heino Ainso, vengrų — 
Albert Ibos ir pagaliau Anta
nas Mažeika. Buvo taip pat pra
nešta, kad Lietuvos generalinis 
konsulas Anicetas Simutis gavo 
iš valstybės departamento pil
ną Simo vardą ir pavardę. Su
grąžintas jūreivis vadinosi Si
monas Grūzde.

Kalbėtojai, iškeldami tragiš-* 
ką lietuvių jūrininko likimą, 
reiškė solidarumą lietuviam ir 
smerkė JAV pareigūnų elgesį, 
sulaužiusį tarptautinės Genevos 
konferencijos 33 straipsnį, ku
riame garantuojama pabėgėlių 
apsauga. Nedvejotinai buvo rei
kalaujama pravesti įvykio išty
rimą ir nuteisti kaltuosius. Jei 
neužteks federalinio teismo, 
bus kreipiamasi į tarptautinį 
teismą. Vieningai priimta rezo
liucija. Praeiviam išdalinta 
keli tūkstančiai lapų su įvykio 
tiksliu aprašymu.

Dęmonstrariją stebėjo ne 
vien New Yorko gyventojai ir 
turistai, bet filmavo TV 2, 5, 
7 ir 11 kanalų reporteriai. Vi
są eigą užrašinėjo radijo ir te
levizijos stočių koresponden
tai. Romas Kezys ir Antanas 
Mažeika nuolat buvo apgulti 
New Yorko reporterių. Tą pat 
dieną 6:30, 10 ir 11 vai. vak. 
beveik visos televizijos stotys 
ir eilė radijo stočių žinių me
tu pakartojo paties įvykio api
būdinimą ir lietuvių demonstra
cijas- Lapkričio 29 New York 
Times pirmam puslapy pradėjo 
straipsnį ir nukėlė į 84 psl., 
skirdamas daug vietos nuotrau
kom, žemėlapiam ir aprašy - 
mam. Niekad dar N. Y. Times 
nebuvo paskyręs tiek ne
apmokamos vietos lietuviškam 
reikalui. Sunday News irgi 
perdavė žinias apie JAV išda
vikišką įvykį ir lietuvių demon
straciją.
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Lietuvių kunigų ii mažiausiai turi New J ersey SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rial, |v. 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.

Kun. K. Žemaičio paruošto
je brošiūroje “Lietuviai kunigai 
1966 jaunimo metais” yra su
rankiotos žinios apie lietuviškas 
parapijas, lietuvius kunigus A- 
merikoje ir kitur.

" PARAPIJOS: jy yra 16 valstiją
Parapijos, kurios “The Offi

cial Catholic Directory 1966” 
pažymėtos kaip “Lithuanian”, 
yra 96. Tai “minimum”- Kuni
gų Vienybės ir kitais šaltiniais 
remdamasis, autorius pakelia 
iki 118. Tai parapijų “maxi
mum”.

Daugiausia lietuviškų parapi
jų buvo ir tebėra Pennsylvani- 
joje 37:39 (minimum ir maxi
mum). Didžiausias čia telkinys 
Scrantono vyskupijoje —15: 
15, Allentown vysk. — 12:12, 
Pittsburgho — 4:5, Philadelphi- 
jos — 4:4.

Toliau eina Illinois valstija 
su 12:20 parapijų. Čia didžiau
sias telkinys yra Chicagoj — 
10:13.

Trečioje eilėje New Yorko 
valstija su 11:12 parapijų. Čia 
centras yra Brooklyno vysku
pija su 3:4 parapijom ir Alba
ny su 3:3.

Ketvirtoji — Massachusetts 
su 7:10 parapijų. Centras Bos
tono vyskupija su 6:6 parapi
jom ir Worcester 3, Spring
field.

Penktoj — New Jersey su 
7:7 parapijom- Centras New
ark vyskupija 5:5.

šeštoj — Connecticut su 
5:6 parapijom. Centras Hartfor
do vyskupija, kurioje yra 5:5 
parapijos.

Septintoj — Ohio — 4:5 pa
rapijos (Cleveland 2 ir po vie
ną Cincinnati bei Youngs- 
towm).

Aštuntoj — Wisconsin vals
tija su 4:4. Centras Milwaukee 
vyskupija, kurioj yra visos 4 
parapijos.

Devintoj — Michigan Su 3:5 
parapijom (Detroite 2:3 ir G. 
Rapids 1:2).

Toliau eina Indiana su 2 pa-

Kiek Amerikoje yra lietuvių kunigų, lietuviškų parapijų?

ryland (Baltimore 1:2), Cali
fornia (Los Angeles).

Taigi lietuviškų parapijų yra 
16 valstijų.
KUNIGAI: įę yra 612, bet lie
tuviškose parapijose tik 225.

Lietuvių kunigų visame pa
sauly autorius nurodo bendrą 
skaičių 1663. Iš jų Lietuvoje 
863, J- Valstybėse 612, Pietų 
Amerikoj 57 (Brazilija 20, Ar
gentina 15, Columbija 8, Urug
vajus 5, Peru 3, Chile, Costa 
Rica, Venecuela po vieną), A- 
zijoje 12, Australijoje 8, Afri
koje 2, Kanadoje 30. Europoje 
už Lietuvos ribų: Italijoje 32, 
Vokietijoje 22, Anglijoje 7,

Šveicarijoje 4, Austrijoje 2, BeL 
gijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, 
Vatikane po vieną, šešių gyve
namoji vieta nežinoma.

J. Valstybėse daugiausia lie
tuvių kunigų yra Illinois — 
144. Jų centras, suprantama, 
Chicaga — 108. Pennsylvani- 
joje 91, New Yorko valstijoje 
80, Mass. 44, Conn. 41, Mich. 
28, N. Jersey 20, Wise. 19, Ca
lif. 17, Maine 17, Fla. 13, Ohio 
13, Maryland 12, Texas 9, N. 
Mexico 8, Indiana 7, Missouri 6, 
R. Island 5, N- Hampshire 4, 
Montana, Nebraska, W. Virgi
nia po 3, Arizona, Colorado, D. 
o. Columbia, Iowa, Kansas, Lou

isiana, Misissippi, Oregon po 2, 
Alabama, Georgia, Minnesota, 
N. Carolina, Washington po vie
ną.

Pagal kun. K. Žemaičio sta
tistiką lietuviškose parapijose 
dirba 225 kunigai lietuviai iš 
ju bendro skaičiaus 612. Jie 
dirba 113 parapijy, o penkio
se lietuviškose parapijose nė
ra nė po vieną lietuvį kuni
gą-

Illinois iš 144 lietuvių kuni
gų lietuviškose parapijose yra 
55, Pennsylvanijoje iš 91 liet, 
parapijose 55, New Yorko para
pijose iš 80 — 25, Mass. iš44— 
21, N. Jersey 15, Mich. 8, Wise.

7, Ohio 5, Indianoj 4, Mary
land 4, Calif, ir Missouri po 
3, N. Hampshire 2, Iowa, R. Is
land po Vieną.

Šiuos skaičius šiek tiek pa
keistų parapijų naudai vienuo-

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 87-26 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11431; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B« SHALINS-SALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 -Tamales Ave. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

rapijom—abidvi Gary vysku
pijoj. Po vieną parapiją yra 
dar šiose valstijose: New Hamp
shire (Manchester), Rhode Is
land (Providence), Iowa (Sioux 
City), Missouri (St. Louis), Ma-

Protesto demonstracijose New York Times Square lapkričio 28 d. dėmesio susilaukė p. Klivečkienės šuo su 
užrašu “Dogs in USA Live Better than People in Lith uania“. Nuotr. V. Maželio

lijų kunigų dalyvavimas pasto
racijoje, nors jie tiesiogiai ir 
nepriklauso prie parapijų.

KO ČIA TRŪKSTA: raciona
laus pasiskirstymo, prieauglio, 
savos hierarchijos

Statistikos autorius išvadų 
nepadaro. Bet išvados savaime 
prašosi iš jo pateiktų skaičių.

Pirmiausia, jei lietuviai kuni
gai būtų proporcingai pasiskirs
tę parapijose tikintiesiem ap
tarnauti, tai pagal autoriaus ap
skaitymą vienam lietuviui ku
nigui tektų 1718. Prie šio skai
čiaus artėja Connecticut, New 
Yorkas, Illinois. Bet ne visur 
taip.

Skurdžiausias atrodo New 
Jersey valstijos lietuvių dvasi
nis aptarnavimas — trūksta 
čia lietuvių kunigų. New Jer
sey valstijoje lietuvių yra tik 
du kartu mažiau nei New Yor
ko, bet lietuvių kunigų skai
čius 4 kartus mažesnis; New 
Jersey lietuvių skaičius beveik
toks pat kaip Connecticut, o 
kunigų du kartu mažiau. Tren- 
tone, N- J., lietuvių yra 
6233:15,427, bet nėra ne tik pa
rapijos, bet nė vieno lietuvio

STALINAS, CHRUŠČIOVAS, BREŽNEVAS IR - CARAS
Rusrjos caru okupuotoje Lie

tuvoje mokyklose dėstomoji 
kalba buvo Įvesta rusų. Lietu
vių kalbos pamokos galėjo bū
ti kai kuriose gimnazijose.

Po aštrios kovos prieš už
mačias priversti mokinius kal
bėti maldą rusiškai gimnazijo
se religijos pamokos galėjo bū
ti ir lietuviškai-

JOSEPH GARSZVA — GRAB ORIU S, BALSAMUOTOJAS. 2 modernioj 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ, 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą.. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudlmas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.

.VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška 11 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002,

Lapkričio 28 New Yorko judriausioje aikštėje — Times Square buvo su
rengtos protesto demonstracijos. Kalba Charles Sternberg, International 
Rescue Committee pirmininkas. Toliau i d. — J. Klivečka. K. Miklas. A. 
Kezienė, A. Vakselis. Nuotr. V. Maželio

Stalinas, okupavęs Lietuvą, 
atnešė kitokią tvarką: vadina
mose respublikose oficiali tu
rėjo būti respublikinė kalba. Ir 
Lietuvoje pvz. teismų sprendi
mai turėjo būti rašomi lietuviš- 
kaf O mokyklose dėstomoji 
kalba turėjo būti respublikinė. 
Net jeigu mokyklos buvo rusų, 
tai jose turėjo būti lietuvių kal
bos pamokos. Atgabenti ru
sai turėjo išmokti lietuviškai.

•
Chruščiovas 1958 pakeitė Sta

lino pažiūrą į mokyklų kalbą. 
Jis nusprendė, kad jau atėjęs 
laikas lietuvių kalbą pakeisti 
rusų kalba. Esą tėvai galį pa
tys nutarti, kuri kalba jų vai
kam turi būti dėstomoji mo
kyklos kalba: respublikinė ar 
rusų. Ir rezultatas: rusų kalba 
oficialiose įstaigose vis labiau 
ėmė išstumti lietuvių kalbą.

•
Brežnevas šiemet rugsėjo 8 

išleistame “Vidurinės bendro
jo lavinimo mokyklos statute” 
sustiprino ir detalizavo kaip 
turi būti vykdoma tai, ką 
Chruščiovas išreiškė kaip “pa
tarimą”.

Pagal tą “statutą”:

1. Visom Sovietų Sąjungos 
mokyklom veikia bendra tvar
ką. Atskirom respublikom palie
kama tik tokia teisė nustatyti 
savaip kaip “keliamieji egzami
nai”, “‘mokinių taisyklės”

2. Dėl kalbos: “Mokiniam su
teikiama galimybė mokytis gim
tąja kalba”. Nuo ko ta galimy
bė priklauso? “Tėvai arba glo
bėjai turi teisę savo nuožiūra 
parinkti vaikams mokyklą, ku
rioje būtų mokoma jų pagei
daujama kalba.”

Nuo Stalino tai skiriasi tuo, 
kad Stalinas privalomą kalbą 
paliko respublikinę, o Chruš
čiovas ir Brežnevas mokyklinę 
kalbą padarė priklausomą taria
mai nuo tėvų ir globėjų. Čia 
atidaromi vartai pirmiausia pro
pagandai, o paskui ir spaudi
mui, kad tėvai parinktų vaikam 
tokią mokyklą, kurioje dėsto
moji yra rusų kalba. Bus pa
varyta propaganda ir sudarytos 
praktinės sąlygos, kad tik su 
rusų dėstomąja kalba vaikai ga
lės prasimušti į “pasaulį”.

Šiuo rafinuotu keliu siekia
ma grąžinti Lietuvos mokyklą 
į carų laikus su rusų kalbos 
vyravimu ir jaunimo pagreitin
tu rusinimu.

3. Visom mokyklom “statu
tas” skiria vieną iš pagrindinių 
uždavinių — “formuoti jauno
sios kartos marksistinę lenini
nę pasaulėžiūrą, ugdyti tary
binio patriotizmo jausmą — 
meilę Tėvynei, savo liaudžiai, 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijai...” Mokykla “auklėja 
mokinius pagal komunizmo 
statytojo moralinio kodekso 
reikalavimus”’. Ir, žinoma, tas 
“komunizmo kodeksas”, sako
ma statute, “nesuderinanlas su 
bet kokia religine įtaka”.

šiuo “statutu" Brežnevo po
litika eina toliau už carų poli
tiką- Brežnevas nepripažįsta 
laisvės mokykloje jokiai religi
nei įtakai, išskyrus vieną —ko
munistinės religijos įtaką. Taip 
toli nėjo caras — nors siekė 

.mokiniam įskiepyti pravoslavų 
religijos įtaką, bet ne taip bru
taliai, palikdamas laisvės ir ki
tai religijai — katalikų religi
jai. Caro režimas mokykloje pa
laipsniui švelnėjo, komunisti
nis — palaipsniui griežtėja.

Brežnevo “statutas” — sa
koma Tiesoje — veikia nuo 
šių metų. Vadinas nuo šių me
tų spaudimas Lietuvos mokyk
lose mokinius rusinti ir ko. 
munistinti sustiprinamas.

kunigo. Panašiai, sakysim, Lan
sing, Mich., yra 1920:5373 lie
tuviai ir nė vieno lietuvio kuni
go. Tuo tarpu tokiame Nor
wich, Conn., yra 1832:5164 
lietuviai, o lietuvių kunigų 18, 
Miami, Fla., lietuvių yra 4049: 
8487, o kunigų 11, Taigi trūks
ta racionalaus kunigų paskirs
tymo.

Antra, trūksta prieauglio.
Kun. K. . Žemaičio? statistika 

rodo daugeli ^iėttL'Tdir lietuvių 
yra, o lietuvio kunigo nėra. Pa
lygina lietuvių kunigų prieaug
lį — klierikus bei vienuolijų 
prieauglį su Amerikos tokiu 
pat prieaugliu ir sako: “Pagal 
JAV katalikų proporciją — 
800 kunigų atitiktų apie 150 
(165) broliukų ir apie 2400 
(2440) lietuvių seselių”. O iš 
tikrųjų jų yra: broliukų 33, se
selių 909, kandidatų 112.

Palygina lietuvių kunigų prie
augli — seminaristus su JAV 
ukrainiečiais, pateikdamas to
kią statistiką: jeigu būtume ly
gūs ukrainiečiams — tokių 
studentu būtu buvę 353 už Lie
tuvos ribų.. Kiek gi buvo iš tik
rųjų? Oficialios žinios: 24 Lie
tuvoje; 10 čia •.. Tokia statis
tika tais 1966 jaunimo me
tais ...

Trečia, skirtumas tarp lietu
vių ir ukrainiečių dar ir tas,
kad jie turi išeivijoje savo baž
nytinę hierarchiją, kuri tvar
ko — administruoja ir organi
zuoja bažnytinius reikalus. Lie
tuviai jos neturi- (Dėl to jos 
ir prašė peticijoje Šventajam 
Tėvui “Jaunimo žygio už tikė
jom© laisvę komitetas”).

Kun. Žemaičio statistika, 
kaip ir daugelis statistikų, gali 
turėti trūkumu. Juo labiau, kad 
tai statistika 1966 metų; padė
tis per tuos ketveris metus ga
lėjo žymiai pasikeisti — pasi-
keisti vargiai į gerąją pusę, 
kaip rodo lietuvybės didžiausio 
židinio Pennsylvanijos lietu
viškų parapijų čia vienos čia 
kitos gesimas. Bet ši statistika 
yra vertinga tuo, kad nurodo 
bent apytikriai konkrečias vie
tas, kurios yra labiausiai pagal
bos reikalingos.

Gal būt, turėdamas prieš 
akis šią pagalbos reikalingą pa
dėtį, paskutinis Kunigų Vieny
bės seimas ir ėmėsi iniciaty
vos svarstyti, kaip lietuviais 
kunigais galėtų būti aprūpin
tos parapijos, kuriose lietuvių 
kunigų trūksta; kaip suorgani- 
zuoti pastoracines misijas tiem 
lietuviam, kurie savo gyvena
mo) vietoj yra maža mažuma; 
kaip kurti naujas parapijas to
se vietose, kur iš naujo susi
telkia lietuviai gyventi.

AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietu* | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti fotą 
patarnavimai. 422 Menaban St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565

New Jersey — “Music of Lithuania” ‘— pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-PM, fc9.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. JokuBas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.______________________________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green SL, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iKi 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 - 12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

Lietuviškam rajone — £
| . LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

| Alice’s Florist Shop |
107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

» ---------- Gėlės įvairiom progom ---------- &
a Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius $ 
a atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- X 
$ kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. |

NEW YORK CHICAGO

LITAS
INVESTING CO. INC.

specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, 
akcijų biržos ir kitose srityse. LITO bendrove Jus kviečia 
investuoti indėlių formoje. Už indėlius mokamos aukštos 
palūkanos. Investavimo arba paskolų reikalais prašome 
kreiptis:

Litas Investing Co., Inc.
86-01 114th Street, Richmond Hid, N.Y. 11418

Tel. 212-441-4799

2422 West Marquette Rd., Chicago, III. 60629

Tel. 312-476-2242



1970 m., gruodžio 1 d., no. 78 3DARBININKAS

darbininkas Prel. Konst. Olšauskas ar Martynas Yčas?
Editorial Office GL 5*7281 • Business Office GL 2-2923

THE WORKER by Franciscan fathers
Eina nuo 1915 metų.

1951 sujungė AMERIKĄ, LDS organą DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS
Second-daM postage paid at Brooklyn Port Office 

PuolIrtMd seml-weekly except holiday weeks and July and First week In August 
when published weekly.

Prenumeratos kaina $8.00 — Subscription per year $8.00

Laikraštj tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA.
Straipsnius Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti rtralpsnral 
saugomi Ir gražinami autoriams pražant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai 
iCreltk'a redakcijos nuomone. Už skelbimu turini Ir kalba redakcija neatsako.

Turkija neišdavė—išdavė Amerika
Lietuvio jūrininko Simo 

Gruzdės sprukimas nuo sovie
tinio laivo i Amerikos laivą 
yra panašus į balandžio spru
kimą į artojo glėbį. Balandis 
rado artojo globą. Tuo tarpu 
Amerikos laivas pakvietė vana
gą balandžio pasigrobti. •

Tos pačios dienos laikrašty 
buvo paskelbtos dvi žinios. Vie
na — kaip Turkijos teismas 
pripažino lietuvius Bražinskus 
neišduotinus Sovietam- Antra 
— kaip Amerikos laivas, vals
tybės departamento pritarimu, 
be jokio teismo lietuvį Simą 
Grūzde išdavė.

Mažoji Turkija laikėsi princi
po — -tarptautinės teisės ir 
savo valstybinės teisės, atsi- 
spirdama grasinimui. Didžio
ji Amerika pasuko i žmonišku
mo tradicijos ir Ženevos kon
vencijos laužymo kelią, neatsi- 
spirdama biznio pagundai.

Demonstracijoje šeštadienį 
nešamas karstas turėjo įrašą: 
“Žmogaus teisės mirė ir palai
dotos” ... Tai reiškė, kad Ame
rikos vyriausybė ėmė laidoti 
pasąuliui žinomą ir praktikuo
jamą Amerikos tradiciją — 
teikti globą visiem laisvės sie- 
kiantiem.

