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Pravoslavų bažnyčios galvų telegramos 
dėl lietuvio jūrininko išdavimo

Protestai del lietuvio išdavimo plinta po visą kraštą
Dėl lietuvio jūrininko išdavi

mo akcija telegramom, demon
stracijom, pareiškimai spaudo
je ir televizijoje tebeplinta. Pa
teikiame žinias, kiek jos mus 
yra pasiekusios iš atskiru vie
tų- ' 
DEMONSTRACIJOS:

Pranešimu iš Bostono: de
monstracijoje dalyvavo apie 
2,000, reikalaujant perduoti 
teismui nusikaltusius už žmo
gaus teisių deklaracijos sulau
žymą. Sudarytas “Žmogaus tei
sėm ginti komitetas”, kuris pi
ketus rangia visą savaitę prie 
pakrančių sargybos viršininko 
adm. Ellis būstinės, šeštadieni 
gruodžio 5 d. 1:30 vai. vėl bus 
demonstracija- Bostono visos 
televizijos stotys ir spauda pa
kartotinai rodo buvusias šešta
dienį demonstracijas. Vadovau
ja daugiausia jauni žmonės, 
ypačiai studentai. Laikraščiai 
deda vedamuosius (dalį spau
dos skelbiame šio nr. ant
rame pusi. Red.).

Clevelande penktadienį buvo 
Lietuvių studentų sąjungos su
rengta demonstracija, kurioj 
buvo nešamas ir .sudegintas 
karstas. Reikalauta adm. Ellis 
pasitraukimo.

Iš Chicagos skambino: Chi- 
cagos Tribune ir Sun and 
Times paskelbė vedamuosius. 
Pastarasis įsidęjo ir karikatūrą, 
kurioje jūrifiihkai iš laivo me
ta Laisvės statulą- Demonstraci
ja bus gruodžio 5.
PREZIDENTO VARDU:

Iš Philadelphijos pranešė: 
JAV LB centro valdybos pirmi
ninkui V. Volertui skambino 
Baltųjų Rūmų spec, asistentas 
George Bell, pranešdamas, 
kad prezidentas Nixonas labai 
susirūpinęs, liepęs įvykius ištir
ti ir atsiprašo visą lietuvių vi
suomenę bei prašo apie tai pra
nešti spaudai.

N. Y. Times gruodžio 3 pra
nešimu, Amerikos informacijos 
agentūra pavedė gruodžio 1 A- 
merikos Balsui 23 kalbom už
tikrinti, kad lietuvio jūrininko 
išdavimas buvo “biurokratinio 
pakrikimo“ padaras, jis nekei
čia Amerikos politikos politinių 
pabėgėlių reikalu, ir kad išda
vimo incidentas visų amerikie
čių sutinkamas “su pasibaisė
jimu”.

Laikraštis užsiminė apie ga
limą Kongreso investigaciją.

Maoistai drasko 
Italy kompartiją
Roma. — Italijos studentų 

tarpe pasirodė labai Stipri kraš
tutiniai radikali grupė, kuriai 
komunistų partija jau tik pa
juokos objektas. Toks pat reiš
kinys pastebėtas ir pačioje 
kompartijoje, kurią pradėjo ar
dyti Kinijos Mao Tse-tungo tak
tikos šalininkai. Toji grupė 
jau turi ir mėnesinį žurnalą n 
Manifesto. I tą pusę jau perbė
go keli kompartijos parlamen
to nariai, ten pradeda slinkti 
ir žemesnieji kompartijos pa
reigūnai. Susirūpinta tuo reiš
kiniu ne tik Romoje, bet ir 
Maskvoje.

— Amerikos kariai savano
riai, paruošti per kelis mėne
sius pavestai misijai atlikti, 
prieš keliolika dienų buvo nu- 
skridę helikopteriais j vieną 
belaisvių stovyklą netoli Hano
jaus ten laikomų nelaisvojo 
Amerikos lakūnų parsivežti. Jų 
laukė didelis nusivylimas, nes 
stovyklą rado tuščią.

Prez. Nixonas pareiškė atsiprašymą lietuvių visuomenei
KONGRESE:

Redakciją pasiekė raštas sen. 
Charles Percy ir kongresmano 
Edward Derwinski, kurie prašo 
valstybės sekretorių paaiškini
mų. Record American taip pat 
pranešė, kad Connecticut kong- 
resmanas John S. Monagan pa
prašė investigacijos.
JUNGTINĖSE TAUTOSE:.

N. Y. Times gr. 2 pranešimu, 
J. Tautų aukštasis komisaras 
princas Aga Khan telegrama 
valstybės sekretoriui Rogers ir

TOBULESNIŲ TAISYKLIŲ NEUŽTEKS, NUBAUSTO KALTININKAI 
Pasakodami pasakėles, tie du admirolai gelbsti savo kailį

Prezidentūros spaudos sekre
torius praneša, kad preziden
tas yra susirūpinęs dėl dviejų 
dalykų: dėl įvykio tvarkymo 
būdo ir dėl prezidentūros ne- 
painformavimo tinkamu laiku. 
Jis dar pridėjo, kad iš to, kas 
jau žinoma, darytina išvada, 
kad visas reikalas buvo labai 
blogai ir neprotingai tvarko - 
mas. Dabar jau žinoma, kad 
prez. Nixonas sužinojo apie tą 
įvykį tik tada, kada apie jį ra
šė visa spauda bent trim die
nom nuo įvykio praėjus.
ADMIROLAS KALBA

Coast Guard komendantas, 
kurio būstinė yra Washingtone, 
kuris turi admirolo rangą ir ku
ris vadinasi adm. Chester R. 
Bender, štai ką pasakojo spau
dės atstovams.

Pirma, Sovietų laivo kapito
nas pranešęs, kad prieš pa
bėgdamas Simas Grūzde pavo
gęs iš laivo kasos maždaug 
2,000 dol. vertės pinigų. Ir tas 
skundas, anot admirolo, buvęs 
viena iš svarbiųjų priežasčių, 
nulėmusių Gruzdės sugrąžini
mą į Sovietų laivą. Sprendimą 
dėl to grąžinimo padaręs ne jis, 
bet Rear admirolas W. Ellis, 

. kurs yra Coast Guard I distrik- 
to viršininkas su būstine Bos
tone- Jis padaręs tą sprendimą
be valstybės departamento į- 
sikišimo.
MES ATSAKOM

Nereikia ilgai galvos laužyti, 
kad suprastum, jog abudu ad
mirolai savo pareigas labai 
blogai atliko. Juk Grūzde, at
šokęs į “Vigilant”, ten išbuvo 
nuo 8 iki dešimt valandų laiko. 
Jis atsinešė tik dokumentus, ku-

Paulius VI 
Australijoj
Pauliaus VI viešnagė Austra

lijoj vyksta sėkmingai. Popie
žius ten lankosi ryšium su 200 
metų sukaktimi nuo Australi
jos kontinento atradimo. Bet 
svarbiausia jo ten lankymosi 
priežastis, kaip ir visur kitur, 
yra susitikimas su Australijos, 
N. Zelandijos ir Okeanijos vys
kupais, turinčiais daug proble
mų ryšium su II Vatikano Su
sirinkimo reformomis. Iš 
jiems pasakyto Pauliaus VI žo
džio išskirtinai minėtina min
tis, kad Katalikų Bažnyčioje ga
li tilpti viskas, kas “yra gera ir 
originalu kiekvienoje žmogaus 
kultūros formoje”.

— Anchorage aerodrome 
Aliaskoje kildamas nukrito ir 
sudegė lėktuvas, skridęs į 
Vietnamą su Amerikos kariniu 
personalu. Žuvo 46 keleiviai, 
likę gyvi sužeisti ar apdegę. 