Bet kuris amerikietis, ger
biantis Amerikos tradicijas, 
negali nesijaudinti, kad Ameri
kos vyriausybės institucijos iš
krypo iš lig šiol praktikuoto 
gailestingojo samariečio kelio 
į bizniaujančio judo šunkelį.

Ir tai Įvyko prezidentui R. 
Nixonui valdant Ameriką. Tai 
pirmas kartas po 25 metų nuo 
tų neužmirštamų laikų, kada 
gen. Eisenhoweris išdavė ne 
tik gen. Vlasovo armiją, bet ir 
tūkstančius civilių ukrainiečių, 
gudų, rusų į. bolševikų rankas.

★

Valstybės departamento, pa
krančių apsaugos bei laivo pa
reigūnai žinojo, kad daro nusi
kalstamą darbą, nes stengėsi jį

f
MIKALOJUS KATKUS |

BALANOS GADYNĖ |

(44)
Matėsi arklių su išplėštomis 

šlaunimis. Seniai arkliai buvo 
įgudę nuo vilko gintis: jie puo
la ant vilko, mušdami pirmuti
nėmis kojomis ir kąsdami dan
timis, galvą laiko palenkę prie 
žemės. Bėda arkliui, pakėlus 
galvą aukštyn: vilkas to ir lau
kia, tuojau atsistoja piestu, pa
gauna arkliui už gerklės ir ne
paleisdamas šoksta į kitą ark
lio pusę. Arklys krinta ant že
mės. Pargriovęs ant žemės, vil
kas pribaigia jį smaugti.

Žemė pašalusi, sniego ma-» 
ža, laikas patogus liepauti. Rei
kia pasitiekti karnų visiems 
metams. Darbas nesunkus — 
aštriu peiliu nupjauti rykštę 
minkšto medžio. Taigi su noru 
vaikščiodavo ir piemeniukas, ir 
mergaitė, kam tik šeimininkas 
nurodo. “Pabuvosme Vidugiry, 
kūrensme ugnį, kepsme bul
ves, valgysme pietus, gal pa- 
matysme miško gyventojų: vil
ką, voverį, zuikį, stirną..

Išvažiuodavo anksti ryta, dar 
su tamsa. Veždavosi tarbą ru
gių — tai dovana medsargiui, 

nuslėpti. Kai betgi jis iškilo 
aikštėn, jie mėgino rankas nusi
plauti: departamentas melu 
dangstėsi, kad jis patyręs post 
factum; laivo vadovybė teisino
si tevykdžiusi įsakymą-
Niurnbergo teisme teisiamieji 

taip pat aiškinosi tevykdę įsaky 
mus. Teismas betgi neatleido 
jų nuo atsakomybės, išaiškinda
mas, kad Įsakymas, kuris nusi
kalsta žmoniškumui, yra netei
sėtas ir jo vykdymas yra nusi
kaltimas.

Amerikos laivo viršininkas 
ne tik leido sovietam ateiti į 
Amerikos laiva, bet leido su
mušti ieškojusį Amerikos laive 
laisvės ir davė dar valtį jam 
nugabenti į Sovietų laivą. Tai 
aktyvus dalyvavimas nusikalti
me.

O laivo įgula? Ji į visą tą 
barbarišką žmogaus daužymą, 
spardymą žiūrėjo pasyviai ir į 
jo pagalbos šauksmą neatsilie
pė. Čia pasikartojo vienas iš į- 
vykių, apie kuriuos skaitome 
spaudoje: į plėšiko žmogžudžio 
užpultos aukos šauksmą kaimy
nai nesiteikia net policijos pa
kviesti.

★

Jūrininko Simo Gruzdės iš
davimas yra dvigubas Sovietų 
laimėjimas. Grūzde, bėgusį 
laisvėn, sugrąžino į MVD tardy
mų kameras, prieš pasmerkda
mi mirti. Dar didesnis laimėji
mas, kad pakirto laisvojo ir pa
vergtojo pasaulio tikėjimą, jog 
Amerika yra žmogaus teisiu 
sargyboje.

Jei Turkijos vyriausybė susi
laukė tūkstančių telegramų su 
prašymais ir padėkom, tai šiuo 
atveju aktyvus reikalavimas tu
rėtų apsaugoti nuo tylos pre
zidentą, Kongresą ir pažadinti 
jų iniciatyvą ištirti Įvyki, nu
bausti kaltininkus, atitaisyti 
skriaudą ir grąžinti Amerikos i- 
staigom prarastą garbę, ištiki
mybę tautos tradicijom bei 
tarptautiniam įsipareigojimam.

kad parodytų, kur geresni lie
pynai, kur neliepauta vieta. Par
važiavo vėlai vakare dvejais ra
tais, kupinai prikrautais lie
pų, rykštės ir lazdos storumo. 
Parvežė du uosiu pavažoms ir 
daug beržiukų atsajoms ir įsu- 
kalams.

Karną reikia nuplėšti nuo 
medžio; tam tikslui reikia lie
pas pakišti po karšta krosnim 
ir pašutinti. Nuo šutimo liepos 
karna atšoksta ir gerai plyšta. 
Gauname karną ir liepkaulį. 
Karnas suriša į kūliukus, su
krauna i perpučiamas vietas, ir 
medžiaga vyžoms patiekta. 
Liepkauliai dega balta ramia 
liepsna, negęstančia, nespragan
čia. Jei gryčioje yra mažų, tin
kančių žibinti, juos pristato 
šviesti gryčios liepkauliais.

Nutašę ir pašutę uosius, len
kia rogėms pavažas. Tam rei-' 
kalui kluone stovėjo įkasta sto
ra ąžuolinė kaladė, vadinama 
boba. Iš beržiukų dirba atsa- 
jas ir įsukalus: pašuto beržiu
ką, plongalį suveja į virvę — 
tai atsaja. Kada reikia, atsajos 
ąsą užmauna ant ašies galo, o

Straipsnyje “Dar viena lie
tuviška šventovė” (Darb- 1970, 
nr. 55) buvo prisimintas lietu
vių studentų korporacijos “Li- 
tuania” minėjimas 1930 Šveica
rijos Friburge. Ten J. Gab
rys papasakojęs epizodą iš lie
tuvių delegacijos lankymosi Va
tikane 1918 m. paprašyti po
piežiaus skirti “Pasaulinę lietu
vių dieną”, bet per lenkų pre
latus jai buvę sunku prieiti 
prie popiežiaus. Paskaičius iki 
šios vietos, palieka įspūdis, kad 
delegacija su kun. K. Olšaus
ku taip ir nepamatė popiežiaus, 
tačiau lietuvių diena buvo pa
skirta (1917 vasario mėn.). Ne
norom pamanai: gal gi kun. Ol
šausko protestas ir paveikė?

Istorinei tiesai nušviesti bei 
papildyti 'šalia minėtų kun. K. 
Olšausko pastangų tenka pri
dėti Martyno Yčo pastangas.

Kun. Olšauskas buvo lenko- 
manų nemėgstamas ne tik Kau
ne, bet ir Vatikano “antikame- 
roj”, kurioj lenkų tada buvo ap
stu. Ir neneigiu fakto, kad kun. 
Olšauskas su “Lietuvių dienos” 
misija buvo priėjęs ligi tos “an- 
tikameros”, bet tik ne toliau 
— ne iki kardinolo P. Gaspar- 
ri, kuris faktiškai valdė Vatika
no politiką. Kas kita buvo priei
ti Martynui Yčui.

Pirmojo pas. karo, metu Ru
sijos Dūmoje lietuvių atstovu 
buvo Martynas Yčas, biržietis, 

Protesto šūkiai nešami demonstracijose lapkričio 28 d. Times Square, New Yprke. Nuotr. V. Maželio

jos storgalį pririša prie ienos 
pavieninių ratų — ir turima 
tvirtas pakinkymas. Įsukalui 
imdavo ploną išbėginį beržiu
ką, pašutę padarydavo virvę be 
pradžios ir be pabaigos, kaip 
žiedą ar baronka. Ta virve su- 
dvilinkuodavo, vėl gaudavo ba- 
ronką, tik dvilinką — tai įsu- 
kalas- Ta baronka užmaudavo 
ant rogių stipino, o į jį įkiš- 
davo ienos galą su užkarpiu. 
Įkišdavo statmenai į viršų, 
paskui prilenkdavo ligi arklio 
aukštumo. Tada pasisukus ba
ronka užkliūdavo už ienos už- 
karpio, ir tuom pasiekiamas 
diktas dikčiausias pririšimas ie
nos prie rogių. Kada moterys 
prideda ilgų dešrų ir suriša ga
lus į daiktą, tai pasidaro didelė 
baronka. Ją sudvilinkuoja, kad 
patogiau būtų maustyti ant 
kartelės ar . kitur dėti. Vyrai 
juokais tokią dvilinką dešrą va
dina įsukalu, nes ji visai pana
ši į aną beržinį įsukalą. Atsi
minus apie įsukalus ir roges, 
priminsime lankėtą ir palopą 
— rogių dalių pavadinimus. 
Lankėtas — tai medinis jun
gas, jungiąs abi pavaži, ne
duodąs joms skėstis; dirbamas, 
šutinant uosį ar lazdyną kros
nyje. Palopąs — tai medinis 
šinas, prigręžtas po pavaža, 
kad ši nediltų.

Antras liepavimo laikas yra 
pavasarį, kada liepos esti atšu- 
,tę. Tada namo parveža grynas 
karnas, liepkaulius palieka miš

Del Lietuviij dienos išgavimo pirmojo pasaul. karo metu ir 
kaip atsirado Lietuvos Pasiuntinybe prie Vatikano
žinomas tautininkas ir finansi
ninkas Pastaroji jo savybė pa
dėjo jam karo metu prisigre
tinti prie caro dukters Tatja
nos vardo komiteto karo au
kom šelpti, ir jis išgavo pabė
gėliams iš Lietuvos gana stam
bią pinigų sumą — pašalpą, 
per milijoną rublių. Be to, kai 
Rusijos Dūma siuntė rinktini 
savo komitetą pas Sąjunginin
kus Į Europą, M. Yčas, kaip mo
kąs vokiečių kalbą ir evang, 
reformatas, pateko kom-to na
riu. Tokiu keliu jis atsirado ir 
Romoje, kada jau buvo pa
skelbtos Vatikano pasaulinės 
dienos Belgijai ir Lenkijai, ir 
t.t. M. Yčas, niekieno nesiun- 
čiamas, sumanė išnaudoti 
Rusijos Dūmos delegato pa
dėtį, kaip pats išsireiškė vėliau, 
“paklabinti”, ar ir Lietuvai die
na negalėtų būti paskelbta, 
kaip daug nukentėjusiai dėl 
karo eigos ir okupacijos. Jis 
pastebėjo lenkų prelatų už- 
gožimą Vatikano. Jis siekė pa
simatyti Su Vatikano valstybės 
sekretorium, lietuviam nepalan
kiu kard. P. Gasparri. Monsig- 
norų, atrodo, buvo sumesta: kai 
toks lietuvis atstovas pasirodys, 
neduot jam progos vizituot 
aukštuosius Vatikano dignito
rius ...

ke. Pavasarį liepaujama, jeigu 
atsitinka progmas laikas; toks 
laikas pasitaiko, išvežus ir už
arus mėšlus, šienpiūtei dar ne
prasidėjus.

41. VAKARAVIMAS 
IR PEČKURAS

Žiemos arba rudens vakare 
lietuvio sodiečio gryčia viduje 
sudaro šitokį vaizdą: prie pry- 
žiedos stovi žibinčius, jame į- 
kišta dega beržinė balana, duo
danti gelsvą šviesą su trupu
čiu dūmų; ant pryžiedos pa
dėta balanų krūva, prie jų sė
di piemeniukas ir daboja degi
mą: vienai balanai sudegus, ki
ša į žibinčių kitą- Po žibinčium 
ant aslos prikritę angliukių, už
gesusių, pelenuojančių ir de
gančių, taip pat apdegusių ba- 
langalių.

Apie balaną tarškia trys ra
teliai, už ratelių, tamsesnėse 
vietose, vyrai veja virves, pina 
vyžas, taiso arba dirba naujas 
roges. Ant suolelio, priglaudęs 
nugarą prie krosnies, sėdi pa
kosėdamas karšinčius; prie jo 
šviesiojoje pusėje sėdi mažiu
kai ir pramogauja šakaliu
kais: dirba kryžiukus, rogeles, 
stato trobas...

Sienos, kur balanos neap
šviestos, dar aprūkusios, nuo
lat juoduoja, gryčioje yra kiek 
dūmų. Gryčių gyventojams il
gais Šėmos vakarais šnekų pri
trūksta. Trūkumas užpildomas 
šventomis giesmėmis: “Karun- 
ka”, “Labanaktį”, “Marija, gra

M Yčas pasakojosi, kai jis 
nuvykęs vizito Vatikano valst. 
sekretoriui, vienas jo antika- 
meros tarnautojų pasakęs, kad 
šiuo metu eminencijos nėra.

— Ką gi, apsigrįžau pasiimt 
apsiausto; mandagiai pašiau - 
giam pareigūnui už apsiausto 
palaikymą apsivelkant įsprau
džiau delnan 50 lyrų bankno
tą ... (kunigaikštiški arbatpi
nigiai!) ir čia pat pajutau, kad 
tas pareigūnas pradėjo nuvilki- 
nėti mano apsiaustą, atsiprašy
damas, kad dar minutę pa
žvelgsiąs į eminencijos kabine
tą. Po minutės sugrįžęs, papra
šė s ekti jį, nes eminencija 
laukias ... v

Šį atsitikimą 1919 m. Pary
žiuje papasakojęs prof. A. Vol
demarui, M- Yčas primygtinai 
įtaigojęs, kad lietuviams Vati
kane būtina turėti savo žmo
gų, gal tituluotą dvasiški, nes 
lenkai visa lietuviška reikalą 
gadina. Tam visa lietuvių dele
gacija pritarė.

Netrukus pro Paryžių į Ame
rika vvko du Seinų diec. kuni
gai aukų parinkti bažnytiniam 
reikalam: kapitulos kanaunin
kas 'dr. Jurgis Narjauskas ir 
kun. Juozas Laukaitis.

Prof. A. Voldemaras, “ant 
karštų pėdų” pakalbino kan.

žiausioji panele” ir kitokių dau
gybė.

Mergaitė, nemokanti ant kny
gos, turi atmintyje išteklių 
giesmių, išmokusi nuo kitos be
giedodama. Tą dvasišką turtą 
ji stengiasi padidinti, kiekvie
nam patogumui pasitaikius: su
siėjusios pas ūkininką dvi mer- 
gaiti tarnauti būtinai pasidalija 
giesmėmis. Vyrai ne. Retkar
čiais ilgai betarnavęs, ėjęs per 
vietas, jau apsenęs, prie maldin
gumo linkęs vyras seka toje 
kryptyje mergaičių pobūdžiu. 
Ar jis moka, ar ne, visgi vy
ras ir, mergaitei vadžiojant, pri
taria vyrišku balsu.

Balana uždegta, visi imasi į 
rankas šiokį tokį darbelį, eina 
šiokia tokia pašneka, ėjusi nu
trūksta- štai beverpiant mer
gaitė užtraukia “Sveika, pane
le, cūdais pašlovinta...” Tuoj 
mergaitės pagauna plonais bal
sais, vyrai storesniais — ir iš
eina trijų tonų giedojimas, ku
ris savo harmoningumu, sutari
mu nustebina bet ką, nepratu- 
sį jo girdėti.

Rusai kareiviai, anais laikais 
stovėjusieji po kaimas, šiaip 
keiksmai ir stačiabumiai, pri
siklausę giedojimų, šį vakarą 
surimtėja, pašvelnėja. Žmogus, 
buvęs Maskvoje, sakinėjo, kad 
ten nusibastė lietuvių elgetų 
giedorių šeimyna ir, vaikščioda
ma gatvėmis, giedojo po lan
gais “švento Antano” giesmę. 
Rusai tiek buvę sužavėti to 

Narjauska, ar tas nesutiktų at
stovauti Lietuvos reikalam Va
tikane? ... Už mėnesio kan. J 
Narjauskas, palikęs pakeliui sa
vo kolegą, jau buvo Romoj, o 
už dviejų mėnesių — ir aš te
nai atsiradau, kaip atstovybės 
sekretorius, nors į dipl. sąra
šus neįtrauktas, nes Lietuva

BAŽNYČIOJE IR ŠALIA JOS:

80 m. kardinolai negales rinkti popiežiaus
Popiežiaus Pauliaus sprendi

mu, paskelbtu lapkričio 23, kar
dinolai, vyresni kaip 80 metų, 
negalės balsuoti popiežiaus rin
kimuose. Dabartiniu metu 
127 kardinolų yra vyresnių per 
80 metų 25 — 11 italų ir 14 
neitalų.

Sulaukę 75 metų,- turi pa
duoti prašymą, kad būtų atleis
ti iš bet kurių administracinių 
pareigų. Nuo popiežiaus pri
klauso, ar prašymas tuojau pat 
patenkinamas, ar kardinolas 
paliekamas pareigose. Sulaukę 
80 metų savaime nustoja ėję 
administracines pareigas. To
kių kardinolų per 75 metus da
bar esą administracinėse parei
gose kurijoje 43.

giedojimo melodijos, kad bū
riu lydėjo juos begiędančius.

Išsigiedojus ir prigiedojus 
šeimininkė atsiminė vakarienę 
ir sako vienai mergaitei: “Ona, 
kurk ugnį!...” Kurti ugnį — 
darbas ne bet koks: reikia su
kurti, Įkūrenti ir užkaisti kati
lą, o vis šaltam priengyje, vis 
tiek, kaip lauke. įkūrus gerai 
ugnį, ir užkaitus katilą, Įeina 
i gryčią, bet vis turi rūpintis, 
kad ugnis nenusilptų, vis vaikš
čioja į priengį pasižiūrėti. Kol 
vanduo šyla, šeimininkė dirba 
kleckus (kankolus).

Atsiminę apie vakarienę, pa
sakysime, kad vėlesniais lai
kais ir ligi šiandien prėskas 
valgis visada verdamas iš bul- 
bių. Tada daug bulbių sodinti 
nebuvo įprasta, o antra, jos 
labai gedo, pertai neužsipulda
vo jų sodinti- Trys keturi pū
rai — tai visos bulbės. Valgy
davo jas vasarą nuo lauko ir 
kiek rudenį; daugiau pripil
dydavo pilną broginę statinę 
sėklai, ir apie bulbes užmiršda
vo. Kamarą, kur žiemojo bul
bės, į šalčius pakūrendavo, — 
ten buvo statinės burokų ir ko
pūstų, duona, alus ir kita, kas 
bijo šalčio. Ten buvo girnos.

Iš priengio pasigirdo mer
gaitės balsas: “Jau verda!” 
Tada šeimininkė su kankolų 
gelda ir druskine eina į prien
gį ir esti ten, kolaik' išverda, 
ir tada katilu nešina įeina į gry
čią. Kleckienę baltina pienu ne 

dar nebuvo pripažinta de jure, 
todėl prancūzai ir mano diplo
matinį pasą atsisakė vizuoti, tu
rėjau tenkintis Sauf-Cenduitu, 
palaukęs šešias savaites vizos 
į Italiją •..

Kaip anksčiau, taip ir dabar 
esu linkęs manyti, kad ne K. 
Olšauskas, bet M. Yčas mums 
padėjo išgauti Vatikane pasaul. 
Lietuvių dieną.

Dr. P. Mačiulis

AMERIKOJE KOMUNIJOS Į 
RANKA NEDUOS

Amerikos vyskupų konferen- 
cijoje Washingtone lapkričio 

tarp - 16-20 daugiausia dėmesio buvo 
kreipta į kovą su skurdu, į pa
sisakymą prieš abortus. Tarp li
turginių klausimų labiausiai dė
mesį kėlė siūlymas duoti ko
muniją ne ant liežuvio, bet Į 
ranką- Siūlymas nebuvo priim
tas. Balsavo už 115, prieš 107,
o reikėjo dviejų trečdalių bal
su. Iniciatoriai klausima kelsią 
naujoje konferencijoje.

Prieš konferenciją St. Louis 
arkivyskupas surinko tikinčių
jų nuomones. Prieš komunijos 
dėjimą Į delną buvo pasisakę 
71 proc.

Moterystės reikalais nutarta,
kad su vietos vyskupo sutiki
mu kai kuriais atvejais mote
rystė gali būti sudaryta ir ne- 
katalikų bažnyčioje, o išimti
niais atvejais gali tenkintis ci
viline moteryste. Tuos išimti
nius atvejus The Cath. Re
view nurodo tada, kai mote
rystė sudaroma tarp katalikų ir 
žydų- Pažymima, kad moterys
tės sakramentas yra vienintelis, 
kurį duoda ne kunigas, bet pa
tys susituokiantieji, o kunigas 
tėra tik liudininkas.
— Konferencijoje paaiškėjo, kad 
vyskupų konferencijos metinis 
biudžetas yra su 2 milijonų de
ficitu — didesniu, nei buvo ti
kėtasi.
KATALIKŲ PADĖTIS GERĖJA 
AR SUNKĖJA?

Popiežius Paulius audiencijo
je nusiskundė, kad tikėjimui 
sąlygos pasunkėjusios. Išorinės 
sąlygos — vienuose kraštuose 
esą tikėjimas kenčia priespau
dą įstatymo keliu, kituose —se- 
kuliarizmas ar “taikingas ateiz
mas” savo idėjom siekia nu
stelbti tikėjimo idėjas. Už tas 
išorines kliūtis tikėjimui skau- 
dėsni esą smūgiai iš vidaus.

Amerikos katalikų padėtim 
taip pat skundžiasi Dale Fran
cis National Catholic Register 
(lapkr- 22) str. “Bloga diena ka
talikam”. Ta bloga diena tai 
buvusi rinkimų diena. Esą Mi- 
chigane balsavimas atmetė 
konstitucijos papildą, kuris tu
rėjo duoti paramos privatinių 
mokyklų mokiniam. Nebrasko- 
je balsavimas atmetė tokį .pat 
siūlymą. Washington© valstijo
je balsavimas legalizavo abor
tus. Bloga diena labiausiai dėl 
to, kad tai įvykdyta katalikų 
rankom. M i c h i g a n e trys 
ketvirtadaliai gyventojų esą ka
talikai. Washington© vist, kata
likai vadovavo organizacijai, ku
ri reikalavo legalizuoti abor
tus.

Autorius nesuminėjo Mary
land balsavimo. Balsavimas pa
sisakė 73 proc. už konstituci
jos papildą, kuris leistų valdi
nėse mokyklose invokaciją su 
Vyriausios Būties išpažinimu. 
Tačiau šis laimėjimas tesąs sim
bolinis, nes, valstybės gynėjo 
pareiškimu, balsavimas nega
lės pakeisti vyr. teismo prie
šingo sprendimo.

ant ugnies, bet gryčioje, ant 
suolo. Jei buvo verdama tyrė, 
tai ir tą užkulą gryčioje, ant 
suolo, įdėdama šaukštą žąsie
nos taukų.

(Bus daugiau)
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Aplinkybes, kuriomis buvo įkurta viena tremties gimnazija
(tąsa iš praeito nr.)

Pirmieji taikos mėnesiai
Karas jau pasibaigęs, ir mes, 

grupė lietuvių tremtinių, pake
liui į Ingolstadtą, vidutinio dy
džio Bavarijos miestuką. Kai 
poroj sunkvežimių įvažiavome 
į miestą, susidarė nekoks įspū
dis: namai senoviški, siauručiai, 
viens prie kito prilipę, apdul
kę, aprūkę, gatvelės siauros ir 
garsusis Dunojus visai ne mė
lynas, o’kažkaip drumstai žals
vas, tačiau kai pasiekėme mum 
paskirtą buveinę, tai net nusi
gandome — pravažiavus gele
žinius vartus, stovėjo tarp krū
vų plytgalių ir stiklų klaikus su 
išdužusiais langais apgriuvęs 
trijų aukštų namas! Karas, pra
eidamas pro šalį, ir čia paliko 
savo žymes: bomba buvo patai
kiusi į pat vidurį namo, nusi
nešdama dalį stogo ir sienų ir 
palikdama tik stiklų liekanas 
languose. Bet buvo pati vasa
ra, ir atsiminus Neumarkto ur
vus ir vabzdėtus barakus, pra
dėjo atrodyti lyg šiokia tokia 
pažanga. Apsisprendę šokome 
lauk iš sunkvežimių ir nusku
bėjome ieškoti geriausių kam
barių.

Pati paskutinė patekau į vi

Adomas Galdikas — žemaičių kapinaitės (tempera)

METAI BE DAILININKO ADOMO GALDIKO
Gruodžio 7 d. sueina metai, 

kai nebeturime dail. Adomo 
Galdiko. Iškeliavo jis po aud
ringų metų ramioje rezignaci
joje, priveiktas staigiojo vėžio 
ligos. New Yorko apylinkės lie
tuviai su velioniu gailiai atsi
sveikino, palikdami ilsėtis jį 
Kiparisų Kalnely.

Kas pažino Adomą Galdiką, 
nuolat skubantį, degantį ir ne
ramų, sunkiai įsivaizduos jį il
sintį. Poilsis jam buvo tiek rei
kalingas, kad sukauptų jėgas 
naujiem kūrybiniam išsiverži
mam. Nekentė mirties, vengė 
apie ją kalbėti, bėgo nuo šer
menų, bet su gilia meile piešė 
žemaičių kapines. Ar tai ne 
kontrastinga šio didelio daili
ninko būdui?

Baimė mirties, kuri nutrau
kia žmogaus kūrybą, Galdikui 
buvo siaubingai baisi- Meilė gi 
savo žemei, kur ilsisi po velėna 
protėviai, įveikė baimę, ir Gal
dikas sukūrė maloniausius ka
pinių peizažus. Du ant menkos 
koplytėlės pasvirę aukšti kry
žiai, o trečiasis šalia mažytis, 
tapo Galdiko peizažinės kūry
bos įprastas motyvas. Deja, jis 
pats po tais gimtosios žemės 
kryžiais neatsigulė. Tiktai tėvų 
žemės saujelė, užberta ant jo 
karsto, lengvins poilsį iki Galdi
ko kūnas sugrįš į Lietuvą.

Dvasia gi jis visados buvo 
sugrįžęs... Ar Galdikas kūrė 
Schwarzwaldo, ar Freiburgo, 
ar Long Islando gamtos povei
kyje — jo peizažai išėjo pilni 
lietuviško lyrizmo ir tiesiogiai 
kalbėjo į lietuvį žiūrovą. Net 
ir tuo metu, kai mūsų žmonės 

dų. Prie įėjimo pastebėjau du
ris, kurias atidarius, atradau 
didelį, palyginti švarų ir ne su 
visais išdužusiais langais kam
barį. Saugumo sumetimais pa
sikviečiau kartu apsigyventi 
vieną jauną moterį su trimis 
mažomis mergaitėmis.

Pradžia buvo sunki. Daugu
mas buvome nusilpę, kelionė 
sunkvežimiu buvo labai vargi
nanti, ir palyginti geras Ingol- 
stadto maistas pradžioj mums 
tik kenkė. Kol suspėjome ap
sišvarinti, o UNRRA pristatyti 
dezinfekcijos priemonių, dau
gumas vaikų suskubo užsikrės
ti kažkuo panašiu į niežus. Pasi
rodė net vidurių šiltinės susir
gimų.

Graži vasaros popietė. Dvi 
moterys sėdėjo mūsų kamba
ryje prie stalo ir mėtė kortas, 
spėdamos savo likimą. Vie
nos kortos maišytos, gero ir 
blogo laukia jos gyvenime; Va
lerijos K. — visos juodos. Susi
nervinusi metė kortas antra 
kartą — vėl visos juodos!

— Einu kur išsigerti, — ta
rė ir išėjo i‘š kambario.

Pavakarėje užbėgo visas iš

rodė abejingumo abstraktiniam 
menui, prieš Galdiko paveiks
lus jie sutirpdavo. Adomas Gal
dikas, bene vienintelis lietu
vis dailininkas, pragyveno tik 
iš kūrybos.

Jo ryšys su Lietuva niekada 
nebuvo nutrūkęs. Iš menkučių 
škicelių ir turtingos vaizdais at
minties Galdikas nuolat kūrė 
Lietuvos peizažus tremty. 
Net ir tuo metu, kai labiausiai 
buvo pasinešęs į abstraktus, ly
giagrečiai tapė lietuviškus gam
tovaizdžius. Paskutinis nebaig
tas jo paveikslas buvo Šatra- 
minų koplyčia su šventorium. 
Būdinga, kad prie šio lietu
viško peizažo iškrito iš rankų 
teptukas, kurio jis niekados 
jau nebepaėmė- Taip tragiškai 
ir pasibaigė jo žemiško gyve
nimo prasmė. Gyvenimas be 
kūrybos, ieškojimų ir ugnies 
Galdikui rodėsi tuštybė- Jis yra 
išsitaręs, jog savyje nešiojasi 
Lietuvą — taip Galdikas bu
vo susigyvenęs su jos gamta, 
tautodaile, dainom. Greičiausia 
tas jo paveikslų lietuviškas po
būdis ir liks jo. originalumo 
pagrindas. Galdiko paveikslai 
alsuoja lietuviška mistika, ir 
juos giliausiai gali išjausti lie
tuviai.

Mirties proga dail. Viktoras 
Vizgirda Aiduose rašė: “Atei
ties kartoms Galdiko kūryba 
lieka gaivus šaltinis — neišsen
kamo darbštumo ir galingo kū
rybiškumo pavyzdys” (1969, nr. 
10). Tai vaizdžiai regime Lietu
voje ir_ tremty. Adomas Galdi
kas kaip kūrėjas tebėra gyvas, 
ir jo garsas vis labiau kyla.

GRAŽINA BŪGAITĖ

raudęs jos mylimasis, pasigyrė, 
kad gavę nusipirkti degtinės ir 
jau dabar kad gyvensią, tai gy
vensią! Dėl tų linksmybių ilgai 
negalėjome užmigti, bet apie 
vidurnaktį visa aprimo, ir visą 
sekančią , dieną nematėme 
nei Valerijos, nei jos mylimo
jo.

Pavakarėje vėl užėjo Bro
nius, bet šį kartą pajuodęs ir 
nusigandęs. Girdžiu — tyliai 
sako mūsų gyventojai:

— Eik pažiūrėti, man rodos, 
Valerija apako.

Einava abidvi. Sutinkava ją 
koridoriuje. Klaiki, oras 
šniokšdamas veržiasi per jos 
burną, akys nejudrios, nukreip
tos į vieną tašką. Susiėmusi 
rankomis galvą ir sustingusi ji 
eina pro šalį. Aš ją stabdau:

— Kur einate?
Ir ji pradeda storu vyrišku 

balsu kartoti:
— Kur, kur, kur, kur, kur?
Šiaip taip parvedame ją į jos 

kambarį ir paguldome į lovą. 
Apsiputojusi ji vis žiūri į mus.

— Ar skauda? — klausiu.
— Jo, jo, jo, jo, jo-.. — 

ir vėl begalinis kartojimas.

1969 m. Čiurlionio dailės mu
ziejuje buvo surengta paroda 
iš Lietuvoje esančių darbų, ku
rių sutelkta 74. Visuomenės, 
ypač jaunimo, susidomėjimas 
buvo nepaprastas. Šiuo metu 
Vilniaus muziejus labai laukia 
Galdiko paveikslų, sukurtų 
tremtyje. Ypatingai susidomė
ta jo abstrakčiaisiais peizažais, 
kurie išeina į spalvines gam
tos vizijas, teikiančias impulso 
bei įkvėpimo.
, Tremtyje lietuviai tiesiog 
skuba įsigyti Galdiko paveiks
lų, rodos, lyg bijodami, kad 
jų nepritrūktų- Tai pilnai liu
dija Chicagoje ir Bostone su
ruoštos pomirtinės parodos, 
turėjusios didžiausią pasiseki
mą. Panaši paroda gruodžio 5 
d. įvyksta Waterbury.

Susidomėjo Galdiko kūryba 
ir kitataučiai. Yra galimybė su
ruošti jo parodą viename mu
ziejuje New Yorke. Bet šiuo 
metu visas dėmesys nukreip
tas į Galdiko monografijos iš
leidimą anglų kalba. Išleisti ją 
apsiėmė žymi meno knygų lei
dykla New Yorke. Rašomas 
monografijai įvadas, fotogra
fuojami paveikslai, telkiamos 
lėšos iš parduotų paveikslų pa
rodose. Monografija, kuri at
skleis Galdiko kūrybą spalvose, 
įves jį į šių dienų pasaulinio 
meno sluoksnius.

Atrodo, kad pildosi Adomo 
Galdiko žodžiai: “Būsiu įvertin
tas, kai numirsiu”. Jis laukė 
visuomet pilno įvertinimo.

Tėv. Leonardas
And riekus, O.F. M-

Kas daryti? . Naktis. Miestu
ke uždrausta naktimis vaikščio
ti, ir daugelyje vietų patruliuo
ja amerikiečių sargyba. Neturi
me nei daktaro, nei vaistų.

Apie 11 vai. nakties ji pra
deda, kiek leidžia jėgos, storu 
balsu visą laiką dejuoti. Skam
ba visi trys aukštai. Apie 2 v. 
nakties tiesiog nepakeliamas 
šauksmas. Staiga nutrūksta. 
Po to rami mirtis.

Kitą dieną apie 11 vai. ryto 
išvežė Bronių į ligoninę. Dar 
matė, pats išėjo, bet tą pat 
naktį apakęs mirė. Ir tik per 
skrodimą paaiškėjo, kad juodų 
buvo užsinuodiję iš kažkur gau
tu metilo alkoholiu

Ber dar nebuvo galo mūsų 
nelaimėms. Pirmagimė mergy
tė, ant lovos bežaisdama, už
sivertė ant savęs puodą su ver
dančiu vandeniu. Trumpai pa
sikankinusi mirė. O kai vieną

DARBO METAI TELŠIUOSE
Apie mokytoją Jurgį Košį (2) 

PAULIUS JURKUS

Ką tik grįžęs iš Šveicarijos, 
Jurgis Košys buvo paskirtas 
mokytoju į Telšių gimnaziją. 
Paskyrė jį laikinai, kad pava
duotų kitą, bet įvyko kitaip: 
mokytojų taryba jį išrinko in
spektoriumi, arba vicedirekto
riumi. Taip jis ir pasiliko ilges
nį laiką, patvirtintas Švietimo 
Ministerijos. .

Senas mokyklų miestas
Į Telšius jis atvyko 1920 va

saros pradžioje. Miestas išsista
tęs prie Masčio ežero, ant sep
tynių kalvų. Nors tai gili pro
vincija, bet Telšiai turi seną 
kultūros istoriją, čia pirmoji 
mokykla įkurta 1612 metais. Ir 
nuo to laiko čia visada buvo 
mokyklos. 1780 čia buvo įkur
ti bernardinų vienuolių teolo
gijos kursai, kuriuos lankė klie
rikai, kandidatai į vienuolius. 
1793 įkurta trijų klasių mo
kykla, kuri 1820 išaugo į pilną 
gimnaziją. Ją uždarė - rusai po 
1831 metų sukilimo. Tamsiaja
me devynioliktajame amžiuje 
čia veikia bajorų penkių kla
sių mokykla, miesto dviklasė 
mokykla atidaryta 1880.

Po 1905 metų revoliucijos 
Telšiai keitė “sena rūbą”. Tau
tinis atbudimas per lietuviškus 
vaidinimus, chorus sukėlė lietu
viškas mases, žymi pedagogė 
Narutavičienė įkūrė mergaičių 
keturių klasių mokyklą su že
mės ūkio kursais, 1915 pradė
jo veikti lietuviška progimna
zija. Dabartinė gimnazija buvo 
įkurta 1918 sausio 21.

Telšiai visą laiką buvo mies
tas, kuriame žmonės mokėsi. 
Visą laiką ten buvo visokiau
sių mokyklų. Lietuvos respub
likos laikais Telšiuose buvo to
kios mokyklos: lietuvių gimna
zija, suaugusių gimnazija, mo
kytojų seminarija, vėliau per
kelta į Plungę, kunigų semina
rija. amatų mokykla- Žydų 
bendruomenė turėjo šias mo
kyklas: aukštąją rabinų mokyk
lą, garsią visoje Europoje, sa
vo gimnaziją, mokytojų semina
riją, neskaitant pradžios mo
kyklų, Lenkai turėjo savo gim
naziją, kuri užsidarė gana anks
ti-

Ir dabar Telšiai pasiliko se
nosios tradicijos miestu — ir 
dabar pilna visokiausių mokyk
lų. Telšiuose vien mokytojų yra 
195.

Mokiniai ii plačių apylinkių
Į Telšių gimnaziją mokiniai 

suvažiavo tuo metu net iš Ma
žeikių, Skuodo, Salantų, Plun
gės, Rietavo, Luokės, Varnių 
apylinkių. Suvažiavo jaunuo
liai gerokai ūgtelėję. Karas bu
vo sutrukdęs jų normalų moks
lą. Vyrai buvo net su ūsais. 
Buvo tokių, kurie turėjo 20-25 
metus. Bet mokytis jiem tai 
netrukdė.

Tokie mokiniai aktyviai da
lyvavo atsikuriančios Lietuvos 

naktį, staiga susirgusi, numirė 
jauna moteris, išgirdau vieną 
prietaringą moterį net rimtai 
įtikinėjant, kad čia turi būti pa
laidotas koks vokietis muzikan
tas — turime ji surasti ir iš
kasti, o tai visi trumpu laiku 
išmirsime!

Ir kai vieną dieną ant skelbi
mų lentos pastebėjau mažą raš
telį, kuriuo buvę mokytojai, su
interesuoti gimnazijos steigimu, 
buvo prašomi susirinkti viena
me iš niekeno negyvenamų 
mūsų trečiojo aukšto kambarių, 
beveik ir savo akimis nenorė
jau tikėti. Ir turbūt to meto 
gyvenime tai buvo pati pirmoji 
maloni staigmena. O antras 
malonus pergyvenimas, kai po 
dviejų mėnesių gavome naujas 
švarias patalpas ir galėjome iš
sikraustyti iš šitos pirmosios 
mūsų gyvenvietės Ingolstadte.

(Bus daugiau

gyvenime. Kai buvo žygis į Klai
pėdą, vyresnių klasių moki
niai išėjo Klaipėdon ne brang- 
vynio gerti, bet krašto vaduoti.

Surinkti mokytojai
Kai buvo organizuojama lie

tuviškojo švietimo sistema at
sikūrusioje Lietuvoje, labai 
trūko mokytojų. Į mokymą bu
vo įjungti pasilikę iš rusų gim
nazijų mokytojai, kurie vėliau 
prisitaikė ir išmoko lietuviškai- 
Atėjo paskui ir tie, kurie ne
buvo mokytojai, bet buvo bai
gę aukštąjį mokslą.
. Ir Telšių gimnazijoje buvo 
sikomplektuota visokiausių mo
kytojų. Gimnazijai vadovavo 
kun. Antanas Simaitis, vėliau 
Telšių vyskupijos prelatas.

Vydūnas Telšiuose
Bene garsiausias mokytojas 

buvo Vydūnas, atvykęs iš Ma
žosios Lietuvos savo konkre
čių darbu prisidėti prie Lietu
vos atstatymo. Jis buvo jau ži
nomas rašytojas, filosofas, cho
rų vedėjas, lietuvių kalbą dės
tęs vokiečių aukštosiose mokyk
lose.