žodžiu ambasadoriui Charles 
W. Yost priminė, kad J.V. pa
žeidė 951 konvenciją dėl pa
bėgėlių teisįų. Laikraštis paste
bėjo: “Konvencija draudžia 
valstybėm grąžinti pabėgėlius į 
teritoriją, kur jų gyvybė ir 
laisvė yra pavojuje”.
NEW YORKO SPAUDOJE IR 
TELEVIZIJOJE

N. Y. Times gr. 3 vėl ve
damajame kritikavo pakrančių 
vadovybės pasiaiškinimus, ko
dėl jie išdavė, vadindamas jos 
motyvus “juokingais”- Esą: kuo 

riuos tuojau atidavė laivo va
dovybei. Nemanytina, kad šok
damas per 10-12 pėdų pločio 
vandens juostą jis būtų pasi
ėmęs kokių priemonių tariamai 
pavogtiems pinigams paslėpti.

Iš surinktos medžiagos ir pa
teiktos prezidentui Nixonui pa
aiškėjo, kad išduotas jūrinin
kas yra Simas Kudirka, ne 
Grūzde; kaip buvo anksčiau 
mums pranešta- Apie tai pa
skelbė N. Y. Times gruodžio 3 
d 1 J 1

Jeigu jis juos turėjo, tai galėjo 
turėti tik savo kišenėse ar 
užantyje paslėpęs. Juk nebuvo 
nieko lengvesnio tam sovieti
nio laivo kapitono skundui pa
tikrinti — reikėjo tik padaryti 
kratą visuose Gruzdės atsineš
tuose daiktuose ir drabužiuose, 
kuriais jis buvo apsivilkęs. Mes 
manome, kad tokia krata būti
nai reikalinga saugumo sume
timais, nes ant laivo gali užšok
ti ne tik prieglaudos ieškoda
mas politinis pabėgėlis, bet ir 
priešo pasiųstas sabotažininkas 
laivui susprogdinti. Jeigu kra
tos nebuvo padaryta, kuo sun
ku patikėti, tai visi Gruzdės 

Dalis demonstruotojų New York Times Square lapkričio 28.
Nuotr. R. Kisieliaus

daugiau aiškinasi, tuo giliau 
skęsta. Baltųjų Rūmų spaudos 
sekretoriaus Zieglerio pareiški
mą, kad tai buvusi “sprendimo 
klaida”, taip pat kritikavo. Esą: 
tai daugiau nei klaida ir nei in
dividualinė tragedija. Tai bu
vęs Ženevos sutarties 33 
straipsnio, ir begėdiškas Ame
rikos garbės ir tradicijų pažei
dimas.

Daily News gruodžio 2, ver
tindamas prezidento įsakymą 
ištirti per 48 valandas, sako, 
kad tai atsiliepimas į visos vals

reikalą tvarkę pareigūnai yra 
verti didžiausios paniekos. Bet 
jeigu žinota, kad rusų kapito
no skundas melagingas, tai už 
pabėgėlio sugrąžinimą visi turi 
būti skaudžiai nubausti.
VĖL KALBA ADMIROLAS

Antra, admirolas Bender dar 
pasakojo spaudai, kad jūrinin
kas (Grūzde) susilpnino savo 
šansus gauti prieglaudą dar ir 
todėl, kad nuo sovietiško laivo 
nušoko tiesiai ant “Vigilant”, 
o ne į vandenį, kaip buvęs sa
kęs padarys^/Jeigu jis būtų 
iš vandens ištrauktas, nebūtų 
buvę kliūčių suteikti jam pabė
gėlio prieglaudą “Tokioms ap
linkybėms esant, Į Coast Guard 
apygardos viršininkas nuspren
dė. kad bus protinga ir tinka
ma, jei nebus leista panaudoti 
mūsų. laivą pabėgimo įrankiu, 
todėl atbėgėlis buvo grąžin
tas” — kalba adm. Bender.
MES ATSAKOM

Šitas argumentas yra toks pat 
kabinimasis už šiaudo, kaip ir 
pirmasis. Ir vienas ir kitas yra 
melagingas išsisukinėjimas 
bandant savo kailį išgelbėti. 
Abudu admirolai suteršė Ame
rikos kario garbę ir išniekino 
Amerikos laisvės vėliavą. Jie 
apvylė tuos, kurie pasirašė jų 

tybės plotu reiškiamus protes
tus prieš sukliudytą pabėgimą. 
Žiūri skeptiškai, ar valstybės ir 
transporto departamentų rapor
tas galės būti per porą dienų. 
Laikraštis vedamųjų puslapy į- 
sidėjo Vigilant paveikslą su vė- z 
liava, kurioje įrašyta: “Lithua
nian Defector”.

Televizijoje kasdien vienas 
ar kitas kanalas kalba apie iš
davimą, ypačiai gausiai penkta
sis. Buvo perduoti pasikalbėji
mai su R. Keziu, A. Mažeika.

Banga tebeina, ir ji vargiai 
atslūgs, iki bus sulaukta spren
dimo.

paskyrimą pareigoms, nes jie 
pasirodė tų pareigų neverti.

Iš valstybės departamento 
yra pasakyta, kad instrukcijos 
tokiems reikalams tvarkyti nė
ra labai tobulos, bet ten esąs 
aiškus įsakymas, kad su politi
niu pabėgėliu susidūręs Ameri
kos pareigūnas turi tuojau 
siekti patarimų ir nurodymų 
aukščiau. Ir Gruzdės reikalas 
būtų buvęs visai kitaip sutvar
kytas, jeigu valstybės departa
mentas būtų aiškiai ir pilnai 
painformuotas apie visas aplin
kybes. Taip liudija oficialus 
valst. departamento kalbėtojas 
Robert McCloskey.

Mums negali užtekti taisyk
lių patobulinimo, kad ateityje 
taip neatsitiktų, mes reikalau
jam, kad šio įvykio kaltininkai 
būtų atitinkamai nubausti, nes 
to reikalauja teisingumas.

Per Mėnulio naktį 
menuleisis neveiks
Sovietų automatinės stoties 

“Luna-17” nuvežtas ant Mėnu
lio robotas-vežimėlis “Luno- 
chod-1” baigė pirmąjį tyrinė
jimų etapą ir, paruošus Mėnu
lio nakties režimui, pastatytas 
į reikiamą padėtį.

“Luna-17” ir tas robotas yra 
nutupdyti Lietų jūroje, kur 
lapkričio 24 prasidėjo Mėnulio 
naktis, pasibaigsianti gruodžio 
8. Tas robotas varomas bate
rijomis, kurias prikrauna Sau
lės energija, todėl nakties me
tu baterijos negalės tos energi
jos prisikaupti- Todėl ir roboto 
veikla sustabdyta. Dar nežino
ma, ar robotas galės toliau 
veikti, nes neaišku, ar po 14 
dienų jo batrerijos dar bus 
gyvos. Jos dabar uždengtos 
tam reikalui padaryta plokšte.

Lietuvos spaudoje tas sava
eigis aparatas ‘Lunochod-1’ pa
krikštytas mėnuleigiu. Nieko 
nesakoma, ką per Mėnulio nak
tį darys “Luna-17”.

Tarnybos amžius
Daugumos JAV didžiųjų kor

poracijų ir bankų vadovų am
žius dabar sukasi apie 50 me
tų. Pastaruoju laiku jau apsi
prasta, kad jie turi visai pasi
traukti 65 metų amžiaus su
laukę.

Bet kongrese dar yra tokių 
senatorių ir atstovų rūmų na
rių, kurių amžius artėja prie 
80 metų ir jie vis dar tebeva
dovauja svarbioms komisijoms. 
Daroma įvairių žygių, kad to
kie persenę kongreso nariai su
siprastų tinkamu laiku savo vie
tas užleisti jaunesniems-

Novoe russkoe slovo gruo
džio 1 paskelbė telegramas, ku
rias lapkričio 27 dieną pasiun
tė prezidentui Nixonui Ameri
kos rusų pravoslavų Bažnyčios 
mitropolitas Filaretas ir mitro- 
politas Irinėjus.