Telšiuose Vydūnas mokyto
javo 1920-23, dėstė lietuvių 
kalbą, vadovavo chorui. Paliko 
jis ilgam daugybę prisiminimų. 
Telšių gimnazijai dedikavo ir 
vieną savo misteriją — Žvaigž
džiu takai.

Vydūnas, atėjęs iš vakarie
tiškos kultūros, atsvėrė slaviš
kąją kultūrą. Vydūnas skelbė 
“nuolatinio skaidrėjimo” filo
sofiją, ir tai mokiniuose ugdė 
idealistinius nusiteikimus.

Pedagogo darbe
Tai vakarietiškai kultūrai at

stovauti teko ir jaunam moky
tojui Jurgiui Košiui. Gimnazijo
je jis dėstė geografiją, vokie
čių, prancūzų kalbas, lietuvių 
kalbą, bet nuo jos vėliau atsi
sakė, — buvo per sunku.

Būdamas inspektorius, sten
gėsi išlaikyti tvarką ir tinka
mą rimtį, ugdyti mokiniuose, 
lietuvišką, patriotinį bei hu
manistinį nusiteikimą.

Šalia lietuvių gimnazijos, dar 
dėstė žydų gimnazijoje ir mo
kytojų seminarijoje, dėstė ir 
lenkų gimnazijoje, kuri greit 
užsidarė- Šitose mokyklose jis 
buvo gana švelnus ir atlaidus, 
nuoširdžiai stengėsi išlyginti 
tautybių aštrumus. Ir štai len
kų gimnazijos mokiniai atsidū
rė kryžkelėje. Gimnaziją užda
ro, ką mokiniam daryti: važiuo
ti į Lenkiją, ar likti savame 
krašte? Pedagogas J. Košys su
rado kalbą su jais ir juos atkal
bėjo nuo Lenkijos. Lietuviško
je gimnazijoje sudarė sąlygas 
jiem toliau mokytis ir išlyginti 
kurso skirtumus. Taip į lietu
višką kultūrą grįžo visą eilė 
jaunuolių, kurie vėliau visu plo
čiu įsijungė į lietuvišką gyve- 
nimą.

(Bus daugiau)

Trys ilgo grojimo lietuviškos plokštelės 
už 5.50 dol. su persiuntimu

MONO, kurios kaštuoja 2 dol. (ne stereo, kurių kaina 4.50 ar 5 dol.)

40 Lietuviškų Meliodiįų įgro
ta su suniumjos orkestru: Iš 
rytų šaleles, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
venų maršas, Trijų seseli^Pa- 
sisejau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 dot 
Stereo 4.50 dol.

Vėl dainuojam su Rūta. Rū
tos ansamblio įdainuota: Mes 
su rūtom, Atskrend sakalėlis, 
Motulė mane barė, Kas subatos 
vakarėlį, šėriau žirgelį, Gegutė 
raiboji, Ant kalno karklai, Su- 
skyniau skynimą, Du broliukai 
kunigai, Šėriau šėriau sau žir
gelį, Kur tas šaltinėlis, Augo 
kieme klevelis, Ant kalno mū
rai. Eisim, broleliai, namo. Mo
no 2 dol. Stereo 4.50 dol.

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Dainos, Aldonos Dičiūtės - 

Trečiokienės įdainuota: Siuntė 
mane motinėlė, Trys mane 
peikė, Liepė man motulė, Pa
vasario dienelė, Oi ko verk, se
sele, Vai pūtė, pūtė, Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka, Beauštan- 
ti aušr.elė,v Mano gimtinė, Vai 
gražu, Mano rožė, Rūta, Ne 
margi sakalėliai, Per pasaulį ei
na žmogus, Jei gyvenimas sap
nas ir Malda. Mono 5 dol.

Sodauto, Vilniaus vyrų 
choras “Varpas”, 1969 m. Ita
lijoj laimėjęs 2 pirmąsias pre
mijas, dainuoja: Kur tas kalne
lis, Augo kieme klevelis, Ant 
kalno karklai Siūbavo, Gau
džia trimitai, Oi tu sakai, Ūžia 
girelė, Daunoj lylio čiūto, So
dauto, Nakties valsai, Tyliai, 
tyliai, Žiedelis-Pigarėlis, Naktis, 
Medžiotojų choras, Laisvasis 
šaulys ir Vergų choras. Išleido 
“Krivūlė” Montrealyje. Mono, 
galima groti ir stereo. Kaina
5 dol.

Motule Mano. Dainuoja T. 
Serapinienė: Pas močiutę au
gau, Dainuok, motule, Lop
šinė, O kai aš pas močiutę bu
vau, Močiute mano, Liūlia, liū
lia, mažutėle, Močiute ir Sveika 
Marija. Pasakoja Ig. Serapinas: 
Motinėlės veidas ir kaip Pele
lis mokslus ėjo. Skaito Z. Juš
kevičienė: Sveikinimas Motinai 
ir Motinai Tėvynei. Mono 5 
dol.

Pianistė Julija Rajauskaitė 
atlieka: Musit of Franz Liszt: 
La Campanella, Gnomenreigen, 
Deux Legandes, Valse oublee 
Nr- 1, Sonetto del Petrarca, 
Au bord d’une source in Rhap
sodic Hongroise. Stereo, kaina
6 dol.

Poezija ir Proza. Keturi au
toriai skaito su J. Gaidelio mu
zikos palyda. St. Santvaras: 
Laiko lašas, Vabalėlis, Pakran
tė, Žuvėdra, Lopšinė ir 
Džiaugsmas. B. B.razdžionis: 
Tolimas kaimas, Sulamita, Ug
niavietė užgeso, Valandos, Ma
no protėvių žemė, Rudens ro
mansas, Kontrastai ir Didžioji 
kryžkelė. A. Gustaitis: Minoriš
kai, Gera būti dideliam, 
Jaunystė, Draugystė, Taip sma
gu, kad sunku ir Ruduo. Pulgis 
Andriulis: ištrauka iš apysa
kos “Sudiev, kvietkeli”. Mono, 
kaina 5 dot Gaunama Darbi
ninko administracijoje.

Lietuviu Tautiniai Šokiai, Aš- 
tuonytis, Landutė, Lenciūgėlis, 
Sukčius, Linelis, Jevaro tiltas, 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadutė, 
Žiogelis, Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis. Išleido J. 
Štokas, Mono 2 dol.

Pavergtos Tėvynės Muzika 
N r. 1 įdainuota: Sesuo žydrioji, 
Vilija, žvaigždutė, Pasvarcyk 
ancela, Kaipgi gražus rūtelių 
darželis, Kumute širdele, At
skrend sakalėlis, Oi nėra nie
kur, Šokių scena, Pasveikinimo 
choras, Udrio daina, Vaivados 
daina ir Vaivados ir Naglio due
tas. Mono 2 dol.

Tėvynės Meilė Nemari, A. 
Dambrauskaitės įdainuota 13 
liet, dainų: Ramunės daina, O 
naktuže rami, Pradalgiuose, Lie
pė tėvelis, Dobilėlis, Na tai' 
kas? Tulpės, Tėvynės meilė 
nemari, Jau atėjo rudenėlis, 
Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu po 
langeliu, Oi berneli vientury ir 
Vakaras. Kaina 2 dol.

Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palaukėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos. Mono 2.00 dol. 
Stereo 4.50 dol.

Linksmų Kalėdų. Rūtos an
samblio padainuota: Leiskite ra
są, Tyliąją naktį, Piemenė
liams, Nakties tyloj, Gul šian
dieną, Linksmą giesmę, Svei
kas Jėzau gimusis, Tylią nak
tį, Ateikit džiaugsmingai, Mes 
girdėjom angelus, Šventa nak
tis ir Angelai gieda danguje. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Lietuvos Kanklės. Tautinio 
kanklių ansamblio, vad. O. Mi
kulskienės: Pas močiutę augau, 
Suktinis, Supinsiu dainužę, Pas 
motinėlę, Rugučiai, Lenciūgėlis, 
Naujienos, Sėjau rūtą, Sveikas 
Jėzau, Siuntė mane motinėlė, 
Kepurinė ir Per girią, girelę. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50.

Dainuojam su Rūta. Rūtos an
samblio įdainuotos liaudies dai
nos: Plaukia Nemunėlis, Suba
tos vakarėlį, Gražių dainelių, 
Buvo gera gaspadinė, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių. 
Šalta žiemužė, Per Klausučių 
ulytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis žalias, Kai aš turė
jau kaime mergelę. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

New Yorko Lietuvių vyrų 
choras įdainavo: Tėve mūsų, Oi 
broli broleli, Aš pas tėvelį, Jo
jau dieną, žvaigždutė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė, Oi 
toli toli, Pirmyn į kovą, Tu sa
kalėli, Atsisveikinimas ir Tėvy
nei. Mono 2 dol. Stereo 3 dol.

Kur Banguoja Nemunėlis A. 
Brazio įdainuota: Kur banguoja 
Nemunėlis, Suviltas, Patekėk 
aušrine, Siuntė mane motinėlė, 
Pilių stiklelį, Kur bakūžė sama
nota, Ilgesys, Kur tas šaltinėlis, 
Arija iš operos “Gražina”, Tė
ve Mūsų, Sveika Marija ir šven
ta Naktis. Mono 2 dol.

Rūtos ansamblis ir sol. Lio
nė Juodytė dainuoja: Aš mėgs
tu mėlynąjį dangų, Kaip gražiai 
žiba žvaigždutės. O kai aš. Sa
kyki, upeli, Džinguliukai, Ko 
liūdi, berželi, Sveiki, broliai, 
Greitai išvažiuosiu. Aš berneliui 
nesisiūliau, Kur banguoja Ne
munėlis, Ar negaili, seserėle, 
rūtelių. Pasakyk, čigone miela. 
Kai aš grėbiau lankoj šieną, 
Ant melsvo ežero bangų, Tur 
bernelis vieną mintį ir Kaip 
slaptingai. Mono 2 dol. Stereo 
4.50 doL

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės su persiun
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoje.
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BALTIEČIŲ KARIŲ VETERANŲ KONFERENCIJA
Washingtone spalio 23 įvyko 

Baltijos tautų lietuvių latvių ir 
estų — karių veteranų sąjun
gų išeivijoj atstovų konferen
cija-

Šioj, galima sakyti, pirmoj 
baltiečių karių veteranų atsto
vų konferencijoj lietuvių vete
ranų sąjungai “Ramovei” at
stovavo S. Dirmantas, K Dabu
levičius, K. Oželis ir E. Ven- 
gianskas; latvių “Daugavas Va- 
nagi” — A. Berzins, K. Kuzu- 
lis ir A. Kopans; estų “Estijos 
Išlaisvinimo Legijonui” — G. 
A Bushmann, M. Kari, J. Raus 
ir A. Kurgvel.

Konferencijai pirmininkavo 
“Estijos Išlaisvinimo Legijono” 
pirmininkas G.A. Bushmann. 
Prezidiumą sudarė dalyvaujan
čių organizacijų pirmininkai— 
S. Dirmantas, A. Berzins ir
G. A. Bushmann.

Pagal iš anksto paruoštą ir 
dalyviam išsiuntinėtą dieno
tvarkę, buvo išklausyti kiekvie
nos tautybės karių veteranų 
organizacijų veiklos apžvalgi
niai pranešimai, aptartos trijų 
tautybių veteranų sąjungų 
centrinių organų glaudaus 
bendradarbiavimo galimybės,

A.a. Rozalija Kundrotienė

Mirė Rozalija 
Kondrotienė

Lapkričio 10 Lewiston, Mai
ne, po sunkios ir ilgos ligos mi
rė Rozalija Kondrotienė, sulau
kusi 85 metų amžiaus. Velio
nė buvo nuoširdi gerų darbų 
rėmėja, bet ypatingą dosnumą 
yra parodžiusi lietuviam pran
ciškonam- Pranciškonai Kenne- 
bunkporte už jos vėlę atlaikys 
dvejas gregorines mišias ir vi
sada ją minės savo maldose.

Daug meilės velionei parodė
H. Meinorienė, kuri ją ilgus 
metus slaugė ir palaidojo. Ačiū 
jai už tai.

T. J. Gailiušis, OFM

Philadelphia, Pa.
Rengiamas koncertas

Vietinis Vilties choras yra 
įsitikinęs, kad pasitaikančios 
progos dainuoti ne vien tik sa
vo apylinkėje skatina chorų 
entuziazmą ir palaiko jų gyvy
bę- Su šia mintimi Viltis pa
vasarį buvo pasikvietusi Hart
fordo Aidai, o gruodžio 5 čia a 
vyksta viltiečių pakviestas 
New Yorko vyrų choras.

Šis kaimyninis choras, diri
guojamas gabaus muziko Vy
tauto Strolios, neseniai viešė
jo Baltimorėje, ten paliko su
brendusio dainos vieneto įspū
dį. Nors New Yorko vyrų cho
ras yra anksčiau Philadelphijo- 
je lankęsis, tačiau pilną savo 
koncertą čia duos, rodos, pir
mą kartą. Koncerto pradžia— 
punktualiai 7 vai. vakaro.

Visa vakaro programa vyks 
Lietuvių Muzikinio Klubo, 2715 
E. Allegheny Ave., didžiojoje 
salėj. Geram orkestrui grojant, 
šokiai tęsis iki 1 vai. ryto. Ti
kėdamiesi gausaus visuomenės 
atsilankymo viltiečiai ne tik 
rūpinasi salės jaukumu, bet ir 
stengiasi užkandžių bei gėrimų 
įvairumu sudaryti banketo 
nuotaiką.

šia proga laimingam loteri
jos bilietui atiteks ir dail. E. 
Kepalaitės padovanotas pa
veikslas “Kunigaikščių Lietu
va”. Vakaro pelnas skiriamas. 
Vilties kelionės į dainų šventę 
fondui- V. S-t 

nustatytos tarp lietuvių, latvių 
ir estų karių veteranų atskiro
se vietovėse bendravimo ir ry
šio palaikymo gairės, aptarti 
būdai ir veiklos formos, vei
kiant JAV-bių politinėj ir so
cialinėj aplinkoj, ir aptartos 
priemonės, veikiančios masę, 
Baltijos tautų laisvinimo bylai 
skelbti. Taip pat buvo atkreip
tas dėmesys į bendravimą su 
pavergta tėvyne ir į okupanto 
jai daromas skriaudas.

Gerai išdiskutavus minėtus 
klausimus, nutarta veikti visom 
trim tautom organizuotai, reng
ti metines Baltijos tautų lais
vės bei veteranų dienas ir šauk
ti bendras konferencijas, bent 
kartą per metus, o ypatingam 

reikalui esant — ir dažniau. 
Šiemet (1970-71) Baltijos tau
tų karių veteranų organizaci
niam ir veiklos koordinavimo 
darbam vadovauti sutiko estų 
atstovai, ateinančiais metais — 
latviai, o trečiaisiais metais 
šis darbas atiteks “Ramovei”.

Baigiant konferenciją, buvo 
priimta speciali rezoliucija, ku
ri bendru Baltijos tautų ka
rių veteranų vardu bus siun
čiama JAV ir kitų kraštų aukš
tiesiem politikam ir kt- Kon
ferencijos proga buvo pasiųs
tos telegramos JAV preziden
tui R. Nixonui ir vicepreziden
tui S. Agnew, prašant atkreip
ti dėmesį į Baltijos tautų oku
paciją ir pritariant JAV vyriau
sybės politikai kovoj su tarp
tautiniu komunizmu.

•
Šiai Baltijos tautų karių ve

teranų konferencijai Washing
tone prisiminti LVS “Ramo
vės” pirmininkas prof. S. Dir
mantas latvių ir estų atsto
vam — pirmininkam Įteikė

Kalifornijos lietuvių radijo valandėlė
Los Angeles 1969 vasario 

16 iš KTYM radi jos stoties AM- 
1460 bangomis buvo pradėta 
lietuvišku žodžiu ir muzikos 
garsais kalbėti į Kalifornijos 
lietuvius.. Ši lietuvių radijo va
landėlė jau baigia antruosius 
metus. Ji yra kultūrinė, o ne 
komercinė. Lėšom radijo sto
čiai apmokėti rūpinasi Kalifor
nijos Radijo klubas, kurio na
riai moka ne mažiau 5 dol. me
tinio mokesčio, renka aukas, 
ruošia parengimus — koncer
tus. Kasmet šaukia narių meti
nius susirinkimus, renka klubo 
valdybą, kuri tvarko visus radi
jo valandėlės reikalus.

Šiais metais spalio 24 d. Ra
dijo klubas parapijos salėje su
rengė metinį balių — koncer

Waterbury, Conn., iv. Juozapo parapijos choro vyry kvartetas. Iš k. j d. Juozas Kazlauskas. Jonas Brazauskas, kvarteto vadovas komp. 
Aleksandras J. Aleksis, Edmundas Stulginskis, Kazimieras Gluodenis. Kvartetas dalyvauja koncerte, kuris rengiamas persekiojamai Baž
nyčiai Lietuvoje prisiminti. Koncertas bus šj sekmadienj, gruodžio 6, Franklin K. Lane mokyklos salėje. Pradžia 4 v. popiet.

knygą “LVS Ramovės I-sis de
šimtmetis” ir kelis kitus ramo- 
vėnų išleistus leidinius. Iš es
tų buvo gauta knyga anglų kal
ba apie jų nepriklausomybės 
kovas 1918-1920.

Konferencijai pasibaigus, po 
bendrų pietų, lietuvių, latvių ir 
estų karių veteranų organizaci
jų atstovai lankėsi valstybės 
departamente, kur buvo priim
ti Pabaltijo ir Rytų Europos rei
kalam referento Martin, su ku
riuo buvo pasikeista mintimis 
pavergtų Baltijos tautų padė
ties klausimais. Šia proga lan
kytasi ir “Voice of America” 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
skyriuose ir pasikeista nuomo
nėmis su šių skyrių vedėjais 
dėl transliuojamų radijo prog. 
ramų į pavergtą Pabaltijį.

Prieš išvykstant iš Washing
ton©, LVS “Ramovės” atstovai 
buvo priimti Lietuvos pasiun
tinybėj, kur nepriklausomos 
Lietuvos atstovas J. Kajeckas 
buvo painformuotas apie įvyku
sios baltiečių karių veteranų 
konferencijos eigą ir nutari
mus. Malonioj p.p. Kajeckų ir 
St. Bačkio globoj ramovėnų at
stovai pasijuto lyg nepriklauso
mos Lietuvos brangiame kam
pelyje.

Bendrai kalbant apie šią, pir
mąją, Baltijos tautų karių ve
teranų organizacijų atstovų 
konferenciją Washingtone, rei
kia pasakyti, kad ji buvo labai 
sėkminga- Darbinga ir draugiš
ka konferencijos dvasia visas 
tris bendro likimo tautas jun
gė vieningiem darbam.

Tai tikrai sveikintinas reiški
nys, nes, kur trys stos, visados 
pavergtos tėvynės labui dau
giau padarys. Geriausios klo
ties! Vg.♦

tą, kuriame dainavo sol. An
tanas Pavasaris, jam akompo
navo muz. O. Metrikienė. Ba
lius gerai pavyko, dalyvavo di
delis būrys radijo valandėlės 
klausytojų-rėmėjų. Tik tenka 
apgailestauti, kad mūsų lietu
viškos organizacijos dar vis 
abejoja ir svarsto, ar reikia 
remti šią lietuvių vienintelę ra
dijo valandėlę Kalifornijoje.

Susipratusioji lietuviškoji' vi
suomenė klauso, vertina ir 
džiaugiasi tąja lietuviškos kul
tūros nešėja, tėvynės meilės ža
dintoja, jungiančia visus lietu
vius bendram tautiniam dar
bui.

Programos paruošimu rūpi
nasi nepailstančioj! visuome - 
nės veikėja valdybos pirminin-

Pabaltiečiy Karių Veteranų Sąjungų atstovai konferencijoje spalio 23 Washingtone. LVS Ra
movę atstovavo (iš k. I eilėje) antrasis — prof. S. Dirmantas, penktasis — K. Dabulevičius, 
stovi, trečias — K. Oželis. Trūksta E. Vengiansko, kuris tuo metu fotografavo.