•
“Mūsų Bažnyčios nariai — 

rašo mitropolitas Filaretas — 
yra sujaudinti žinios, kad ad- 
mir. Ellis įsakė išduoti radis
tą Simą, kuris prašė politinės 
globos Jungtinėse Valstybėse. 
Žiaurumas, kaip sovietų jūri
ninkai su juo elgėsi net ant 
Vigilant denio, jau savaime 
liudija apie kankinio mirtį, ku
ri laukia jo sugrąžinto į sovieti
nę teritoriją. Lig šiol Jungti
nės Valstybės ir kiti civilizuo
ti kraštai laisvajame pasauly 
bėgliam duodavo globą. Mes 
protestuojame prieš admirolo 
Ellis veiksmus ir pagarbiai pra
šome jus, pone prezidente, duo
ti atitinkamom įstaigom nuro
dymus, kurie ateity apdraustų 
politinių bėglių laisvę ”

“Pone prezidente, — kreipia
si mitropolitas Irinėjus — su 
giliu pasipiktinimu aš patyriau 
iš spaudos apie incidentą. įvy
kusį pirmadienį lapkričio 23 ne
toli Martha’s Vineyard salos, 
Massachusetts, JAV teritori
niuose vandenvse. Šis inciden

New Yorko dienraštis Daily News gruodžio 2 šalia vedamojo įsidėjo ir šį 
piešinį.

LAIŠKAS AMERIKIEČIAM
Ši angliškai rašytą laišką iš

kirpkite iš laikraščio ar perra
šykite ir pasiųskite JAV prezi
dentui Nixonui, savo senato

The placid seas of Martha’s 
Vineyard were pierced with 
cries — “Oh God, help me, 
help me,” as the son of Lith
uania pleaded. Mesmerized eyes 
followed the captors as they 
sought him out and with bar
baric ferocity, returned him to 
the depths of tyranny. Too 
late Simas, we can no longer 
reach out to help you. But if 
you still live, do not despair 
. •. .do not despair for you 
have helped us to rededicate 
ourselves and we raise our 
voice in anger and take pen 
in hand, to do war with Go
liath. These deepfelt senti
ments are expressed by every 
human being who values life 
and freedom. We pledge our 
efforts to aid your brothers 

tas liečia nesėkmingą sovieti
nio jūrininko Simo mėginimą 
gauti globą mūsų šalyje.

Man vaizduojąs, kad JAV vy
riausybė, pasirašiusi Ženevos 
konvenciją 1951 m. pabėgėlių 
reikalu, įsipareigojo duoti glo
bą tiem, kas jos prašo ir kie
no gyvybė ir laisvė yra pavo
juje jų pačių šalyje. O betgi 
žmogus, ant kelių maldavęs pa
galbos ir laisvės ir kurio gyvy
bei aiškiai grėsė pavojus, prie
varta buvo grąžintas bedieviš
kai valdžiai, kuri čia dar sykį 
įrodė savo visišką žmogaus ver
tės nepaisymą, žiauriai sumuo
dama šį žmogų amerikiečių jū
rininkų akivaizdoje. Šis žmo
gus tapo neleistino sovietinės 
realybės nesuvokimo auka.

Dabar, kai jau tai įvyko, 
mes galime tik maldauti Visa
galį Dievą, kad jis šiam nelai
mingajam, prašiusiam mūsų pa
galbos, suteiktų dvasios jėgų, 
būtinų pakelti tam, kas jo lau
kia, ir kad jis atleistų mums, 
mūsų nusikaltimą.

Vardan Amerikos demokrati
jos moralinių ir dvasinių verty
bių aš laikau savo pareiga sa
vuoju vardu ir vardu mano ga
nomųjų pagarbiai prašyti jus, 
pone prezidente, imtis visų rei
kalingų priemonių, kad būtų 
išvengta panašių baisių inci
dentu”

riam, kongresmanam, savo 

miesto laikraščiam, žurnalam, 

radijo stotim.

in captivity and to voice the 
anguish of your fatherland. 
And last of all, Simas, your 
pleas have not fallen on bar
ren soil. They have challenged 
America to recommit herself 
to the principles on which her 
very foundation rests. They 
have alerted her people to 
the menace from which you 
fled. They have reunited a 
historic bond between this new 
world and the nation which 
gave you birth. This rekindl
ed tie will serve to light the 
way that freedom-loving men 
will travel. Perhaps, Simas, 
you foreshadow David, and 
your piercing cry was the 
shot of Goliath’s fall.

A Concerned American of 
Lithuanian Descent
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Amerikiečių spauda apie lietuvio jūrininko išdavi SPARTA — Rašomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, jv. 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.

Informacijos apie išdavimą amerikiečių spaudoje pasiro
dė anksčiau. Vertinimas atėjo tik po savaitės nuo išdavimo, po 
demonstracijų New Yorke, Bostone, Clevelande, Chicagoje ir 
kt.

Kas mėginta pasakyti tik puse lūpų kaip apie vietinės 
reikšmės įvykį, po demonstracijų staiga virto didele visos 
Amerikos garbės bei prestižo problema.

Pirmiausia tenka minėti New Yorko laikraščių vertini
mus- N. Y. Times po plačios infc.rmacijos sekmadienio, lapkri
čio 29 nr. pirmadienio nr. davė vedamąjį. Vedamuoju atsi
liepė tą pat dieną ir Daily News, ir N. Y. Post.

Išdavimo epizodai Bostono ir New Yorko 
spaudos informacijoje

ANTANAS J. SAVELSKIS — lietuvis advokatas — 87-26 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

N.Y. Times — Laisvo žmogaus žeme
Sovietinio jūrininko prievar

tinis pašalinimas iš Jungtinių 
Valstybių pakrančių sargybos 
laivo, padedant jo pareigūnam 
amerikiečiam, yra tikrai vienas 
iš negarbingiausių incidentų, 
kurie kada nors įvyko laive po 
Amerikos vėliava. Tai pasity
čiojimas iš Amerikos tradicijos 
suteikti politinį azylį, ir tai gali 
būti Ženevos konvencijos pa
bėgėlių reikalų pažeidimas.

Jūrininkas, kilimo lietuvis, 
siekė globos pakrančių sargy
bos kutery Vigilant tuo metu, 
kai buvo deramasi su Sovietų 
žvejybos laivu Amerikos vande
nyse prie Martha’s Vineyard. 
Trumpai susakant, kas ten nu
tiko per dešimties valandų tar
pą, yra tai, kad Vigilant kapi
tonas leido Sovietų jūrininkam 
atvykti į kuterį, ištempti bėglį 
iš vietos, kur jis buvo pasislė
pęs, primušti iki sąmonės ne
tekimo akivaizdoje amerikiečių 
stebėtojų ir pagaliau išsigaben
ti jį atgal į sovietinį laivą vie
na iš Amerikos laivo valčių.

“Paaiškinimas”, kurį davė 
pakrančių sargybos atstovas, 
buvo beveik tiek pat nepa
prastas kaip ir pats incidentas. 
Jis sakė, kad sprendimas grą
žinti lietuvį buvo padarytas, 
“atsižvelgiant Į opumą tarptau
tinių pasikalbėjimų dėl žvejy
bos problemų”. Tie pasikalbė
jimai — tęsė jis — “galėjo at

sidurti pavojuje kitaip pasiel
gus”. Pakrančių sargybai, žo
džiu, valstybės įsipareigojimai 
tiem, kurie žvejoja plekšnes, 
yra svarbesni už bet kokius į- 
sipareigojimus žmogui, siekian
čiam saugumo ir laisvės Ame
rikos laive-

Tikrasis paaiškinimas yra tie
siai aukštųjų pareigūnų baikš
tus kvailumas, palydimas, gal 
būt, apatijos. Žala yra padary
ta; dabar nėra įmanoma išgel
bėti lietuvio,‘ kuris tikėjo pa
grįstai, atsižvelgdamas į isto
riją ir tradicijas, kad jis bus 
saugus sykį jau pakliuvęs į A- 
merikos laivą. Kas privalu da-. 
bar, tai imtis akcijos,. kad bū
tų apsidrausta nuo tokios neįti
kimos įvykių eigos pasikartoji
mo.

Ši valstybė skyrė dešimtis 
tūkstančių gyvybių ir šimtus bi
lijonų dolerių pasipriešinti ko
munistų tiranijai. Bėgliai iš to- 
talistinio režimo mielai priima
mi ,iš daugelio pasaulio dalių. 
Bėgliai pakartotinai imasi rizi
kingų žygių bėgti, kad užsitik
rintų saugumą Jungtinėse Vals
tybėse.