HARTFORD, CONN.
nu vokiečiu orkestras. Gi kita 
publikos dalis prie apvalių sta
lų skaniai vaišinosi.

Šiais mokslo metais Hartfor
do Švyturio lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetą sudaro: 
Vytenis Nenortas — pirminin
kas, Algis Pilvelis — vicepir
mininkas, Stepas Zabulis — se- 

. retorius ir kasininkas. Gi moky
tojų kadrą sudaro: Lionė Simo- 
naitienė, Dalia Dzikienė, Vait
kienė ir Irena Jalinskienė.

Plačiai paminėta Lietuvos 
kariuomenė

Lapkričio 21-22 Hartfordo 
ramovėnai surengė platų Lietu
vos kariuomenės atsikūrimo mi
nėjimą, surišdami ji ir su savo 
parengimais: vėliavos šventi
nimu, banketu ir t.t. Daugiausia 
darbo Įdėjo ramovėnų pirmi
ninkas Petras Simanauskas.

Minėjimas prasidėjo lapkri
čio 21 vakarą L.A.P. klube. Lie
tuvos gen. štabo pulk. Karolis 
Dabulevičius padėjo vainiką 
ant nežinomojo kareivio kapo 
ir pasakė keletą žodžių apie 
Lietuvos kariuomenę. Buvo iš- 

pasakyk, ?šaukti=savanoriai kūrėjai: Jur
gis Dragūnevičius, Matas Palu
binskas, Pranas Špakauskas, 
Petras Baltrukonis ir Rama
nauskas; prisegta jiem po gė
lę. Po to vyko vėliavos šventi
nimo apeigos, kurias atliko Švč. 
Trejybės liet, parapijos kle
bonas kun. Juozas Matutis. Vė
liavos šventinimo krikšto tė
vais buvo: dr. Stankaitis, Ma- 
rijošienė, Jurgis Dragūnevi
čius ir Dragūnevičienė. Iškil
mių metu grojo muz- Jurgio 
Petkaičio diriguojamas dūdų or
kestras. Paskui buvo puiki va
karienė — banketas ir šokiai. 
Grojo ukrainiečių orkestras.

Sekmadienį, lapkričio 22, 
Švč. Trejybės lietuvių parapi
jos bažnyčioje buvo iškilmin-

Malonus lituanistinės 
mokyklos parengimas

Lapkričio 14 Hartfordo Švy
turio lituanistinės mokyklos tė
vų komitetas ir mokytojai su
rengė įdomų parengimą — šo
kius. Parengimas buvo L.A.P. 
klubo salėje. Jau tik Įėjus, at
silankiusius puikiai nuteikė iš- 
dekoruota salė, o jos krašte go
murį vilioją užkandžiai bei šil
ta vakarienė- Prie užkandžių- 
vakarienės stalo vikriai sukinė
josi valgių paruošėjos: Kastutė 
Raškevičienė, Lionė Simonaitie- 
nė, Birutė Zabulienė ir Mary
tė Baltauskienė.

Salėje prie apvalių stalų su
sėdo svečiai, palikdami prieky
je aikštelę šokėjam. Netrukus 
atsirado ir meninės programos 
dalyviai — M. M. Ratelio pen
ketukas iš Worcesterio: Kristi
na Naikelienė, Uršulė Roževi- 
čienė, Elena Gorodeckienė, Al
dona Brantienė ir Valius Ro- 
ževičius. Jie puikiai padainavo 
šias dainas: Graži tėvynė ma- • 
no, Saulės nudeginta, basa, Tė
viškė, Kai saulė iš rytų paky
la, O, ramunėle, 
Rožių tango, Laukuose 
dobilas ir Jau šiąnakt. Dar pa
dainavo ir bisui. Akomponavo 
muz. Vincas Burdulis.

Po meninės programos pra
sidėjo šokiai. Grojo trijų asme- 

kė solistė Stasė Klimaitė-Pau- 
tienienė, kuri yra suorganiza
vus atskira redakcinį kolekty
vą. Jis padeda jai pravesti radi
jo programas kiekvieną šešta-, 
dieni 12 valandą.

Linkime visiem radijo valan
dėlės darbuotojam uoliai dirb
ti, gerinti programą, jungti vi
sus lietuvius bendram darbui, 
kuris būtų skirtas lietuvybės iš
laikymui-

Radijo klausytojas

gos pamaldos. Mišias aukojo ir 
atitinkamą pamokslą pasakė 
klebonas kun. J. Matutis. Lek
torium buvo Vytautas Raškevi- 
čius. Mišiose dalyvavo su savo 
vėliavomis skautai, ramovėnai 
ir veteranų Sabonio postas. Bu
vo daug žmonių. Giedojo Aido 
choras. Trimitu pagrojo Petras 
Petkaitis, muz. J. Petkaičio sū
nus- Choras sugiedojo keletą 
giesmių ir JAV ir Lietuvos 
himnus.

Dienos metu Tėvynės Gar
sų lietuvių radijo valanda Lie
tuvos kariuomenės 52 metų at
sikūrimo sukakčiai paminėti da. 
vė puikią programą. Savanoris 
kūrėjas kapitonas Jurgis Dra- 
gūnevičius skaitė paskaitą — 
davė pilną vaizdą apie Lietu
vos stovį 1918 ir apie Lietu-, 
vos kariuomenės įsisteigimą. JĮ 
papildė radijo valandos vedė
jas Algimantas Dragūnevičius.' 
Zita Dapkienė žaviai padekla
mavo eilėrašti “Partizano moti
na”. Muzika taip pat buvo pui
kiai pritaikyta momentui.

Gi vakare L.A.P. klubo 
je buvo parodytas filmas 
Lietuvos kariuomenę ir 
ramovėnų veiklą šiame krašte.-£^- 
Filmą iš Chicagos atvežė ir de
monstravo minėtasis pulki
ninkas Karolis Dabulevičius, ra
movėnų centro valdybos vice
pirmininkas.

Reikia paminėti, kad šio Įs
pūdingo Lietuvos kariuomenės 
atsikūrimo minėjimo metu 
Hartforde, L. A. P- klube, vy
ko ir dailininko L. Urbono me
no kūrinių paroda.

Jonas Bernotas

salė- 
apie 
apie

DELRAN, N.J.
Apylinkės susirinkimas

Lapkričio 21 Jonių namuo
se įvyko LB Pietų New Jer
sey apylinkės metinis narių su
sirinkimas- Po valdybos pirmi
ninko, iždininko ir revizijos 
komisijos pranešimų buvo iš
rinkta nauja apylinkės valdy
ba, pareigomis pasiskirsčiusi 
taip: B. Raugas — pirminin
kas, Mikutavičius — vicepirmi
ninkas, K. Gudėnas — iždinin
kas, Raubertaitė — sekretorė,
J. Jasinskas — ypatingiem rei
kalam.

Susirinkime dalyvavo keli 
nauji apylinkės nariai, sutikti 
susirinkusiųjų plojimu. Trum
pai buvo prisimintas ir šiais 
metais miręs F. Isiūnas. Prie 
šios apylinkės iki šiol priklau
sė 45 šeimos, išsimėčiusios 
tarp Philadelphijos ir Atlanto.

Susirinkime pranešimo pada
ryti atvyko Vliko narys Romas 
Kezys, neseniai grįžęs iš Tur
kijos. Davęs daug spaudoje ne
paskelbtų žinių, R. Kezys pa
sidžiaugė žinia, kad antrasis 
Turkijos teismas pripažino Bra
žinskus politiniais bėgliais ir 
dėl to negrąžinamais į Sov. Są
jungą. Nepaisant to, jų byla dar 
galinti pareikalauti daug atidos 
ir nemaža lėšų, kurios gali atei
ti tik iš lietuvių visuomenės.

Ilgiausiai prisimenama dova
na Kalėdom bus Darbininkas, 
kuris lankys visus metus tik 
už 5 dol. Užsakyk dar neskai
tančiam Darbininką, 910 Wil
loughby Ava., Brooklyn, N.Y* 
11221.

IŠ VISUR Į
— Hartford, Conn., Brook

lyn© pranciškonų statomo Kul
tūros Židinio aukų rinkimo va
jui pravesti suorganizuotas ko
mitetas, susidedąs iš pirminin
ko Alf. Dziko ir narių: A- Dra- 
gūnevičiaus, A. J. Maslausko, 
E. Radžiūno ir A. Ustjanausko. 
Šio komiteto padedamas ir kle
bono kun. J. Matučio globoja
mas, Hartforde ir apylinkėje 
aukas renka iš Brooklyn© vie
nuolyno atvykęs tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, O.F.M-

— "Vyties" klubo valdyba
Anglijoj ruošia šiaurinės An
glijos lietuvių rašytojų ir me
nininkų literatūros ir meno va
karą gruodžio 5 Bradforde. Va
kare dalyvaus R. Spalis, A. 
Bučys, E. Navickienė ir J. Kuz- 
mickis-Gailius. Taip pat skaitys 
savo poeziją ir anglų poetė T.
I. Dickinson-Kirton, kuri rašo 
poeziją lietuviškais motyvais. 
Bus skaitoma ir mirusio poeto 
Al. Dičpetrio kūryba.
— Tėv. Tadas Degutis, OFM, 
lapkričio 24 Maspeth, N. Y. 
lietuvių parapijos klebonijoj į- 
vykusiame JAV Lietuvių Kuni
gų Vienybės rytų apygardos 
suvažiavime patvirtintas stu
dentų ateitininkų centro valdy
bos dvasios vadu.

— Ohio Lietuvių gydytojų 
draugija lapkričio 7 paminėjo 
veiklos dvidešimtmeti. Per. ta 
laiką draugija iš kelių narių iš
augo iki 60. Paskirta keturioli
ka kultūrinių premijų po tūks
tantį dolerių. Statutas pakeis
tas ta prasme, kad valdyba bus 
renkama dviem metam. Dabar
tinė valdyba, išbuvusi viene
rius metus, paliekama dar me
tam- Ja sudaro daktarai: Edm. 
Drukteinis, Danielius Degesys, 
Romualdas Gineitis, Juozas 
Skrinska, Algimantas Čepulis.

Lietuvių švietimas Vo
kietijoj" leidinio, redaguoto 
Vincento Liulevičiaus, pristaty
mas Įvyksta gruodžio 6 Chica- 
goje. Kartu bus pagerbtas ir 
knygos leidėjas Jonas Karve
lis jo 70 m. amžiaus sukak
ties proga. Knygos pristatymą, 
redaktoriaus ir leidėjo pager
bimą ruošia A. L. mokytojų są
junga.

— The New World , Chica- 
gos arkivyskupijos katalikų 
laikraštis, lapkričio 20 d. lai
doje ilgesniame straipsnyje ra
šo apie persekiojimus paverg
toj Lietuvoj. Tam pat numery
je paminėtas muz. N. Kulys, 
minįs 50 metų muzikinės veik
los sukaktį.

— "Lietuviai televizijoje" vi
suotiniame narių ir rėmėjų su
sirinkime naujai išrinktoji val
dyba lapkričio 12 d posėdy 
pasiskirstė pareigomis: Edm. 
Vengianskas — pirm., P. Ka- 
šiuba — vicepirm. ir finansų 
reikalų vedėjas, T. Siutas — 
vykdomasis sekretorius ir pro
gramos vedėjas. F. Gramontie- 
nė — sekr., E. Zimmer —ižd. 
J. Indriūnas — turto vedėjas ir 
J. Tranauskas — valdybos na
rys.

— Dail. Antano Petrikonio 
darbų paroda Chicagoj, Van 
Pelt meno galerijoj, vyksta 
lapkričio 28 — gruodžio 13.

— P.rof. dr. Jonas Puzinas, 
remiantis sutartimi su Lietuvių 
Fondu, rašo Lietuvos proisto- 
rės apžvalgą. Kas šeši mėnesiai 
praneš apie rašymo eigą.
— Vasario 16 gimnazijos nau

jo bendrabučio statybos planus 
lapkričio 2 patvirtino Mannhei- 
mo apskr. statybos skyrius ir 
suteikė leidimą statyti. Pati sta
tyba bus netrukus pradėta.

— Dail. J. Dagio dailės dar
bų paroda Toronte, Prisikėli
mo parapijos parodų salėje, 
vyksta lapkričio 28 — gruo
džio 6. Parodoje išstatyta dau
giausia medžio skulptūros ir 
reljefai.
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AUKŠTAS KRAUJO SPAUDIMAS IR GYVENIMAS SU JUO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES
(Tąsa iš praeito nr.)

Aukštas kraujo spaudimas 
turi dvi formas ir yra klasifi
kuojamas kaip gėrybinis ir 
blogybinis. Jis gali būti antra
eilis dėl tam tikrų ligų, kaip 
inkstų, širdies, vidaus sekreci
jos liaukų, navikų, smegenų 
aortos, nėštumo apsinuodijimo, 
ir dėl gyvenamos geografinės 
padėties. Esminis, ar pirmaei
lis, aukštas kraujo spaudimas 
yra toks, kada organizme nė
ra jokių kitų ligų, šitas esmi
nis, ar idiopatinis, kraujo 
spaudimas sudaro 90 proc. vi
sų aukšto kraujo spaudimų ir 
yra dėl kūno medžiagos apy
kaitos sutrikimo ir paveldėji
mo, žmogui gimus su jautres
nėmis ir delikatesnėmis krauja
gyslėmis. Pastebėta, kad pas 
baltuosius žmones toks spaudi
mas pasirodo tarp 30 ir 50 m. 
amžiaus. Riebūs, nutukę žmo
nės yra daugiau linkę į šitą 
hipertensiją, negu kad liesi 
žmonės.

Arterijėlių susitraukimas ir 
kraujo spaudimo pakilimas į- 
vyksta ir nuo arterijų sienelių 
patinimo skysčiais. Dėl to, 
esant hipertensijai, patartina 
nevartoti druskos, kuri sugeria 
kūne skysčius ir laiko juos au
diniuose.

Piktybinė hipertensiją yra 
stipri ir greita forma esminės- 
idiopatinės hipertensijos, kur 
diastolinis spaudimas yra virš 
140, pasireiškiąs galvos skaus
mais, blogu regėjimu ir balty
mais bei krauju šlapume. Ga
lutinis šlapumo apnuodijimas 
ir širdies sustojimas atneša 
greitą gyvybės pabaigą-

• -
Normalus kraujo spaudimas 

nėra visą laiką pastovus: sė
dint ar gulint jis krinta, sto
vint — pakyla. Širdžiai leng
viausia varinėti kraują krauja
gyslėmis, kai žmogus guli. Kai 
sėdi, jau kiek sunkiau. Kai at
sistoja, tada sunkiausias dary
bas širdžiai yra nuleisti kraują 
iki kojos pirštų ir grąžinti jį 
atgal aukštyn; tokiu būdu ky
la ir kraujo spaudimas. Einant 
ar judinant kojas, raumenys 
palengvina širdies darbą, ir 
spaudimas sumažėja.

Todėl, mielas skaitytojau, jei 
turi “aukštą kraują”, kiekviena

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa prašo padėti lietuviam, 
atsidūrusiem Lenkijoj. Vienas 
iš daugelio laiškų: “Kad nereikė
tų ilgai spėlioti, kas rašo ir ko 
prašo, tuojau parašysiu, kad 
jau keletas šeimų gavo iš Jūsų 
maldaknygę “D. Ramybės Šal
tinis”. Kadangi pas mus tokių 
nėra, tai su prašymu kreipiuo
si — prisiųskite man ir kitam 
mano draugui minėtą malda
knygę. Už tai būsiu labai dėkin
gas”. Maldaknygių Darbininko 
administracijoje yra daug ir to
dėl labai papigintai galima pa
siųsti į Lenkiją. Siųskite au
ką: Darbininkas, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

New Yorko moksleiviai ateitininkai pagrindinai iivalė Kultūros židinio virtuvę Ir pirmęjj aukitę. Nuotr. ii 
k. j d. Rūta Oniūnaitė, Rasa Navickaitė.

DR. HENRIKAS ARMANAS 

turima proga atsisėsk. Jeigu 
turi stovėti ramiai (pvz. bažny
čioje ar kurioje kitoje vietoje), 
tai stenkis judinti kojas. Jei ga
lima, eik, tik nestovėk vietoje. 
Sunkus darbas ir sportas kelia 
kraujo spaudimą, todėl dirbant 
patartina kartas nuo karto pa
ilsėti nors “minutei”. Nuovar
gis ir persivalgymas dar labiau 
kelią ir taip jau pakeltą spau
dimą.

Kraujo spaudimas yra įvai
rus kiekviename žmoguje. Jis 
priklauso nuo lyties, rasės, am
žiaus ir daugybės kitų dalykų. 
Vyraujanti nuomonė yra, kad 
normalus kraujo spaudimas tu
ri būti toks: sistolinis — prie 
jūsų amžiaus plius šimtas, o 
diastolinis neturi perviršyti 90. 
Idealus kraujo spaudimo pro
porcingumas yra tada, kai dias
tolinis spaudimas yra lygus pu
sei sistolinio kraujo spaudimo.

Dažnai žmogus su aukštu 
kraujo spaudimu jaučiasi gerai, 
kai proporcija tarp sistolinio ir 
diastolinio spaudimo yra išlai
kyta; jis visai gali nežinoti, 
kad turi šią ligą. Bet daug daž
niau toks žmogus skundžiasi 
svaiguliu (dėl smegenų patini
mo skysčiais), dažnai naktį tu
ri keltis šlapintis, turi mėšlu- 
gio skausmus kojose, skundžia
si galvos skausmais, ypatingai 
ką tik atsikėlus iš lovos, ir gir
di “pulsą” smilkiniuose, kai 
padeda galvą ant pagalvės, jau
čiasi nervingas ir įtemptas. 
Toks žmogus greičiau už kitą 
pavargsta nuo darbo ar ėji
mo ir pan.

•

Aukštas kraujo spaudimas 
labiau mėgsta juodukus. Juo 
juodesnė oda, juo labiau ji lin
kusi -į aukštą kraujo spaudimą. 
Po negrų eina žydai. Statistika 
rodo, kad dauguma žydų mirš
ta nuo aukšto kraujo spaudimo 
pasekmių. Baltieji žmonės yra 
mažiau į šią ligą linkę, o gel
tonoji rasė — dar mažiau, gi 
Polinezijos žmonės visai netu
ri palinkimo ir pasižymi žemu 
SPAUDIMU

Vargas, neturtas, badas ir 
karas stebėtinai nekelia žmonė
se kraujo spaudimo. Karo me
tu ir tuoj po karo, būdamas 
medicinos direktoriumi šiaurės 
vakarų Vokietijos sričiai prie 
Britų okupacinės valdžios, su
rinkau statistiką, kad tarp bal- 
tiečių, lenkų ir jugoslavų trem
tinių stovyklose gydymas ar mi
rimas ryšium su aukštu krau
jo spaudimu buvo beveik ne
žinomas. Tačiau, atvykus į 
Ameriką, šitoje pačioje etninė
je tremtinių grupėje po kelio
likos metų atsirado aukštas 
kraujo spaudimas tokia pat 
proporcija, kaip ir pas ameri
kiečius. Reiškia, kad gyvenimo 
būdas, geras maistas, nutukim . 
mas ir nervinė ambicija geres
niam gyvenimui suvaidino čia 
svarbiausią vaidmenį, nors prie 
to prisidėjo pasenėjimas.

Sunkus fizinis darbas kelia 
sistolinį kraujo spaudimą, ta
čiau pailsėjus spaudimas grįž
ta į prieš darbą buvusią padė
tį. Vis dėlto tiem, kurie jau tu
ri aukštą kraujo spaudimą, pa
stovus sunkus fizinis darbas 
yra labai kenksmingas ir be
veik neįmanomas- Lengvas fi
zinis' užsiėmimas turi gerą įta
ką spaudimui, nes jis mažina 
svorį, kelia nuotaiką, padeda 
užmiršti, rūpesčius ir vargus: 
tuo pačiu krinta ir spaudimas. 
Geras būdas, nerūpestingumas, 
juokas ir lengvas priėjimas 
prie gyvenimo problemų yra 
geras vaistas nuo aukšto krau
jo spaudimo.