Vyriausybė skubiai tūrėtų 
pašaukti atsakomybės visus šia
me epizode atsakinguosius, ir 
greita Kongreso investigacija 
galėtų būti paveiki priemonė 
prieš — kada nors — Vigilant 
aferos pasikartojimą.*

Skaitytojų dėka mus pasie
kę Bostono laikraščiai, o taip 
pat New Yorko nušviečia deta
liau atskirus išdavimo epizodus 
ir iškelia kontroversiją dėl to, 
kas yra svarbiausi išdavimo 
kaltininkai.

Boston Herald Traveler (gau
tas A.M. dėka) lapkričio 25 ir 
26, Boston Globe (gautas A.M. 
dėka) lapkr. 26, Record Ame - 
rican (gautas D.J., A.M., A.T. 
dėka) lapkričio 27, o taip pat 
N- Y. Times lapkričio 29, gruo
džio 2, Daily News gruodžio 2 
atskirus epizodus nušviečia, 
remdamiesi pakrančių sargy - 
bos viršininko adm. Chester M. 
Bender (Washington), sargybos 
pirmo distrikto viršininko ad
mirolo William B. Ellis (Bos
ton), valstybės departamento at
stovo Robert McCloskey pareiš
kimais ir ypačiai pareiškimais 
Robert Brieze, kuris buvo įvy
kio liudininkas ir labiausiai iš
vilko aikštėn visa išdavimo afe
ra, fe

Robert Brieze

LIUDININKAS BRIEZE:
Record American sako, kad 

Robert Brieze dalyvavo dery
bose su Sovietais dėl žvejybos 
kaip vienas iš penkių Ameri
kos delegacijoje. Jis yrą jūri
nio maisto gamintojų* sąjun
gos prezidentas ir atstovauja 
105 laivų savininkam — 49 me
tų, latvis, kurio tėvai, brolis 
ir sesuo 1941 iš Latvijos bu
vo deportuoti ir deportacijoje 
mirė. Jis išbėgo į Vakarus ka
ro pabaigoje.

Daily News Gėdingas smurtas
Nėra kito žodžio aprašyti su- 

jukusiem (jelly-spined) veiks
mam Amerikos pareigūnų, ku
rie pereitą savaitę grąžino lie
tuvių kilimo jūrininką rusam 
— po to, kai jis padarė despe
ratišką šuolį iš sovietinio žvejy
bos laivo į laisvę, į pakrančių 
sargybos laivą.

Detalės aiškėja pamažu, ir 
su kiekvienos pasirodymu šis 
epizodas darosi vis negarbinges- 
nis.

Dabar pasirodo, kad rusam 
buvo bėglys ne tik atiduotas, 
bet buvo rusam leista ateiti į 
kuterį Vigilant ir daužyti ne
laimingą vergą, o tuo tarpu 
amerikiečiai ignoravo jo mal
davimus azylio.

Faktas, kad Sovietų laivas 
buvo pririštas prie kuterio de
rantis dėl žvejybos taisyklių, 
negali jokiu būdu pateisinti 
pakrančių sargybos ir valsty
bės departamento nežmoniško 
sprendimo. Ar žuvų kvotos yra 
svarbesnės už žmogaus vertę ir 
laisvę?

Kongresas ar (ir) Nixono vy
riausybė turėtų tuojau ištirti šį 
visą fiasco iki dugno. Iškilmin
gas įsipareigojimas sutartimi, 
gal būt, yra pažeistas; JAV gar
bė ir tradicijos tikrai yra su
tryptos.

Atsakingieji asmens turėtų 
būti surasti ir pasmerkti to
kiam pažeminimui, kokį jie pa
darė savo kraštui.

PAGAL JO LIUDIJIMĄ 
DERYBOS IR PO JŲ: ‘

Record American plačiai duo
da jo liudijimus. Esą amerikie
čių delegacija atvyko į Sovie
tu laiva 10:30 vai. Buvo vai- fe

New Yorko Post — Atgal, is kur atvyko
Maža ką gali padaryti Jung- rikos yra tokis didelis pertek- 

tinės Valstybės, kad išlais- liūs. Kas padarė klaidą ar tie-
vintų pavergtų tautų aukas, at
sidūrusias žabanguose- Bet gali 
tauriai vykdyti azylio teisę, kad 
išgelbėtų tuos, kurie ištrūksta 

x iš jų rankų pas mus. Tokis vy
ras buvo lietuvis jūrininkas, 
vardu Simas, kuris peršoko 10 
pėdų tarpą nuo Sovietų žvejy
bos laivo į J.V. pakrančių sar
gybos laivo denį mylia nuo 
Martha’s Vineyard.

Pasilieka miglotas daugelis 
diplomatinių plonybių, kuriom 
jis buvo prievarta grąžintas 
į žvejų laivą, padedant pakran
čių sargybos pareigūnam (ir, 
kaip praneša, Washingtono 
aukštosiom įstaigom, kurių bu
vo atsiklausta). Bet svarbiausi 
faktai yra aiškūs. Žmogus des
peratiškai maldavo globos Miss 
Liberty šalyje ir buvo žiauriai 
atmestas. Jam nėra vietos šaly-
je, kur antikomunistinės reto-

Rear admirolas Ellis Admirolas Bender

J. B. 8HALINS-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P'way Sts.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

šės. Paskui derybos porą va
landų. Paskui vėl vaišės. Ket
virtą valandą delegacija grįžusi 
į amerikiečių kuterį. Buvo nu
matyta, kad laivas išplauks 4 
vai. į New Bedford- Bet pa
krančių sargybos viršininkas 
pakvietė rusų delegaciją ap
lankyti jo laivą. Brieze, maty
damas, kad rusų delegacijos 
pirmininkas bei vertėjas ir ki
ti nariai iš laivo nesitraukia, 
vieną iš sargybos pareigūnų pa
klausė, kodėl negrįžtama į New 
Bedford. Pareigūnas pasakė, 
kad laive esąs rusas, kuris pra
šo politinio azylio.

Mes mėginome — sako Brie
ze — pasiekti pakrančių sar
gybos viršininką ir išaiškinti, 
kad jis atsižvelgtų į' žmogaus 
teises, nes jis yra Amerikos 
vandenyse ir Amerikos nuo
savybėje. Aš sakiau jam, kad 
bėglio grąžinimas reiškia jam 
mirtį.

Buvęs sumišimas. Praėjo 8 
valandos. Manau, sako Brieze, 
sargybą mėgino išsiaiškinti kas 
daryti. Tuo tarpu Brieze ir kiti 
derybų dalyviai buvo nuvesti į 
kapitono kajutę, ir jiem pasa
kyta iš ten neišeiti.

PAGALBOS ŠAUKSMAS:
Mes negalėjome matyti, kas 

paskiau įvyko, bet mes galėjo-

siveržęs iš grobikų kruvinas, 
tik su apatiniais drabužiais din
go viršutiniame denyje, pasislė
pė, nes buvo jau naktis; kaip 
Amerikos laivas atitolo nuo so
vietinio laivo, bet jame likę so
vietų jūrininkai surado bėglį ir 
primušė iki sąmonės praradimo. 
Ką su juo padarė, Brieze ne
matė, bet jūrininkai jam pas
kui pasakė, kad surišo virvėm 
nuo galvos iki kojų, susuko i 
paklodes, Įmetė į valtį, kurią 
rusam davė Amerikos laivas, 
jau visai be sąmonės,dar val
tyje daužė ir, lydimi ameri
kiečių, pristatė į sovietinį lai
vą- Tai buvo jau apie vidur
naktį.
PAKRANČIŲ SARGYBOS VIR
ŠININKO ROLĖ IŠDAVIME:

Boston Globe antrašte “Ad
mirolas atsakingas už azylio pa
neigimą” kartoja kapit. Flet
cher Brown, pakrančių sargy
bos pirmo distrikto štabo vir
šininko, pareiškimą, kad “galu
tinį sprendimą padarė jisai 
su adm. Wf B. EIŲs, distrik
to viršininku.” Kap. Brown ir 
adm. Ellis turėję tiesioginį ry
šį su kuterio Vigilant kapito
nu derantis su sovietais dėl 
bėglio.