Vyrauja nuomonė, kad fleg
matikai ir vadinamieji “intra- 
vert” (savyje užsidarę) žmo
nės nuo aukšto kraujo spaudi
mo kenčia mažiau, negu im
pulsyvūs vadinamieji “extra
vert” ar perdaug aktyvūs, am
bicingi ir gyvenimą mylį žmo
nės. Bet iš tikrųjų nėra taip. 
Mum gerai žinomas lietuviškas 
priežodis, kad .. .“tyli kiaulė 
gilią šaknį knisa”. Tylus ir už
sidaręs flegmatikas dažnai kau
pia savyje didelę dvasinę aud
rą ir potencialą; tai kelia jo 
kraujo spaudimą viduje, be iš
orinių žymių. Tuo tarpu “ ex
travert” asmuo išlieja iš gel
mių į paviršių visą savo rūpes
tį ar džiaugsmą, tuo ištuštin
damas savo verdantį ugniakal- 
nį, ir jaučia palengvėjimą; to
kiu būdu ir kraujo spaudimas 
krinta.

Labai dažnai, ypatingai pas 
jaunus žmones, kraujo spaudi
mas kyla ir krinta tam tikru 
dienos laiku ir esant tam tik
rom aplinkybėm (organinėm 
ir psichinėm). Tokie žmonės 
paprastai nepriklauso prie 
žmonių grupės, kurie turi pa
stovų (“fixed”) kraujo spaudi
mą, ir nereikalingas jiem gy
dymas. Tačiau nekontroliuoja
mas toks svyruojąs ir lankstus 
spaudimas (nepašalinus aplin
kybių, kurios jį sukelia) daž
niausiai pereina į pastovų aukš
tą kraujo spaudimą.

(Bus daugiau)
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Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
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Šveikauskas — Attorney-at-Law, Co
operative Bank Plaza. 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

RŪPESTIS DĖL NAMŲ 
Klausimas

Turiu rūpestį dėl namų Ka
lifornijoj. Man ten priklauso 
pusė vieno buto gyvenamo na
mo, o kita pusė — kitam as
meniui Namas beveik išmokė
tas, liko gal koks tūkstantis 
“mortgage”. Pensininkas ėmė 
sirginėt, ir pagaliau teko jį pa
guldyti į “nursing home”. Jis 
gauna Social Security “disabi
lity” pensiją, bet jos nepakan
ka apmokėti “nursing home” 
sąskaitom. Ilgainiui gali nepa
kakti jo santaupų primokėji- 
mam, ir aš turiu rūpestį dėl na
mo.

Ar gali “Welfare” parduoti 
tą namą, kad apmokėtų už pen
sininko išlaikymą prieglaudo
je? Gal būtų geriau, kad pen-' 
sininko dalis būtų padaryta 
“joint” property?

Aš nenoriu skriausti pensi
ninko, bet taip pat nenoriu 
nustoti namo, nes savo laiku 
tenai įdėjau daug darbo ir lė
šų (daug daugiau negu pensi
ninkas).

Kaip geriau būtų susitvarky
ti? Ar visiškai nedarbingas ir 
neturįs jokių pajamų, išskyrus 
Soc. See. pensiją, privalo mo
kėti mokesčius? Ar galėtų bū
ti nuo jų atleistas? Kur tuo rei
kalu kreiptis?

Kitais metais būsiu 70 metų 
amžiaus. Skaičiau, kad sulauku
sieji 70 metų nebemoka mo
kesčių už nuosavybę. Ar tai 
yra taikoma tiktai Massachu
setts valstijoje, ąr ir kitur?

Su pensininku mokėdavome 
po 50 proc. visų namo išlaiky
mo išlaidų. O kaip dabar? Be 
namo, turiu ir kitokių išlaidų 
dėl pensininko. Kaip atgauti?

dr. R. A. Giedraitis, Los An
geles, Calif.
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P. Judickas, J. Lukoševičius, A. 
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Richmond Hill, J. šeštokas, L. 
I. City; J. Sodaitis, Jamaica, 
dr- H. Montvila, Bayside, J. 
Mender, Oz. Pk.; A. Jakaitis, 
N.Y.C.; S. Garban, Howard 
Beach, A. Mačiulis, Woodside,
M. Waickelonis, Huntington 
Sta.; V. Biknevičius, Commack;
M. Cibas, Great Neck; A. Jony
nas, Rego Park.

Iš Conn- valst.: V. Sinkevi
čius, New Britain, H. L. Sobo- 
leski, Meriden; R. Szimanaus- 
kas, Danielson, S. Juodaitis, 
Norwalk, J. Valys, Hebron; A. 
Jonynas, E. Haven; S. Augai- 
tis, Watertown.

Iš N. J. valst.: K. šipaila, 
Hillside, J. Matyckas, Warren, 
A- Pocius, Newark, C. Rinke
vičius, Jersey City; S. Vana
gas, Irvington, M. Garolis, Ve
rona, F. Žilinskas, Kearny, W. 
Adams, Paterson, O. Slivinskas, 
Matawan, L. Rimkus, Paulin; J. 
Dirginčius, Elizabeth.

Iš Ma«», valst.: G. Stukas, E. 
Valiukonienė, K. Masiulis, So. 
Boston, V- Chuzas, B. Rozėnas, 
Brockton, A. Brazauskas, At
hol, J. Gaidis, Worcester.

. Mišrūs: dr. J. A. Stiklorius, 
Phila, Pa., kun. A. Bartkus,

(nukelta į 7 psi J .

Aš tame name negyvenu vi
są laiką, nes turiu darbą kitur 
ir noriu dirbti iki 70 metu.

Beje, dar vienas klausimas. 
Esu girdėjusi, kad esą geriau 
nebaigti mokėti “mortgage”- 
Neišmokėto namo esą negalima 
parduoti už skolas, lengviau 
esą gauti paskolas ir t.t. Gal 
ir man būtų geriau tartis su 
banku ir tą “mortgage” užšal
dyti, jei galima?

Skaitytoja, Massachusetts

Atsakymas
Nežinant, kokiu būdu yra su

daryti Tamstos namų nuosavy
bės dokumentai (deed), neįma
noma Tamstai pasakyti, kokie 
yra namų savininkų (Tamstos 
ir pensininko) tarpusavio teisi
niai santykiai, liečiantieji na
mų nuosavybės stovį. Nekilno
jamąjį turtą galima “bend
rai” (jointly) pirkti visokiais 
būdais. Nuo pasirinkto būdo 
priklauso atsakymas i bet kokį 
klausima, liečianti ta nekilno
jamąjį turtą.

Bendrais bruožais. Welfare 
(labdaros įstaigos) paprastai ne
parduoda namų, kol asmuo nė
ra miręs. Vietoj to jos uždeda 
ant tų namų areštą (lien). Wel
fare benefits recipient (pašalpą 
gaunančiam asmeniui) mirus, jo 
dalis gali būti parduodama 
gautai iš Welfare įstaigos su
mai padengti.

Kadangi pensininkas kol 
kas sugeba primokėti už “nur
sing home” iš savo santaupų, 
prileidžiu, kad jokio “lien” kol 
kas Tamstų namam nėra už
dėta. Ar galima šito išvengti 
ateity, priklauso 'nuo visokių 
aplinkybių, su kuriomis reikė
tų susipažinti, prieš atsakant 
konkrečiai į Tamstos klausimą 
šiuo reikalu. Patariu pasikalbė
ti su vietiniu advokatu.

Dėl nekilnojamojo turto mo
kesčių mokėjimo . Įstatymas, 
apie kurį Tamsta skaitei, yra 
Massachusetts valstijos vietinis 
įstatymas- Kiekviena valstija 
šioje srityje turi savo įstaty
mus. Faktas, kad Tamsta gyve
ni Massachusetts, Tamstos at
veju nieko nereiškia, nes na
mai yra Kalifornijoje.

Dėl namų išlaikymo išlaidų. 
Jei Welfare įstaigos kada nors 
uždėtų Tamstų namam “lien”, 
Tamsta tada galėtum pateikti 
tų išlaidų sąskaitą ir gautum 
kreditą (credit) pusei tų išlai
dų padengti. Dėl kitų išlaidų, 
turėtų dėl pensininko, — atsa
kymas į šį klausimą priklau
so nuo to, kokio pobūdžio tos 
išlaidos yra ir kokiomis aplin
kybėmis jos buvo padarytos.

Dėl "mortgage" mokėjimo. 
Namai gali būti kreditorių par
duodami, nepaisant, ar yra, ar 
nėra “mortgage”. Skirtumas 
tik tas, kad, esant neišmokė
tam “mortgage”, kreditoriai 
privalo, pardavus namus, pir
moje eilėje apmokėti “mort
gage”, o tik likusią sumą gali 
pasiimti.

Joks “mortgage” užšaldymas 
Tamstai nepadės. Šita nuomo
nė dėl “mortgage” yra plačiai 
paplitusi ir visiškai be pagrin
do.

Žinoma, gali būti aplinkybių, 
kuriomis yra naudinga turėti 
“mortgage”. Tačiau tos aplin
kybės nėra eilinio pobūdžio ir 
Tamstai netaikomos. Tamstos 
atveju nėra jokio skirtumo, ar 
būsi namus išmokėjusi pilnai, 
ar turėsi ant jų 1000 dolerių 
“mortgage”-

Kalėdų giesmės. Br. Budriū- 
no vokalinio ansamblio įdainuo
ta: Tyliąją naktį, Mes atėjom, 
Piemenėliams, Linksmą gies
mę, Prie Kalėdų eglutės, Tylią 
naktį, Adeste Fideles, Puer no
bis nascitur ir Tvlia šventa nak
tį. Mono 5 dol.

Garbė Tau, Viešpatie, Daina
vos meno ansamblio įdainuota: 
Tyliąją naktį. Sveikas, Jėzau 
gimusis, Kalėdų giesmė. Links
mą giesmę mes užtrauksim. Per 
Tavo šventą prisikėlimą. Links
ma diena mums prašvito, Gar
bė Tau, Viešpatie, Prailgo die
nos, Atsiklaupęs prieš altorių, 
Skausmo kryžkelėje ir Malda 
žuvusiem. Meno 5 dol. Stereo 
6 dol.

Sophie Barkus radijo vaka
ruškininkės dainuoja: Tylią
ją naktį, Piemenėliai, Mes gir
dėjom angelus. Šiandien Bet
liejuj, Sveikas Jėzau, Gul šian
dieną, Tylią naktį, Jėzau Kris
tau maloniausias. Alyvų darže
ly, Linksma diena, Geismas ir 
svajonės, Iš rytų šalelės. Kur 
tavo dainos, Oi berneli, Ru
dens melodija, Ramune, Oi 
močiute, motinėle, Miškų gė
lė, Valio dalgelė ir Ausk, mo
čiute, drobeles. Mono 5 dol.

Šiluva, chorų ir solistu Šilu
vos koplyčios pašventinimo pro
ga įdainuota: Mišios Kristaus 
Šventu Žaizdų garbei. Tušti pa
liktieji namai, Nenuženk nuo 
akmens, o Marija. Oi toli toli, 
O Kristau, pasaulio Valdove. 
Mono 4 dol.

Iš Rūtų šalelės- Alice Steph
ens moterų choras: Piemenė
liams, Į Betliejų bėkit, Švento
je'tyloje, Betliejaus prakartėlėj, 
Skubinkit piemenys, Sveika Ma
rija. Eisi kentėt, Karvelėli, Kur 
bakūžė samanota, Dul-dul- dū
delė. Ne margi sakalėliai. Pas 
močiutę augaū. Sakė mane šio
kią, Mergužėle lelijėle, Apynė
lis. Sėjau rūtą ir Išauš pavasa
ris. Mono 5 dol.

Lietuvos. . Nepriklausomy
bės 50ties metų paminėjimui 
prisiminti: Pulkim ant kelių; 
Marija, Marija; šventas, Šven
tas: Malda už tėvynę; Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvyne; 
Mano malda: Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos prel. Kemėžio, vysk. V. 
Brizgio, St. Bačkio, vysk. Bo
land, W. Rodino ir kit. Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 4.50 dol.

Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją. Varpas 
kad būčiau. Tėve mūsų, Šv. 
Kazimierai. Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja. Motina Dievo, Mano malda. 
Iš šios mūs žemės. Skaisčiausio
ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš
pildo sol. A. Brazis. L. Stukas 
su Žibuoklių moterų oktetu, 
akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 4.50 dol.

Gimtinės dangus. Lietuvių 
kompozitorių lengvos muzikos 
įrašyta 12 dainų: Gimtinės dan
gus, Jūra gimtoji , Prie 
laužo, Linksmasis medžio
tojas, Kelionės daina, žaliasis 
potvynis, Grįžtant į uostą, Čipo
linas, Vėjas pusto kopų smil
tis, Prie apleisto namo, šiau
rės atradimas, Skausmas. Dai
nuoja solistai. Išleido Lietuvių 
Radijo Mcntrealyje. Kaina 5 
dol

Vivat Academia. L.S.T. Korp. 
Neo-Lituania orkestras. Padai
nuota: Alma Mater, Linų lau
kai tavo akyse, širdyj jauni, 
Ugnies bučkis, Atsimenu aš, 
Plaukia sau laivelis, Ai.. .ai.. 
valsas, Daugiau nesišypsosiu, 
Sudiev merginos. Meilės pasa
ka, Mylėsiu aš, Neo lit. daina, 
Kur nors miela, šokam tvistą, 
Meilės daina, Brangi širdis, Dai
na iš toli, Labas kolega, Sva
jonė, Nusižiūrėjau mergužėlę, 
Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus, 
Jurgita, Eikim kartu. Laikykis, 
kolega, Tėvynės laukuose. Al
bumas iš dviejų plokštelių. Ste
reo 8.50 dol. x

Lauksiu tavęs. Lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys. Pasa
ka, Nemunėli, Nemunėli, Me
džioklės daina, Ar žinai, Lauk
siu tavęs, Vėjas, Barkarolė, Su
sitikimas, Eikš, drauguži, Kada 
meilė aplanko, Senoje pilyje, 
Džigūnas. Išpildo sol. E. Iva
nauskas, S. Laurinaitytė, Her
ta Kaniauskaitė, L. Ablėnaitė, 
E. Saulevičiūtė, Romanas Mari- 
jošius, orkestrui palydint. Kai
na 5 dol.

Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Ijetuva, Auksinis ru
duo, Sningant, Rudens pasaka, 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį, 
Vilniaus stogai, Trio baloje, 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo sol. V. Noreika, D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint. Kaina 
5 dol.

Lietuva Brangi, Lengvos mu
zikos solistų ir chorų įdainuo
ta: Lietuva brangi, Per šilelį jo
jau, Senas jūrininkas, Apynėli 
žaliasai, Nemunas, Žibuoklė, Tu 
prisimink, O tu Joneli, Daina 
apie Klaipėdą, Lietuviška pol
ka ir Lietus lynojo. Mono 5 
dol. galima naudot ir stereo.

Tykus buvo vakarėlis, Leng
vos muzikos rinkinys. Tykus 
buvo vakarėlis, Laivai, Šiū nak- 
tely, Kas bernelio sumislyta, Oi 
laukiau, laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok, Sena amerikiečių dai
na. Plauks laivelis. Dėdės Jo
no polka. Trankus kaimo val
sas, Rožėta ir Džiaugtis jaunys
tėj. Kaina 5 dol.

"Dainuoju jums, Aurelija". 
Mano gitara, Meilės ilgesys, 
Melsvas drugelis, Vandens leli
jos. Aukso žiedai, Ąžuolų šla
mesys, Baltos rožės, Einu na
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mama. Lengvos muzikos 
plokštelė kurią įdainavo A. 
Paukšelienė. Stereo, galima 
naudoti ir mono, kaina 5 dol.

Ar pameni, Vandos Stankaus 
pramoginės muzikos įdainuota: 
Neužmirštuolės —- tango, Ilge
sys — valsas. Prieš daugel me
tų —fokstrotas, Ar pameni— 
tanto, Vysta jau rožės— valsas, 
Sudie — tango, Nereik liūdėt— 
fokstrotas, Nuskinsiu gėlę — 
valsas, Sidabrinės naktys — 
fokstrotas ir Pavasario takais— 
tango. Mono 5 dol. Stereo 6 
dol.

Sutemų garsai, Vandos Stan
kaus vokalinis solo pramogi
nės muzikos su orkestru įdai
nuota: Nakties padangėj—val
sas, Svajonė— rumba, Joninių 
naktis—fokstrotas, Orchidėjos 
mėnesienoj — tango, Rymau 
po beržais — valsas, Apkabink 
mane — tango. Tik nežinau— 
cha, cha, Šviesiam take mėnu
lio — tango ir Kas iš to — pol
ka. Mono 5 dol. Stereo 6 dol.

Rožės ir tylūs vakarai, Van
dos Stankaus šokių pramoginės 
muzikos įdainuota: Rožių tan
go, Domino, Bell ami, Bučinio 
liepsna, Ramona, Rudens lapai, 
Capri žvejai, Bučiuok mane, I 
love you, Sudie gražioji Roma 
ir Mano mažytė. Mono 5 dol.

Toks Mūsų Likimas. Violetos 
Bendžiūtės įdainuota pritariant 
gitarai, moderniškos muzikos 
dainos: Toks mūsų likimas, Mė
lynos akys, Vasara ateina, Lop
šinė, Naktis, Aš verkiu viena ir 
Laukiu tavęs. Stereo 5 dol. ga
lima naudoti if mono.

Aurelia, A. Paukšelienės 
lengvos muzikos su čigonų or
kestru įdainuota: Balti beržai, 
Tau, mylimasis, Lakštutė, 
Žali laukai, Gelsvos purienos, 
Ar prisimeni tu, Tamsi naktis, 
žvejys, Vieversėli ir Jo šypse
na. Stereo 5 dol. galima groti 
ir mono.

Šios bei kitos plokštelės ir 
knygos gaunamos: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave., Brook
lyn, N. Y. 11221. (Persiuntimui 
pridedama 50 c.)
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New Yorko ateitininkai moksleiviai valo Kultūros židinį, 
monaitytė .

Iš k. Rimas Ignaitis, Loreta Vainienė, Gina Si-

H. W. AMALE

DIE MAKERS
1st and 2nd Class

Up to $4.50 per hour for qualified 
men, overtime, benefits incl Life & 
Health Insur, dental plan, liberal 
pension and paid vacation. Air-con
ditioned factory. Also looking for

MACHINIST
1st and 2nd Class

Apply in person Monday - Saturday

Stewart Stamping Corp.
630 Central Park Avenue

(2 blocks North of Raceway) 
Yonkers, New York

TO PLACE YOUR AD CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

LIETUVOS KANKINIU 
PAMINKLAS

AUTO PAINTER
MUST BE $200.00 

PER WEEK 
OR OVER CALIBER.

CALL (212)
658-5900

<įjtf SPORTAS
LAK ;POUGHKEEPSIE 

2:2 (1:1)
Prieš silpnesnį priešininką 

negudriai žaidžiant galima ir 
pralaimėti — įsitikino lapkri- 
čios 22 d. matę futbolo pirme
nybių rungtynes. Tik paskuti
nėse minutėse Vainiaus II iš
naudotas 11 m. baudinys iš
gelbėjo Lietuvių Atletų Klubo 
pirmąją komandą nuo pralai
mėjimo.

LAK žaidė šios sudėties: Bag- 
džiūnas II; Vainius II, Bagdžiū- 
nas I, Budraitis, Kreicas; Rau- 
ba, Vainius IV; Bileckis (Re- 
meza II), Klivečka II, Budrec- 
kas, Šileikis. Priešininkas veik 
puse klasės už mūsiškius žaidy- 
biškai menkesnis, o rungtynes 
galėjo ir laimėti. Puolimas vi
sai neteisingai vedamas. Kli
večka II per ilgai laikė kamuo
lį, kraštu visai nesimatė. Bud- 
reckas, neišnaudojęs keletos 
gerų progų, puolimui šį kartą 
prastas vadovas. Gynikai vargo 
neturėjo, ypač antrame kėli
nyje, nes žaista veik į vienus 
priešininko vartus. Abu įvar
čiai gauti visai atsitiktinai. 
Vien Kreicas šį kartą silpnes
nis. Broliai Vainiai ir dar Bag- 
džiūnas nusipelno geresnio pa
žymio- Visa komanda techniš
kai neblogai pasiruošusi.

Mažučiai, surinkę tik 10 žai- 
dikų, prastai sužaidę prieš 
DSC Brooklyn, pralaimėjo 0:3.

Atletas

Kultūros Židinyje vyksta ne
mažas judėjimas: organizacijos 
daro savo susirinkimus, valdy
bos posėdžiauja, rengiami ir 
didesnio pobūdžio susiėjimai. 
Visi kambariai yra dekoruoti 
lietuvių dailininkų paveikslais- 
Lapkričio 3 moksleiviai ateiti
ninkai atėjo į talką ir pagrindi
nai išvalė virtuvę ir pirmąjį 
aukštą. Dirbo šie moksleiviai: 
Rita Bobelytė, Rimas Ignaitis, 
Rasa Navickaitė, Algis Norvilą, 
Rūta Oniūnaitė, Gina Simonai
tytė, Petras Tutinas, Šarūnas 
Zikaras. Jiem dar talkino Sta
sė Bobelienė, Loreta Vainienė. 
Darbam vadovavo tėv. Paulius 
Baltakis, O.F.M., kuris dabar 
rūpinasi Kultūros Židinio staty
ba ir tvarko šių namų judėji
mą. c

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• Tarpžoniriėse pirmenybėse ir to
liau pirmauja JAV didmeistris B. 
Fischer, turėdamas 5-1 (2 nebaig
tos). Seka jugoslavas Gligorič 5-3; 
Geler, Uhlmann, Panno - ir danas 
Larsen po 4^-2% ir po 2 nebaigtas; 
su 4 % tš. ir po 1 nebaigtą, turi Po- 
lugajevskij, mongolas Uitmen, ka
nadietis Suttles ir brazilas Macking. 
šiose pirmenybėse kovojama dėl 
pirmų šešių vietų, kurie bus įkelti 
į tolesnes kitų metų varžybas.

• Maskvoje baigtos Sovietų taurės 
varžybos. Didmeistris D. Bronštein 
laimėjo baigminį mačą dėl pirmos 
vietos, įveikęs Rygos meistrą A. 
Smitą 2%-l!4.
• Chess Life & Review, lapkričio 
laidoje, mini Illinois pirmenybes, 
kuriose Povilas Tautvaišas ir Vik
toras Palčiauskas surinko po 5M tš.. 
vos pustaškiu atsilikę nuo laimėto
jų: R. Verber, E. Formanek ir C. 
Brasket, kurie surinko po 6 tš.

SERVICE

OPERATORS, EXP.
ON SINGER MACHINES

Complete Garment on Dresses 
ASK FOR PANCHCO 

(212) 842-6220

MARIO’S Auto Inspection Repair 
Station headlights adjustment wheel 
alignment, motor tune-up & brake 
service. Shell Bay Ave Mayville, NJ 
Cape May Court House opp. State 
Inspection Dep. Sta. 8 AM - 5 PM 
Closed Sun-Mon. Owned & operated 
by Mario De Santis. If you want to 
go “See MARIO”. Call 609 465-5607

Our Lady's Retreat House at Gray
moor Rt. 9 Garrison, N.Y. 10524 — 
914 GA 4-3300. Open Retreat for 
women Nov. 6-8; also for HS girls.

APOLLO COLLISION
Painting Expert, Collision and In
surance work, Chassis straightening 
American - Foreign - Sport - Cad
illacs. We take pride in our work! 
1069 60th Street, Brooklyn, N.Y.

Call 438-1247

FREESON
CUSTOM WOODWORK 

Cabinet making - Formica work 
Interior Carpentry

We Take Pride in Our Work 
84 Beverly Street Irvington, N.J.

Call 201-374-8484

JOHNS 
IRON WORKS

Railings - Cellar Doors - Porch
Aluminum and General Welder

14 Davis Street East Newark, N.J.
Call 201—484-4333

C&J MOVING and STORAGE
216 Rockaway Ave.. Brooklyn, NY 

We Deal in Flat Rates
LOCAL and LONG DISTANCE 

Licensed and Bonded 
Call 342-1555 or 731-6618

“DRIVER” for Parts
to drive around Hicksville, Hunting
ton, Plainview, and Westbury areas. 
Salary, plus benefits, Union shop. 
5 days, 40 hr week, 8-5 PM Monday 
thru Friday. Call Al Krug (Parts 
Dept.) (516) IV 3-1285

STOCK CLERK 
To Work in Parts Dept.

— For incoming automotive parts. 
Salary plus fringe benefits in Union 
shop, 5 days, 40 hr week, 8-5 PM 
Mon. thru Fri. Call Al Krug (Parts 
Dept.) (516) IV 3-1285

“BUTCHER S HELPER” 
wanted with some experience 

Call384-1853

Part Time — Full Time Its still 
great! — XMAS MONEY!

$500 WEEKLY
Possible in Comm, Car nec. will 

train. Sell X-pand homes
X-PAND 467-7927
.. 846 *^ostrand Ave.

PLANT LABORERS, CHEMICAL 
MAINTENANCE MAN. 2 Trainees 
needed immediately: Fine Organics, 
Inc., 205 Main St., Lodi, N.J.

Cabinet Makers, Wood Finishers — 
for Finishing Dept., Desk Factory 
Arnold Furniture Mfg. Inc. 1824 So. 
20 St.. Irvington. N.J. 201—399-0505

—-1------------*----------—------------
Looking for a “Super-Handiman"— 
License #6 oil. Living on premises 
250 W. 103rd Street. Call UN 4-1900 
or apply at address!

Darbininkui aukojo
{atkelta iŠ 6 pslJ

Easton, Pa., M. Grebloski, Lans
dale, Pa., V. Aranauskas, P. 
Žilionis, Nashua, N- H., A. Le- 
sinskas, So. Salem, N. H., E. 
Dubickienė, dr. Z. Kungys, Los 
Angeles, Calif., A. Bikuls, C.V. 
Sarpalis, Baltimore, Md., kun. 
J. Bakšys, Lakeworth, Fla., V- 
Stankauskas, Cleveland, O., 
M. Graužinis, Chicago, III., O. 
Andriuškevičius, Detroit, Mich.

Po 1 dol.: M. Brazauskas, Wa
terbury, Conn., R- Šidlauskas, 
Richmond Hill, N. Y., Z. Dič- 
pinigaitis, M. Grusnys, Brook
lyn, N. Y., F. Janulis, Chicago, 
Ill., O. Venckus, A Paliulis, 
B. V. Galinis, Dorchester, Mass. 
A- Maslekiūnas, Pittsburgh, 
Pa., J. Lushis, Easton, Pa., R. 
Bagdonas, Wooodbury, Conn. J. 
Rauba, Jamesbury, N. J., M. 
Mankus, J. Liubinskas, Eliza
beth, N. J.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

padengimo prisidėjusiems, nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para-

< Bostono tarpklubinėse Lietuvių A 
komanda, praeitą savaitgalį, nevy
kusiai sužaidė prieš Harvardo uni
versitetą. Rungtynės pralaimėtos 
santykiu %-4’/i- Lygias padarė Kęs
tutis Makaitis.

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N. Y. 11208 

---------- Alien R. Shipley ----- -—

TOOL & DIE MAKER, established 
Watchcase manufacturer offering 
excellent opportunity for topnotch 
personnel. Top pay full benefits + 
guaranteed overtime. Long Island 
City area adjacent to LIRR - IRT - 
IND. Call 8:30 AM to 5:30 PM — 
212-784-7840.

mos ir i.z neatsiliepusių.
Dėkinga DARBININKO 
Administracija

NURSES, R.N’s - LP.N’s
FULL TIME STAFF WORK — morning and afternoon 

Good Salary and Benefits
Parking on Premises

PORT CHESTER NURSING HOME 
1000 High Street Port Chester, N.Y.

(914) 937-1200

J. I. B. vaistai patentuoti Šveicarijoje Nr. 458628. registruoti JAV, 
Kanadoje ir Europoje. Ataugina plaukus, išgydo pleiskanas, šašus, 
niežėjimą, plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų spalvą mote
rims ir vyrams, 100% garantuotai, JIB vartodamas 8 uncijas 16 
savaičių, nebūsi nei žilas, nei plikas. Užsakymus su $6.00 money or
deriu siųsti: J.I.B. Laboratory, 1437 So. 49th Ave. Cicero, III. 60650.

Gaunami —
JIB atstovybėje, 2498 DoUgaU Ave., Windsor, Ont. Canada

Ilgai išliekanti ir atmintina dovana Kalėdom
ENCYCLOPEDIA LITUANICA

361 W. Broadway, So. Boston, Mass. 02127 • Tel. (617) 268-7730, Vakare — 282-2759

POLICEMEN
The City of Hartford needs ambi
tious men between 21 and 34 years 
old with High School diplomas or 
its equivalent. Present salary $155 - 
$186. weekly. (Higher salary for 
those with College preparation and 
veterans). Must be American citi
zens. Preferable bi-lingual. Get in 
touch with Lee Cogswell, Hartford 
Personnel Dept., 550 Main Street, 
Hartford. Connecticut or call Telf.

203-566-6240

Exp Lock Setters wanted — steady 
work on metal handbags frames. 
Good salary. Call Dave Karton 1958 
Pitkin Ave Bklyn NY — 342-1040

PRESSERS with exp only needed! 
Good pay. — Beewood Contracting 
Corp. 3867 3rd Avenue, Bronx. Call

— 587-4164

OIL BURNER SERVICE MAN ex
perienced. Good pay per call basis. 
Nassau and Suffolk. Nights. (516) 

— 261-0703

Varpelis — religinės minties 
mėnesinis žurnalas. Metam tik 
3 del. Gera dovana Kalėdom. 
Kalyti: Varpelis, Franciscan 
Fathers, Kennebunkport, Mai
ne 04046,

DEXTER PARK 
PHARMACY B

Wm. Anastast, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11431

WE DELIVER
Michigan 2-4130

DISPLAY

TURNHALL Restaurant & Caterers 
fine restaurant and catering, at rea
sonable prices for all occasions — 
weddings, showers, meetings, etc. 
Dining daily — inviting atmosphere 
delicious food sensible prices. 44-01 
Broadway, Astoria, Qns.- 932-9274

Outstanding buy—Dongan Hills all 
brick 2 new 2 family attached 4 rms, 
each apartment excellent location 
near transportation, schools, shop
ping. Immediate occupancy. Call — 
356-3000 8 to 4:30PM; nites — 
442-4265 5 to 8 PM.

WESTHAMPTON NURSING 
HOME

Finest accomodations available — 
nurse in attendance 24 hours a day. 
Catholic Church within the area. A 
home away from home — 7 Seafield 
Lane Westhampton Beach, Long 
Island. Call: 516—288-*1122

F. A. MORALES . 
FURNITURE STORE 

Furniture for the Entire Family 
Late Nite Monday and Friday. 

241 (243) Monroe Street 
Passaic, N.J. 

201-777-7234

CHRISTMAS — NEW YEAR’S 
Hunter House Ski Chalet Dec. 24 to 
Dec. 27: 4 days, 3 nights, 6 meals — 
$65; Dec. 31 to Jan 3: 4 days, 3 
nights, 6 meals — $65; Package 
weekends from $42. Send for free 
color brochure — Hunter House Ski 
Chalet, Hunter, N.Y. 518-263-4611

LINCOLN AVE. PET SHOP
Open 7 days a week 

A Pet Shop specializing in Birds 
and Tropical Fish.

281 Lincoln Avenue
Orange, N.J. Call 201—676-7518

IDEAL GIFTS — for Holidays and 
Everyday: blessed paintings, lucky 
charms, oils, floral pieces, necklaces 
& blessed candles. REV. STEVENS 

j.457 W 153 Street New York City.
Send for Free Brochure.

H. W. FEMALE

R.N. NURSES — New York State 
license required. 3-11 shift full and 
part time for Nursing Home. Nyack 
Manor Nursing Home —Call: week
days 914-268-6861

Woman, mature, exp for diversfd 
office duties. Take dictation, type 
45-50 words/min.; well versed in 
filing, billing, good at figures and 
record keeping. Good start, salary. 
For appointment call Mr. Lagowicz 
201-621-9144, LIGHT ELECTRIC 
CORP. Newark, N.J.

GIRLS! Are you the Right Girl do
ing the- Wrong Job? If you are or 
were selling cosmetics, detergents, 
jewelry etc. and find difficulty 
making $200-$400 each week, call 
us! We have the greatest ground 
floor, high earnings opportunity for 
girls in 10 years. We will train and 
pay you weekly to call on retailers 
for repeat orders. No competition. 
N.J. area only. Call (201) 264-0030

Temporary No Fee
JUMPING JOBS — 

SKY-HI $ 
Stėnos - Typists - Clerks 

GAL FRIDAY
106 E. 41st St, N.Y.C. 687-7210

25-02 Bridge Plaza So.
LIC RA 9-7220

Sewing Machine Operators pleasant 
working conditions. Union Shop — 
lunch room on premises bus from 
Freeport RR Sta. — 516—868-0800

MALE - FEMALE.

HAIR STYLIST preferably Europe
an trained, must be clever and ex
perienced. Elegant salon, Syracuse, 
N.Y. Joseph Hair Stylist, Presiden
tial Plaza, Syracuse, N.Y. Can 315 
-422-3195 - 3194.

EXPERIENCED OPERATORS
On Merrow and Singer Machines 

Complete on Dresses
1157 Southern Boulevard, Bronx 

Ask for PANCHO 
Tele. 212-842-6220

OPERATORS
Experienced on Singer and Merrow 
machines on dresses — steady good 
pay. Apply —

1157 Southern Blvd. Bronx N.Y. 
212—842-6Ž20

Exp Presser on Sportswear—Three 
piece skirts, jackets and blouses. 
Beewood Contracting Corp. 5867 3rd 
Avenue, Bronx. Call 212—587-4164

Šv. Petro bazilikoje Romoje 
kalbės pasauliui ilgus amžius.

Aukodami šiam paminklui palikime ateičiai jo kūrėjų 
tarpe savo ir savųjų vardus.

Laiko liko nedaug, ši proga niekad nepasikartos.
Aukas siųskite:

LITHUANIAN MARTYRS’
CHAPEL FUND

2701 West 68th Street
Chicago, Ill. 60629

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts
“Kur tūkstančiai taupo milijonus'

ALFRED W. ARCHIBALD, President
šio oanko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regular a/c — 5 *4 %
• Special Notice a/c — 5%
• 1 year Term Deposit — 5% %
• 2 year Term Deposit — 6%

---------- All Accounts Compounded Daily ----------

Putting It All Together
The way you put together the-educational bits and pieces 
will make the difference between merely “going to col
lege” and truly gaining an education.
With this in mind, St. Anselm’s College has developed 
a unique program in the liberal arts. The “Integrated 
Liberal Studies Program” cuts across the lines of tradi
tional academic disciplines and guides the student in his 
efforts to “put it all together?’
Students and faculty worked closely together in develop
ing this new program. Those’ involved in the course are 
particularly enthusiastic about it.
“Integrated Liberal Studies” is only one aspect of edu- . 
cation at St. Anselm’s that might interest you.
Before you make up your mind about which college to 
attend, perhaps you should inquire about St. Anselm’s.

SAINT ANSELM’S COLLEGE
Manchester, New Hampshire 03102

D’YOUVILLE COLLEGE
SCHOOL OF NURSING

320 Porter Avenue

Buffalo, New York

14201

HIGHWAYS (Design, Construction, Maintenance); MATERIALS; 
SOILS; PHYSICAL RESEARCH; TRAFFIC; STRUCTURES; and 
TRANSPORTATION PLANNING. NY State residency not required, 
U.S. Citizenship requ1fed.$lM** • (6% increase effective
4/1/71). OltAL TEST ONLY. Requirements: Bachelors degree in 
Engineering, Professional Engineer’s license, 1 year of satisfactory 
engineering experience In the specialty for which the candidate is 
applying. Write to: Director of Personnel, Box A

New York State Department of Transportation 
Bldg. #5. State Office Campus. Albany. N.Y. 12226 
New York State is an Equal Opportunity Employer
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Tėv. dr. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, praves susitelkimo 
ir ryžto valandėlę persekioja
mos Bažnyčios minėjime — 
koncerte, kuris įvyks gruodžio 
6, šį sekmadienį, 4 vai- po
piet Franklin K. Lane mokyk
los salėj (Jamaica ir Dexter 
Court.). Visi kviečiami gausiai 
dalyvauti.

L.M.K.F. New Yorko klubo 
kalėdinis susirinkimas šaukia
mas pas P. Ivašauskienę, 85-40 
104 St., Richmond Hill, N. Y. 
Ponia Jadvyga Matulaitienė 
kalbės apie tautinius šokius.

Už a!a. Teofilės Pundzevičie- 
nės vėlę, mirties metinių pro
ga, mišios su egzekvijomis bus 
aukojamos gruodžio 5, šešta
dienį, 8 vai. ryto Maspetho V. 
Atsimainymo bažnyčioj.

Už a.a. dail. Adoma Galdiką 
mirties metinių proga mišios 
bus aukojamos gruodžio 6 d- 
11 vai. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Artimieji, bičiu
liai ir visi kiti prašomi daly
vauti pamaldose.

Už a.a. Dcmo Peniko sielą, 
minint vienerių metų mirties 
sukaktį, mišios bus gruodžio 5, 
šeštadienį, 9 v.r. Angelų Kara
lienės bažnyčioje. Kviečiami gi
minės, draugai ir pažįstami 
dalyvauti mišiose bei prisimin
ti savo maldose.

N- Y. Lietuvių vyry cho.ras 
gruodžio 5, šešt., vyksta gastro
liuoti į Philadelphiją. Autobu
sas išeina iš Woodhaveno, kam
pas Jamaica Ave. ir Woodha
ven Blvd. Autobuse yra vietų. 
Kas norėtų drauge važiuoti, 
skambinti St. Vaškiui 641-15 
12. Autobusas po koncerto tą 
patį vakarą grįžta atgal. Kaina 
ten ir atgal — 5 dol.

Danguolės Sadūnaitės naują 
eilėraščių rinkinį, pavadintą 
Laiškai Dievui, išleido Ateities 
leidykla savo literatūrinėje se
rijoje- Spaudė pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. Knyga tu
ri 72 puslapius, viršelį piešė 
Nijolė Vedegytė-Palubinskienė. 
Knygos išleidimu rūpinosi ku
nigas V. DabuŠis.

Kalėdų proga rengiama paro
da Contemporary Christian 
Art Gallery, 1060 A Lexington 
Ave., prie 76 St. Paroda pava
dinta krikščioniškas menas na
mams- Joje dalyvauja trys dai
lininkai, iš jų viena yra Anna 
Mažeika. Paroda atidaroma 
gruodžio 1 ir tęsis visą gruo
džio mėnesį.

Juozas Vastūnas, kuris turi 
savo nekilnojamo turto (real 
estate) pardavimo, draudimo ir 
notaro įstaigą, yra persikėlęs į 
Lito kelionės biuro patalpas, 
pats galinis kambarys. Nese
niai ant centrinių durų buvo 
padarytos naujos jo įstaigos rai
dės,. Adresas yra: 94-10 Ja
maica Ave., tel. 296-7846.