N. Y. Times gruodžio 1: Pa
krančių sargybos atstovas tvir
tino, kad sprendimą grąžinti

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborlus-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 ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kainą.

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 net. 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, 
at, 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—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietua ] 
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 foto 
patarnavimai. 422 Menahan 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-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hail Univ.'radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.__________________
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir angių 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. ______ v -____________ ■
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green SL, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.

me girdėti žmogų šaukiantį pa
galbos ... Visi laikraščiai rašo, 
kaip įleisti sovietų jūrininkai 
daužė,, spardė bėglį, kaip jis 
puolęs ant kelių šaukė: “O Die
ve, gelbėk mane”; kaip jis iš-

siog neparodė rūpesčio? - Pakrančių apsaugos laivas Vigilant

Sovietų laivas — Sovietskaja Litva, ii kurio buvo iššokęs S. Gruzdė.

bėglį įsakė vykdyti pirmo dis
trikto viršininkas adm. W. B. 
Ellis.

Daily News gruodžio 1: Adm- 
Chester R. Bender, pakrančių 
sargybos viršininkas (Washing
tone) sakė, kad Ellis, “nepasi
taręs su valstybės debartamen- 
tu ar kitom valdžios įstaigom 
Washingtone, įsakė kuteriui vy
rą grąžinti”.
VALSTYBĖS DEPARTAMEN
TO ROLĘ:

Daily News gr. 1: Kap. F. 
Brown pareiškęs: “Mes nurodė
me valstybės departamentui 
apie galimą padėties konflik
tą. Iš valstybės debartamento 
nebuvo jokio atsakymo”.
Boston Herald Traveler:“Vals- 

tybės departm- atsisakė in- 
tervenuoti, kaip pakrančių vir
šininkas informavo. Tačiau ki
tas šaltinis — rašo tas pats 
laikraštis — pranešė, kad tarp 
valstybės departamento ir Vi
gilant pareigūnų buvo pasi
kalbėjimas. Buvo sugestija — 
bet ne įsakymas — sakė šis šal
tinis, kad susidarę draugiški 
santykiai nebūtų statomi į pa
vojų azylio suteikimu”.

Record American lapkričio 
27: “Valstybės departamento 
atstovas vakar vakarą (lapkrič. 
26? Red.) sakė, kad pirmadie
nį buvo susirišta tris kartus 
dėl pabėgimo. Pirmas apie 3:30 
pp. pranešė apie galimą pabė
gimą; antras apie 5 pp. prane
šė nieko naujo neįvykus; tre
čias pranešė apie įvykusį pabė
gimą, bet kad sovietinis jūri
ninkas grąžintas į laivą”- Laik
raštis čia pat priduria: “Pagal 
Ęrieze jūrininkas iš tikrųjų ne
buvo gražintas iki vidumak - 
čio”.

N. Y. Times lapkr. 29: Pa
krančių sargybos atstovas sa-

( nukelta į 3 psl.)

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL 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 Stcnford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

$ Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-01, Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

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

i

9

Gyvybės, ligoninės, automobilių, baldų, namų ir visos ki
tos apdraudos — asmenims, profesionalams ir biznio įstai
goms. Laisvas pasirinkimas kompanijos ir apdraudos rū
šies. Nemokamas patarnavimas ir informacija. Smulkes
nei informacijai gauti skambinkite, rašykite ar užeikite:

LITAS
SERVICE CORPORATION

S94-IO Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 
Tel. 212-847-5522

arba
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212-441-6799

LITAS SERVICE CORPORATION 
patarnauja nekiln. turto pirkimo-pardavimo reikaluose.
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Kankinio kraujas
Kankinių yra ir dabar. Yra 

jų tarp lietuvių.
Kankiniai yra nukankintieji 

už tikėjimą į Dievą. Kankiniai 
yra nukankintieji už tikėjimą 
į Idėją.

Kankinių eilėn tenka priskir
ti ir lietuvį jūrininką, kuris ti
kėjo į žmogaus Laisvės idėją.

★

Kankinio aureolė nėra popu
liari mūsų laikais. Kankinius 
dėl idėjos, dėl principo apšau
kia atitrūkusiais nuo gyvenimo, 
nerealiais užsispyrėliais, nemo
kančiais prisitaikyti prie aplin
kybių ir ištraukti iš jų kiek ga
lima naudos.

O betgi tie, kurie kankinius 
taip apšaukia; kurie juos net 
kankinimam išduoda, gyvenime 
išsilaiko ar net pusiausvyrą at
gauna tų kankinių kančios ir 
kraujo dėka.

Kankinio likimas supurto są
žinę tų, kurie yra nusižeminę 
prieš neteisybę- Praveria akis 
tiem, kurie buvo įtikinti, kad 
tikrasis kelias į laimę yra opor
tunizmas, prisitaikymas.

★

Lietuvos laisvės kovotojų 
(partizanų) auka giliai paveikė 
pačius lietuvius. Iš to poveikio 
kilo ir visa dešimtmeti truko 
išeivijoje partizanų kultas.

Bet ši laisvės kovotojų auka 
nepaveikė Amerikos. Apie ją 
buvo tylima. Ameriką sukrėtė 
dabar lietuvio kankinio auka. 
Sukrėtė jei ne sąžines dėl kal
tės pajautimo, tai sukrėtė sa
visaugos instinktą.

Instinktyviai turėjo pajusti, 
kad įtikinėjimas apie bolševikų 
sužmoniškėjimą yra užsiliūliavi- 
mas. Pamatė, kokis žvėriškas 
tebėra tas, su kuriuo amerikie
tis nori prekiauti, sugyventi ir 
bičiuliautis. Pamatė, kad ta bi
čiulystė yra kaip Odisėjaus ir 
Polifemo, kurs pažadėjo Odisė
jui didžiausią dovaną — suėsti 
jį paskutinį.

Iš kitos pusės amerikiečiai
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MIKALOJUS KATKUS

BALANOS GADYNĖ

(45)
Dabar žibinčius prinešamas 

prie stalo, čia ir visi renkasi. 
Vyrai sėdasi kertėje, ant suo
lų, moterys — kitoj pusėj sta« 
lo, ant kėdžių, arba “pilkaja
me” gale stalo, nesimaišant 
su vyrais. Pokyliuose ar šiaip
jau besėdose moterys užima 
kertę — godojamąją vietą už- 
stalyje, kasdieniniame gyveni
me tvarka eina atbulai. Mat, 
vyrų darbas svarbesnis, antra, 
jie prieina prie stalo tiktai pa
skirtu laiku, taigi vyrai turi 
būti rūpestingiau valgydinami. 
Jie gali pasakyti, kaip druskos 
— ar maža, ar per daug, ne
išvirinta ar prisvilinta. Su mo
terimis nėra rūpesčio: jos vi
sada po gryčią, visada prieina 
prie duonos, tiekdamos valgį, 
gali prisiragauti.

Po vakarienės, gali būti, vie
nuoliktos valandos pradžioje, 
eina visi gulti. Jei oras dar 
nešaltas, vyrai guli daržinėje 
ar svirne, mergaitės kamaroje 
ar seklyčioje, šeimininkai su 
vaikais gryčioje šaltame laike 
į gryčią įnešama dar viena lo

pamatė, kokių bukapročių ar 
apsileidėlių valstybinės pareigos 
supratime yra tame biurokrati
niame aparate, kuris yra skir
tas Amerikai saugoti ir Ameri
kos užsienio politikai tvarkyti.

Lietuvio kankinio likimas 
sukrėtė Amerikos opiniją ir 
vyriausybę. Gal tai paskatins 
apvalyti savo įstaigas nuo to
kių biurokratų, kurie rengia 
Amerikai Polifemo dovaną — 
suėsti ją paskutinę.

O dėl paties jūrininko, kuris 
Amerikos atiduotas kankini
mam, teisingas yra mitropolito 
Irinejaus žodis: belieka maldau
ti Visagalį Dievą, kad jis atleis
tų-mums mūsų nusikaltimą.

Mirė ar numarintas?
Atkreiptina dėmesio į laik

raščio žinutę: “Sis ruduo oku
puotos Lietuvos lituanistams 
mokslininkams labai nelaimin
gas. Neseniai pranešėm apie 
Jurgio Lebedžio ir Juozo Sen
kaus mirtis, kai vėl reikia ap
gailestauti Jono Kazlausko ir 
Kazio Umbraso netekimą.”

Žinutė priduria, kad Jonas 
Kazlauskas 1954 baigė Vilniaus 
un-tą, 1967 įsigijo filologijos 
daktaro laipsnį ir profesoriavo 
Vilniaus universitete. Jis buvo 
Baltistikos žurnalo įkūrėjas ir 
atsakomasis redaktorius. Kazys 
Umbrasas 1943 baigė V i 1 - 
niaus universitete lietuvių lite
ratūros studijas. Buvo filologi
jos mokslų kandidatas, litera
tūros kritikas.

Dėl Umbraso neturim čia jo
kių papildomų žinių. Dėl prof. 
Kazlausko—Europoj buvo gau
ta žinių, kad prof. Kazlauskas 
buvo suimtas, išvežtas į Rusi
ją ir netoli Maskvos įkištas į 
bepročių namus. Per porą sa
vaičių jis turėjo būti ten likvi
duotas. '

Jei žinia yra tikra, J. Kaz
lauskas bus atsidūręs eilėje tų 
intelektualų, kuriuos Sovietai 
laužo arba koncentracijos lage
riuose, arba bepročių namuose, 
arba MVD kamerose.

va. Joje guli mergaitės. Vyrams 
pataisoma ant suolų. Naktį gry
čioj nešalta, nes ji kiek prišyla 
nuo balanų degimo ir nuo ža
rijų, suneštų iš priengio, vaka
rienei išvirus. Trys langai už
stumti storomis lentomis —lan
ginėmis; ketvirtas prie durų pa
liktas stiklinis. Tiek stiklo lan
gas, tiek lenta slankioja pozuo- 
se, iškirstuose sienų rąstuose. 
Vakare, balaną uždegus, nustu
mia stiklą ir .užstumia lentą; 
dieną stiklas grįžta į savo vie
tą ir šviečia gryčiai.

Gulant gaidys, tupėdamas su 
vištomis priengyje, ant užlių, 
gieda pirmą sykį — tai laikas 
pirmųjų gaidžių. Begulint išei
na antrieji ir tretieji gaidžiai. 
Su ketvirtaisiais gaidžiais jau 
reikia kelti. Laikrodis tada ga
lėtų rodyti tarp 4 ir 5-kių. Pir
miausia keliasi moterys: šeimi
ninkė ir mergaitė; atsikėlę pu
čia balaną.

Degtukų nuo amžių nežino
jo. Aprašomais 1862 metais 
degtukai pasirodė krautuvėse, 
ir vartojo juos miestiečiai, bet 
ir tie vartojo atsargiai. Kaimo-

Šiomis dienomis išsiuntinė
jama prenumeratoriam tik ką 
atspausdinta “Krikščionis Gy
venime” serijos išleistoji kun. 
dr. Stasio Žilio “Gyvoji litur
gija”. Tai tikro šios srities ži
novo veikalas. Šiltai skaitytojų 
prieš porą metų sutiktas “Gy
venimo šaltinių” autorius šia
me naujame savo veikale jam 
būdingu lengvu stiliumi patei
kia brandžias, tiesiog pačia Baž
nyčios dvasia alsuojančias, 
mintis vienu aktualiausių la
biausiai visus palietusiu ir te- 
beliečiančiu klausimu po 11 
Vatikano Susirinkimo.

Dedame ištrauką iŠ tos kny
gos skyriaus “Liturgijos atnau
jinimas” (158-160 psl.).

Tikinčiųjų parengimas. Ku
nigas ne tik vykdo liturgiją ar 
vadovauja, bet ir su ja supa
žindina tikinčiuosius, kad litur
gija taptų jų veikimo šaltinis 
ir viršūnė. Tai įvyks, kai tikin
tieji supras liturgijos prigimtį, 
esmę, ženklus ir kai liturgija 
jie pamils. Čia daug padės li
turginiai pamokslai, trumpos 
pastabos liturginių apeigų me
tu, pritaikyta literatūra ir įvai
rios kitos priemonės. Veikles
ni parapijos nariai galėtų būti 
parengiami ypatinguose kur
suose; jaunimas — vasaros sto
vyklose, vaikai — mokyklose.

Vertimai i gimtąją kalbą. Gal 
tikintieji labiausiai nustebo, 
kai jie išgirdo mišias laikant 
lietuviškai- Daugelis išsigando: 

Momentas iš protesto .demonstracijų New Yorke. Ant plakato užrašyta: Fishing—Yes, Freedom—No? Nuotr. V. Maželio

se gi tuo laiku visai jų nebu
vo; vieni nežinojo apie jų iš
radimą, kiti, kad ir žinojo, bet 
nepasigedo jų, kad ir be jų ga
lima gyventi- Toliau degtukai 
ėmė skverbtis į kaimos gry
čias. Jų neužkentė ir bijojo: ne- 
užkentė dėl to, kad jie perkami, 
bijojo dėl to, kad iš jų gali kil
ti gaisras. Ypač dabojo degtu
kus nuo mažiukų. Tie labai 
smailiai žiūrėjo, kaip tas šipu
liukas pats užsidega ir dega. 
Kad jie turėtų degtukų, tai 
degtų ir degtų. Kur laikomi 
degtukai, žinojo tik šeiminim 
kė ir mergaitė. Vakare atneša 
mergaitė degtuką ir braukia 
į plytą pamažėliu. Visi žiūri, 
kas bus. Braukia braukia —gal- 
viukė nutrupa. Visi mergaitę 
supeikia, ima kitas braukti — 
ir po trečio degtuko uždega.

Pirm to laiko degtukų dar 
nežinojo, šviesą užžibindavo iš 
žarijos. Vakarienei išvirus, mer
gaitė suneša žėruojančias ang
lis į gryčią, prakasa židinyje pe
lenus, supila žarijas ir pele
nais jas užkasa. Lygiai taip daro 
iš ryto, krosnį iškūrenus. Ug
nis pelenuose ilgai išėsti; kada 
reikia, pakrapšto židinyje, iš
verčia vieną didelę žariją ant 
pryžiedos ir pučia, prispaudę ša
kaliuką. žarija pučiama duoda 
liepsną — ir nuo jos užsidega 
priglausta plonulytė balanėlė.
Bepučiant balaną vakarais, bū
na juoko. Norint iš žarijų išpūs
ti ugnį, reikia dikčiai kelis sy- pasakymas, jei viešnia,

“Kur eina ta mūsų ‘lotynų’ 
Bažnyčia?”

Kristus nekalbėjo lotyniškai. 
Ką tik gimusi Bažnyčia naudo
jo aramajų kalbą, kuri ir šian
dien gyvuoja asirų apeigyne. 
Pirmosiose bažnytinėse bend
ruomenėse vyravo graikų kal
ba, kuria kalbėjo tų vietų žmo
nės. Tik ketvirtame šimtmety
je, Romoje, imta naudoti loty
nų kalbą, nes tikintieji čia taip 
kalbėjo.

Lotynų kalba nėra sandari, 
nė liturgijos dalis. Romos Baž
nyčioje ji buvo vienas išorinės 
vienybės raiščių. Tačiau visi ži
no, kad ji kliudė tikintiesiem 
veikliai dalyvauti pamaldose. 
“Taip .. .yra su kalba; jei ne
kalbėsite suprantama šneka, 
kaipgi bus žinoma, ką sakote? 
Juk jūs kalbėsite lyg į orą... 
Taigi, jei aš nežinosiu žodžio 
prasmės, būsiu tam, kuriam 
kalbu, svetimšalis •.. Nes jei aš 
melsčiaus nesuprantama kalba, 
mano dvasia melsis, bet mano 

.protas yra be vaisiaus. Tai 
kaipgi? Aš melsiuos dvasia, bet 
melsiuos ir protu; giedosiu dva
sia, giedosiu ir protu. Kitaip, 
jei garbintume! dvasia, kaipgi 
tas, kuris yra bemokslio vieto
je, pasakys Amen prie tavo 
garbinimo? nes jis nežino, ką 
sakai. Tu, tiesa, gerai dėkoji, 
bet kitas nėra pagerinamas.” 
(1 Kof. 14, 9-17.)