KONCERTAS
PERSEKIOJAMAI BAŽNYČIAI 

LIETUVOJE PAMINĖTI 
sekmadienį, gruodžio 6

4 vai. p. p.
FRANKLIN K. LANE MOKYKLOS SALEJE

Jamaica Ave. ir Dexter Court, Brooklyn, N.Y. •
Koncerto programą išpildys:

solistė ONA ZUBAVIČIENE
solistas BENEDIKTAS POVILAVICIUS
pianistė JULIJA RAJAUSKAITE-PETRAUSKIENE
VYRŲ KVARTETAS IŠ WATERBURIO
— vad. ALEKSANDRAS ALEKSIS

fėjimo auka $3.00, $2.00 ir $1.00 jaunimui
Pelnas skinamas Bažnyčiai Lietuvoje paremti

Rengėjai:
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
Liet. Kat. Moterų Kultūros D-ja

Vienuolynas ______  GL 5-7068
Spaustuvė ___ GL 2-6916
Redakcija ________  GL 5-7281
Administracija ........ GL 2-2923
Kultūros židinys ...... 827-9865

Kun. Ladaš Bud rėčka s, Ap
reiškimo parap. vikaras, nuo 
gruodžio 1 pasitraukė iš tų pa
reigų ir persikelia į Sopulin
gosios Dievo Motinos parapiją, 
Kearny, N. J.

Moksleiviai ateitininkai lap
kričio 21 specialiame susi
rinkime Kultūros Židinyje pa
gerbė ilgametę kuopos globėją 
A. Radzivanienę, kuri iš parei
gų pasitraukia. Jai įteikta pa
čių moksleivių padaryta origi
nali dovanėlė — vinjetė su vi
sų moksleivių nuotraukomis.

Už Onos Slivinskienės vėlę 
mirties metinių proga mišios 
bus aukojamos gruodžio 4 d. 
7 vai. ryto pranciškonų kop
lyčioje Brooklyne. Velionę pri
simena sūnus Stasys ir duktė 
Stasė Kaselienė.

Kvartetas iš Waterburio at
vyksta į koncertą, kuris skiria
mas persekiojamai Bažnyčiai 
Lietuvoje prisiminti. Kvartetą 
sudaro: Juozas Kazlauskas, Jo
nas Brazauskas, Edmundas 
Stulginskis ir Kazimieras Gluo- 
denis. Vadovauja kompozito
rius Aleksandras J. Aleksis. 
Koncertas bus gruodžio 6 
Franklin K. Lane mokyklos sa
lėje Woodhavene. Pradžia 4 v. 
popiet. Koncertą rengia Liet. 
Kat. Religinė Šalpa ir Liet. Kat. 
Moterų Kultūros Draugija-

Visuomeninių santykių kur
sus rengia The Publicity Club 
of New York gruodžio 14 ir 15 
nuo 9 v.r. iki 4:30 v. popiet 
kasdien Belmont Plaza viešbu
tyje New Yorke. Mokestis 90 
dol. Į tą sumą Įskaitomi ir dve
ji priešpiečiai, kurių metu kal
bės žymūs žmonės. Kas iš lie
tuvių norėtų dalyvauti, prašo
mas kontaktuoti Helen V. Kul- 
ber, 317 84 Street, Brooklyn, 
N.Y. 11209, tel. 238-3884. Ten 
gaus visą reikalingą informaci
ją. Bus parūpinta ir stipendijų, 
jei tokių kursų lankymas prisi
dėtų prie lietuviškos veiklos.

Dr. Giedrė Kumpikaitė

Giedrė Kumpikaitė lapkričio 
9 išlaikė baigiamuosius dokto
rato egzaminus iš prancūzų li
teratūros ir kalbos. Ji studija
vo City University Graduate 
Center New Yorke.

< 
4

ATIDAROMA DAIL. K. 
ŽOROMSKiO PARODA

Seaton Hall universitete, So. 
Orange, N. J. gruodžio 1 ati
daroma dail. Kazimiero 2o- 
romskio paroda, kuri tęsis iki 
gruodžio 19. Paroda vyksta The 
Student Center Art galerijoje. 
Išstatyta 19 naujausios tapybos 
paveikslų.

Parodą galima lankyti kiek
vieną dieną nuo 10 r. iki 10 
v.v., sekmadieniais nuo 2 v. 
popiet iki 10 v-v.

Parodos proga universitetas 
išleido 8 puslapių katalogą, kur 
įdėtos 3 nuotraukos, surašyti 
biografiniai duomenys, pažymė
ta kada gimęs Lietuvoje, sumi
nėtas išeitas mokslas, svarbes
nės parodos.

Laisvės 
gia Naujų 
sentation 
Queens.

Loreta ir Petras Vainiai iš 
Woodhaveno paaukojo 50 dol. 
Laisvės Žiburiui. Radijo vado
vybė širdingai dėkoja.

Žiburio radijas ren- 
Metų sutikimą Pre- 
mokyklos salėj,

Romas Kezys, Laisvės Žibu
rio vedėjas ir Vliko valdybos 
narys, lapkričio 21 dalyvavo L. 
B. pietinės New Jersey apylin
kės metiniame susirinkime, kur 
padarė pranešimą apie jo is- 
spūdžius besilankant Turkijo
je Bražinskų reikalais. Šios 
apylinkės pirmininku iki šiol 
buvo dabartinis L.B. centro val
dybos pirm. Vytautas Volertas.

Maironio mokyklos tėvų ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja pri- 
sidėjusiem prie rudens baliaus 
pasisekimo: Silver Bell kepyk
lai už paaukotą duoną, stu
dentei Aldonai Kidolytei už sa
lės dekoracijas, Vytautui Kido- 
liui už surengimą gražios per
tvaros, Ginai Garunkštytei, Ri
mui Siručiui ir Tomui Dičpini- 
gaičiui už padėjimą papuošti sa
lę, A. Prekeriui už įtaisymą 
šviesų, p. Rasimui už gėles, Al
giui ir Danutei Šilbajoriams, 
Birutei Labutienei ir Renatai 
Alinskienei už prisidėjimą dar
bu, visiem prisidėjusiem mais
tu bei pinigais ir visiems atsi
lankiusiems.

Darbininko spaudos kioskas 
su naujom knygom, muzikos 
plokštelėm ir kalėdiniais atvi
rukais pakviestas į persekioja
mai Lietuvos Bažnyčiai prisi
minti skirtą koncertą, kuris į- 
vyks Franklin K. Lane mokyk
los salėj gruodžio 6. Prieškalė
diniame laikotarpy tai gera pro
ga įsigyti dovanom lietuvišką 
knygą ar plokštelę. Bus galima 
užmokėti ir Darbininko prenu
merata.

J. Košys, buvęs ilgametis 
gimnazijos mokytojas ir di
rektorius, išvyksta apsigyventi 
į Chicagą. Jam rengiamos iš
leistuvės. Visi buvę jo moki
niai, kurie gyvena New Yorko 
apylinkėje ir kurie galėtų daly
vauti, prašomi atsiliepti. Rašy
ti P. Jurkui, Darbininko redak
cija, 910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn, N. Y- 11221. Tel. 
GL 5-7281.

BUS MINIMA LIETUVOS ATSIMINIMŲ
RADUO SUKAKTIS

Stukų- namuose, Mountain
side, New Jersey, Lietuvos At
siminimų radijo 30 metų veik
los sukakčiai paminėti lapkri
čio 15, sekmadienį, įvyko New jos, parinktos lietuvių salės pa-
Jersey lietuvių organizacijų ir rengimam ir sudarytos progra- 
pavienių veikėjų susirinkimas.
Dalyvavo apie 50 asmenų.

Prof. J. Stukas pasveikino su
sirinkusius ir paprašė Antaną vėliau koncertą Elizabeth© lie- 

tuvių Laisvės salėje.
Susirinkimą baigus, Loreta. 

Stukienė 
vius prie 
paruoštų 
niko.

Beveik visi dalyviai pirmą 
kartą turėjo progos apžiūrėti 
Stukų naujus namus, į kuriuos 
Stukai dar visai neseniai per
sikėlė gyventi. AST.

susi- 
min- 
Atsi-

Rugį būti susirinkimo pirmi
ninku, o Kazį Jankūną sekreto
rium.

A. Rugys supažindino 
rinkusius su jam kilusia 
tim — paminėti Lietuvos 
minimų radijo 30 metų sukakti 
ir pagerbti jos vedėją prof. Jo
kūbą Stuką.

Susirinkimui nuoširdžiai pri
tarus, buvo išrinktas komite-

Maspetho lietuvių parapijos bažnyčioje lapkričio 22 įvyko religinis koncertas, surengtas Kristaus Valdovo 
šventės proga. Nuotraukoje — gieda Angelų Karalienės ir Viešp. Atsimainymo parapijų jungtihis choras.

Nuotr. V. Maželio

Ina Nenortienė, iš Bostono, 
yra pakviesta dalyvauti New 
Yorko meno festivalyje, kuris 
bus gruodžio 5-13 dienomis 
Americana viešbutyje Albert 

.Hall patalpose. Parodon yra pa
kviesta iš viso krašto 175 dai
lininkai, 'skulptoriai, pritaiko
mojo meno atstovai. Jų tarpe 
yra pakviesta ir Ina Nenortie- 
nė, kuri plačiai pasireiškė pri
taikomojo meno srityje, dirba 
įvairiom technikom, bet labiau
siai yra pamėgusi emaliuotą va
rį. Paroda atidaroma gruodžio 
5 d. 7 v.v. iki vidurnakčio. 
Kiekvieną dieną atidara bus 
nuo 11 iki 10 v.v., gruodžio 13 
nuo 11 v. iki 6 v.v.

Advokatas Antanas J. Šavels- 
kis praneša naują savo adre
są: 87-26 Jamaica Ave., Wood
haven, N.Y. 11421. Telef. TW 
7-3061 (namų), 441-1182 (įstai
gos).

Dėmesio visiem! Ateina šven
tės, ir ta proga turiu šveicariš
kų laikrodėlių, vyriškų ir mo
teriškų, visiem skoniam. Taip 
pat labai prieinamos kainos, yra 
net už 16 dol. Visi garantuoti 
ir peržiūrėti. ^aip pat priimu 
laikrodžius pataisyti. Kreiptis į 
laikrodininką Stasį Citvarą: tel. 
846-3648. ,

Lietuvė šeimininkė ieško 
vietos. Siūlyti nuo 6 iki 8 vai. 
vakaro tel. (212) 782-3347.

Lietuviškų kalėdinių kortelių 
galima gauti Darbininko admi
nistracijoj. Dėžutė su 12 korte
lių religiniais arba tautiniais 
motyvais su lietuviškais pasvei
kinimais su persiuntimu 1 dol. 
12 meniškų tautiškais moty
vais pieštų kortelių 2 dol. Pra
šom laiku užsisakyti, kad laiku 
galėtumėt išsiųsti-

Prisidėkit prie revoliucijos! 
KOSCOT — Mink Oil Cosme
tics (kaip skelbiama televizijo
je)- Pelnykit SSS savo laisva
laikiais. Lavinimas veltui. 
Skambinkit Karlis Justs (516) 
485-3745.

tas: A. Rugys — pirm., Vai. 
Mėlinis, A. Gudonis, K. Jankū
nas ir J. Veblaitis. Vėliau bus 
sudarytos reikalingos komisi- 

mos.
Nutarta daryti du atskirus 

parengimus: banketą Newarko 
lietuvių parapijos salėje ir kiek

paprašė visus daly- 
kavutės ir lietuviškai 
užkandžių bei krup-

RELIGINE ŠVENTE MASPETHE
Maspetho lietuvių parapijos 

40 vai. atlaidai 'šiemet išsiskyrė 
ypatinga programa. Pirmiausia 
dėmesio vertas religinis kon
certas, įvykęs lapkričio 22 d., 
kuris buvo vietoj įprastų miš
parų. Prieš koncertą pamokslą 
pasakė T. Leonardas Andrie - 
kus, OFM., iškeldamas Kristaus 
Karaliaus globą lietuvių tautai 
amžių srovėje- Taip pat ir pats 
koncertas, kurį suruošė Liet. 
Kat. Federacijos New Yorko ir 
New Jersey apskritys, buvo 
skirtas Kristaus Karaliaus gar
bei.

Religinis koncertas pasižymė
jo svaria programa ir gerais so
listais. Giedojo solistai Violeta 
Čižauskaitė-Balčiūnienė ir Sta-

VAISTAI Į TURKIJĄ

Kai Turkijoje kilo choleros 
epidemijos pavojus, Chicagoje 
susidaręs lietuvių moterų gy
dytojų būrelis suorganizavo pa
galbą. Jos telegrama kreipėsi į 
Turkijos Raudonąjį Kryžių, ku
ris ten vadinamas “Raudonuo
ju Pusmėnuliu”, ir paklausė ar 
nereikia vaistų. Turkai tuoj at
sakė. kad vaistu reikia.

Tada dr. V. Paprockas, Pa
saulio Lietuvių Gydytojų drau
gijos pirmininkas, kreipėsi į 
dvi Amerikos žinomas vaistų 
firmas — Pfizer New Yorke ir 
Park and Davis Co. Detroite, 
Mich. New Yorko Pfizer vaistų 
fabrikai atsakė, kad jie raštą 
persiuntė Europos skyriui, gi 
Park and Davis Co. tuoj pa
skyrė 50,000 vienetų chloromi- 
cetino (rinkos kaina 20,0 0 0 
dol.). Vaistai perduoti Chicago's 
lietuvių gydytojų būreliui, ku
ris persiunčia juos Turkijos 
“Raudonajam Pusmėnuliui”.

NAUJAUSIOS KNYGOS

Mieste nesaugu, D. Brazytės- 
Bindokienės premijuota jauni
mui apysaka, 3 dol.

Grįžimas Į laisvę, S. Rūkie- 
nės, n-roji dalis, minkštais vir
šeliais 5 dol., kietais 6 dol.

Mes valdysim pasauli, L. Do
vydėno atsiminimų I ir II to
mas (po 4 dol ) 8 dol.

Antroįi banga, O. Nendrės 
romanas, 3.50 dol.

Gintarėliai, E Ruzgienės vai
kams spalvotas elementorius, 
4 dol.

Bažnyčia ir pasaulis, A. Ma
ceinos, 2 dol.

Geroji vasara, romanas, C. 
Gincevičiaus, 5 dol.

Radvila Perkūnas, B. Sruo
gos, 4 dol.

Lietuvos sukilimas, 1862-64 
m., Dr. K. Jurgėlos, 10 dol.

Lietuva caro ir kaizerio na
guose, A. Gintnerio, 5 dol.

Versmės ir verpetai,
Railos akimirksniai, 5 dol.

šios bei kitos knygos ir mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko administracijoje. 

sys Citvaras, akomponuojant 
Vyteniui Vasyliūnui, kuris taip 
pat grojo vargonais ir solo. 
Visi solistai, jau žinomi savo 
talentais, pasirodė profesiona
liškai ir įspūdingai. Taip pat 
Atsimainymo ir Angelų Kara
lienės parapijų jungtinis cho
ras, diriguojant Vyt. Kerbeliui, 
savo programos dalį — Gruo
džio, Budriūno ir Dambrausko 
kūrinius — išpildė pasigėrėti
nai. Apgailėtina tik, kad žmo
nių nebuvo tiek, kiek vertas 
toks koncertas. .

Antras įvykis šių atlaidų 
proga buvo Lietuvių Kunigų 
Vienybės susirinkimas lapkri
čio 24 d. Dalyvavo virš 30 ku
nigų iš New Yorko, New Jer
sey ir Albany apylinkių. Tarta
si naujų mišiolų lietuvių kal
ba paruošimo ir išleidimo rei
kalu. Patvirtinti Maironio šeš
tadieninės mokyklos kapelionai 
ir religijos dėstytojai — Tėv. 
Paulius Baltakis, O-F.M., ir Tėv. 
Tadas Degutis, O.F.M. Susirin
kimas pavedė jiem suorganizuo
ti bent vieną sykį per mėnesį 
lietuviškas mišias šeštadieninės 
mokyklos vaikam. Taip pat Tė
vas Tadas Degutis patvirtintas- 
studentų ateitininkų centro val
dybos dvasios vadu.

40 vai. atlaidai baigti iškil
mingais mišparais ir procesija. 
Pamokslą abiem kalbom pasa
kė Tėv. Juozapas Bacevičius, 
O.F.M.

Visa tai įvyko, vadovaujant 
prel. J. Balkūnui — tos para
pijos klebonui. L-A.

Milijonai laukia paveldėtojų. 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu
siom ir jaunamečiam.

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.

Dabar yra geriausia proga ap
sidrausti.

Savi pas savuosius.
Telefonas MI 7-6637.
Direktorius Bronius Bobelis.

Lietuvoje mirus

Juliui Abromaičiui
liūdintį sūnų Vytautą, jo šeimą ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

Brangiam tėveliui

Juliui Abromaičiui
Lietuvoje mirus, Vytautą Abromaitį ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučia
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Dr. A. Kapochy, važiuodamas 
į buvusio Darbininko redakto
riaus Antano Kneižio laidotu
ves, sustojo Lawrence, Mass., 
mieste ir jį užkliudė pravažiuo
jantis automobilis. Jis buvo 
tuoj paguldytas Lawrence ligo
ninėje.

Naujųjų Metų sutikimas kaip 
ir kiekvienais metais ruošia
mas Tautinės Sąjungos namuo
se, 484 E. 4 Street, So. Bos
tone.

Vladas Mickūnas staiga su-, 
sirgo ir buvo nuvežtas į Car
ney ligoninę Dorchestery. At
rodo, kad tai širdies sunegala
vimas.

Lituanistinės mokyklos vaka
ras, surengtas tėvų komiteto, 
praėjo gražiai ir sėkmingai. Bu
vo koncertinė programa, vai
šės, šokiai- Vakarą pravedė tė
vų komiteto pirmininkas Bru- 
tenis Veitas. Saulius Cibas, 
baigęs šią lituanistinę mokyk
lą, dabar lankąs muzikos kon
servatoriją, gražiai paskambino 
Chopino kūrinių. Jis yra daug 
žadantis pianistas.

Kardinolo Cushingo testa
mente, kaip praneša televizi
jos stotis, buvo parašyta, kad 
jis bankuose neturi pinigų, ne
turi ir kitokio turto, neturi ir 
apdraudos. “Gimiau nieko ne
turėdamas, toks ir mirštu”,— 
rašo kardinolas savo testamen
te.

Baltų koncertų serija šiais 
metais pradedama gruodžio 3, 
ketvirtadienį, 8:30 v.v. Jordan 
Hall patalpose. Programoje da
lyvauja jaunas estų pianistas 
Arvi Sinka, kuris atliks Beet- 
hoveno, Tubino ir Brahmso kū
rinius. Jis yra koncertavęs Eu
ropoje ir Amerikoje. Bostono 
lietuviškoji visuomenė kviečia
ma dalyvauti, nes tai įgalins 
tęsti koncertus.

Šv. Petro parapijos choras 
ruošia metinį koncertą gruo
džio 6 d. 3:30 v. popiet- Kon
certo soliste kviečiama I. Stan? 
kūnaitė. Dar dalyvauja Berklee 
muzikos kolegijos saksofonų 
kvartetas, kuriame groja Joe 
Vila, Harry Drabkin, John La 
Porta ir Gary Anderson. Be ki
tų kompozitorių kvartetas at
liks ir J. Kačinsko kūrinį. 
Choras padainuos keletą dainų 
iš būsimos dainų šventės re
pertuaro. Po koncerto — šo
kiai.

Kitataučiui geriausia dovana 
Kalėdų proga tik už 3 dol. Vy
tautas the Great Grand Duke 
of Lithuania by Dr. J. Končius. 
Awakening Lithuania by Dr. 
Jack J. Stukas. Gavęs bus gra
žiai supažindintas su Lietuvos 
praeitimi. Rašykite: Darbinin
kas, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y- 11221.

Moteris ieško darbo šeimoj, 
gali šeimininkauti ir namų dar
bus atlikti. Pageidautina gy
venti vietoj. Skambinti (201) 
387-0362.

BRUŽŲ ŠEIMA ir VANDA