Štai kur eina “lotynų” Baž-i 
nyčia! Ji siekia, kad krikščio
nys sąmoningai pasakytų savo 
Amen, kad kunigai nekalbėtų 

kius papūsti. Kai mergaitė sykį 
papūtė, koks nors juokdarys 
paminėjo kokį vyrišką vardą, 
antrą sykį papūtus, minėjo ki
tą vardą; kurį vardą minint, 
balana suliepsnos, tokiu vardu 
būsiąs jos vyras- Minimi vardai: 
Petras, Jonas, Tramdusas.... 
Mergaitė nesusitūri nesijuoku
si ir ne tik neįpučia balanos, 
bet dar apipurkščia žariją. Pu
čia antrą žariją, kiti iš šalies 
stabdo juokdarį:

— Nustok! Mergaitė negali 
įpūsti balanos.

Mergaitė iš naujo pučia ke
lis sykius ir įpučia; gryčia “nu
švinta”.

— O, brač, mūsų Barbora 
gaus vyrą gražiavardį. Kai pū
tė, aš misle sakiau vardus, ir 
vis nieko. Kai pasakiau “Mi- 
kits”, balana tuoj užsiliepsno
jo, — išdrožė vienas gryčioje 
esančių-

Pasitaiko, kad ugnis židiny
je išgęsta. Mergaitė išbado pele
nus ir gauna vienas žiežirbas, 
kitąsyk nė tų nėra. Tada prisi
eina nubėgti į gretutinę gryčią 
ir iš ten parnešti ugnies. Mer
gaitė paima menką marškonį 
skuduriuką, padaro iš jo rutu
liuką ir tame rutuliuke parne
ša žėruojančią anglį. Nuėjusi 
ugnies, niekada negaišta sveti
moje gryčioje, nes savojoje vi
si laukia pareinant. Iš to išėjo 

neilgai 

“lyg į orą”, kad tikintieji pa
maldose nesijaustų svetimša
liai, kad jie geriau pažintų ti
kėjimą, o jų dvasia ir valia 
sustiprėtų, žodžiu, Bažnyčia 
siekia, kad jos liturgijoje da
lyvaujantieji tikintieji šventėtų,

Čia susiduriame su didele 
sunkenybe: parengti deramus 
liturginių tekstų vertimus į 
gimtąją kalbą.

1965 metais įvykusio vertė
jų suvažiavimo Romoje kalbėto
jai skundėsi, kaip sunku esą 
išversti liturginius tekstus: 
trūkstą sakralinių sąvokų, kai 
kurių kalbų gramatika esanti 
giliai skirtinga nuo lotyniško
sios, vertėjai neturi didesnės 
patirties ... Antra vertus, užda
vinys esąs didelis, bet būtinai 
reikalingas: tekstai gimtąja kal
ba padėsią ne tik tikintie
siems, bet būsią pačios Bažny
čios balsas. Nors suvažiavimo 
dalyviai išreiškė asmeniškas 
patirtis, tačiau jų mintys ne 
vienam gali būti naudingos, 
ypač kad jos atsispindėjo ir 
šventojo Tėvo kalboje, pasaky
toje užbaigiant suvažiavimą-

Kalbėtojai primygtinai pa
brėžė, kad vertimai turėtų bū
ti galimai suprantamesni, sklan
dus, stilingi. Teksią kurti sak
raline kalba, kuri tiksliai, aiš
kiai ir lengvai išreikštų šven
tas tiesas ir kuri turėtų būti 
skirtinga nuo šiokiadienio kal
bos; ją teksią nuolat vis iš nau
jo peržiūrėti, papildyti ir išdai
linti.

patrukus, nori atsisveikinti ir 
išeiti: “Įpuolė kaip ugnies, ir 
vėl pro duris.”

Iš senovės aprašymų žinome, 
kad šešioliktame amžiuje val
džia varė žmones gyventi į kai
mas. Pirma žmonės gyveno 
miškuose ir viensėdijose. Vien
sėdijoje, netekus ugnies, dides
nis nepatogumas, negu kaimo- 
je; kad ugnis neišgestų, reikėda
vo ją daboti atsidėjus. Tai bu
vo moterų rūpestis. Pridėję 
prie to ugnies galią duoti šili
mą ir gyvybę, suprasime, ko
dėl mūsų bočiams ugnelė buvo 
šventa, kodėl ją vienoje vieto- ‘ 
je užlaikė amžinai ir rūpino ją 
godojamos mergelės vaidilutės.

Anksti rytą, mergaitei pu
čiant balaną, niekas nejuokuo
ja, pertai ji greitai užšviečia ir 
įkiša balaną į žibinčių. Miego
jusieji, kam reikia kelti, pama
žėliu juda: aunasi kojas, ieško 
drapanų. Po trumpo poilsio die
nos triūsas prasidėjo- Mergaitė 
traukia su kačerga grūdus iš 
krosnies, sijoja iš jų pelenus, 
valo šiaudagalius, varpas ir pila 
į geldą. Taip pritaiso dvi geidi 
ir sėda už ratelio. Vienas iš vy
rų, ūkvedys ar bernas, eina pa
žiūrėti į abares; nuėjęs pašeria 
arklius ir žvilgterėja į galvijų 
namą, apsišviečia jį lajiniu 
žvakigaliu, įstatytu į skardinį 
žibintuvą.

Po valandėlės kamaroje ūžia 
dvejos girnos: šeimininkas ir 
bernas mala duonai krosnyje

Vienaip tiktų versti švento
jo Rašto tekstus, kitaip him
nus. šventąją poeziją galima 
versti laisviau. Joje galima šį 
tą pakeisti, pridėti, atimti, pri
taikyti, perduodant nepažeis - 
tą, gilią religinę mintį. Ypač 
giedamus tekstus reikėtų vers
ti kreipiant dėmesį į ritmą bei 
kitus muzikos reikalavimus-

Savo žodyje vertėjams Šven
tasis Tėvas priminė Jeronimo 
pasakymą: “Jei pažodžiui ver
siu, gausis nesąmonė; jei pakei
siu tvarką bei mintį, nebebū
siu vertėjas.” Toliau Šventasis 
Tėvas pageidavo, kad liturgi
nius tekstus turėtų versti ne 
vienas, o keletas žmonių; kad 
sielovados labui atsisakius da
lies lotyniškųjų išsireiškimų 
puošnumo, būtų išsaugotas tu
rinys dailioje bei kilnioje for
moje; kad kraštai, kurie naudo
ja tą pačią kalbą, naudotų tą 
patį vertimą; kad visi, kurie 
rūpinasi liturginiais dalykais, 
sektų vietos bažnytinės vyres

IŠDAVIMO EPIZODAI.
(atkelta iš 2 psl.)

kė, kad sprendimą grąžint bėg
lį įsakė vykdyti pirmo distrikto 
viršininkas adm. W. B. Ellis, 
bet kad abudu — valstybės de
partamentas ir pakrančių sar
gybos viršininkas Washingtone 
padėtį apsprendė, “tuojau po
piet 23-iąją”, tą dieną, kada į- 
vyko incidentas.

džiovintus rugius. Išmalė pri
taisytas geldas ir atėjo malėjai 
į gryčią. Mergaitė vėl siaučia 
grūdus ir pritaiso po antrą gel
dą, ta ir paskutinė. Malimas tę
siasi bent dvi valandi, potam 
malėjas laisvas ligi pusryčių. 
Jis sėdi ar eina, kur jam iš
puola, ar gulasi. Eina žiūrėti, 
ar neįkliuvo šeškas į spąstus, 
lapė ar zuikis į gyvinius, ku
rapka į žabangas, vilkas į vir- 
binę. Eina iš gryčios dar ir dėl 
to, kad, krosnį kūrenant, gry
čioje ne koks buvimas.

Taip primaldavo duonai vi
sai vasarai, ligi rudeniui, ko- 
laik vėl ateina malimo laikas. 
Sąmalinį pildavo į kubilus; mil
tai, būdami sausi, po krosnimi 
džiovintų grūdų, negesdavo, ka
žin kiek laikant. Į malūną ve
žė tik prėskiniui, varė du sykiu 
per girnas. Sykį varant per gir
nas, malūne mokėdavo pen
kias kapeikas už maišą (ne už 
pūrą). Maišus tam tikslui siū
davo didelius, kad tik vyras ga
lėtų nuo ratų įnešti į malūną, o 
dvieju sukibę užneštų laiptais 
ant viršaus Vindų malūnuose 
nebuvo.

Sukilę moterys verpia taip, 
kaip ir iš vakaro, gieda mažiau, 
mat, dabar gryčioje bėra vie
nos moterys. Grūdus siaučiant, 
reikia nutraukti giedojimą, o 
trečia — kol nuo snaudulio nu- 
siblaivo. Paskutinę rėčką siaus
dama, mergaitė palandina po 

nybės nurodymus. “Tekstas 
gimtąja kalba .. .privalo būti 
suprantamas visiems, net vai
kams ir nemokytiems žmo
nėms. Tačiau jis turi būti kil
nus, atitinkąs tas tikrovės, ku
rias jis išreiškia. Jo kalba . •. 
turi kelti dvasią ir uždegti šir
dį Dievo meile”. (L‘Osservatore 
Romano, 1965 lapkričio 12).

•
Kun. dr. Stasio Žilio “Gyvą

ją liturgiją” galima įsigyti ra
šant adresu: “Krikščionis Gyve
nime”. Administracija, 361 W. 
Broadway, P. O. Box 95, So. 
Boston, Mass. 02127. Taip pat 
per platintojus lietuviškų kny
gų kioskuose ir knygynuose. 
Knygos kaina 5 dol-, prenume
ratoriams — 3.50 dol. į pre
numeratorius galima ir labai 
rekomenduojama įsijungti kiek
vienu metu. “Krikščionis Gy
venime” serija turėtų būti kiek
vienos krikščioniškos šeimos 
knygų lentynoje.

N. Y. Times gr. 1: “Atsaky
damas į pirmą skambinimą, 
kaip McCloskey (valstybės de
partamento atstovas. Red.) sa
kė, sovietinių reikalų pareigū
nas nurodė, jog “mes nenorėtu
me skatinti pabėgimo ir jog 
tai gali būti provokacija”. Mc 
Closkey pareiškė, kad jei de
partamentas būtų pilnai in
formuotas apie aplinkybes, tai 
“incidento eiga būtų buvusi 
kitokia”.

Daily News gr. 1 parašė ir 
pavardę to pareigūno departa
mente, su kuriuo buvo kalbė
ta pirmą kartą. Tai Edward L. 
Killham, pareigūnas sovietiniam 
reikalam.
KUO TEISINAMAS 
IŠDAVIMAS:

Visi laikraščiai pakartojo El
lis’ įstaigos pareiškimą: spren
dimas grąžinti buvo padarytas 
“atsižvelgiant į opias tarptau
tines diskusijas dėl žvejybos 
problemų”.

Vėliau buvo surastas kitas 
argumentas, kurį pareiškė pa
krančių sargybos viršininkas 
adm. Bender (Washington).

Daily News gr. 1 jį perdavė: 
“Bender sakė, kad bėglys, var
du Simas, informavo pakran
čių sargybos pareigūną, jos jis 
pasiryžęs šokti iš laivo. Tuo 
atveju, sakė Bender, kuteris 
jį ištrauktų iš vandens, vykdy
damas “gelbėjimo operaciją”, ir 
valstybės departamentas būtų 
paprašytas nurodymų. Bet Si
mas šoko tiesiai į Vigilant de
nį, ir Sovietų viršininkas pa
reiškė pretenzijas kuterio kapi
tonui Ralph E. Eustis, kad tai 
pabėgęs vagis”. Toliau pagal 
Daily News informaciją: Ben
deris tvirtino, kad “nors jūri
ninkas prašė politinio azylio, 
Ellis nusprendė jo neduoti, kai 
buvo pareikšti kaltinimai dėl 
vagystės. Pagal N. Y. Times, 
Bender tvirtino, kad bėglys pa
vogęs apie už 2,000 dol. “To
kiose aplinkybėse — sakė admi
rolas Bender — pakrančių sar
gybos pirmo distrikto viršinin
kas pajuto, kad bus protinga ir 
tinkama neleisti mūsų laivo 
panaudoti kaip pabėgimo prie
monės ir kad vyras turėtų bū
ti grąžintas”

Daily News gr. 1 priduria, 
jog pakrančių sargyba reika
lavo iš sovietų, kad jie raštu 
reikalautų išduoti bėglį tuo pa
grindu, kad jis pavogė 2000 
dol. Benderis, paklaustas, ar jie 
rado tuos tariamai pavogtus do
lerius suėmę bėglį, atsakė —ne.

krosnimi vieną mažiuką, kad 
iššluostytų paskutinius grūdus. 
Kai krosnis patuštėjo, į ją ne
laukiant krauna malkas ir ku
ria. Užeina laikas, vadinamas 
pečkuru.

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

Iš Ingolstadto Lietuvių 
Progimnazijos į Ingolstadto 
Lietuvių gimnaziją

Gimnazijos steigimo reikalas, 
pasirodo, buvo jau pribrendęs. 
Ingolstadte, palyginus su kito
mis vietovėmis, maistas buvo 
geras, ir trumpu laiku iš čia 
gyvenusiųjų ir naujųjų ateivių 
susidarė gana didelė lietuvių 
tremtinių kolonija (apie tūks
tantis žmonių). Birželio 28 d. 
buvo išrinkta nauja Lietuvių 
Sąjungos Ingolstadto skyriaus 
valdyba, kurią sudarė A. Impu- 
levičius (pirmininkas), K. Ba- - 
nys, B. Vosylius, J. Ramanaus
kas ir V. Aleknavičienė- Kul
tūros vadovu buvo paskirtas 
kun- J. Skirkevičius, o švieti
mo — St. Grigaravičius. Nuo 
birželio mėnesio galo pradėjo 
veikti vaikų darželis ir pradi
nė mokykla, kurių iškilmingas 
atidarymas įvyko liepos 15 die
ną. Liepos 18 dieną Lietuvių 
Sąjungos Ingolstadto skyriaus 
valdyba protokolu Nr. 13 pave
dė kultūros ir švietimo vado
vams įsteigti progimnaziją. 
Švietimo vadovas liepos 22 d. 
14 vai. ir sušaukė pirmąjį mo
kytojų susirinkimą.

Susirinkome. Viso 12 moky
tojų. Visi svetimi, visi iš įvai
rių gyvenamų vietų ir aplinky
bių. Susirinkimą iškilmingai ati
darė valdybos pirmininkas A- 
Impulevičius viename iš pa
čių neiškilmingiausių kamba - 
rių. Pirmininkauti buvo pa
kviestas St. Grigaravičius, o 
sekretoriauti — pradinės mo
kyklos mokytojas V. Petruške
vičius. Iš švietimo vadovo kal
bos paaiškėjo, kad šiuo metu 
gimnazijos steigimo reikalas bu
vo paremtas tik geromis vilti
mis; realu buvo tik netoli nuo 
lietuviams paskirtų kareivinių 
mokyklų patalpoms nužiūrėtas 
be langų, beveik be stogo, ba
rakas, be to, dar gyvenamas 
žmonių, kelios dešimtys paaug
liu, kurie, neturėdami užsiėmi
mo, darėsi sunkiai susekami ir 
suvaldomi, na, ir dvylika mo
kytojų, norinčių dirbti kad ir 
blogiausiomis sąlygomis! Užpro
tokolavome — įsteigti Ingol - 
stadte lietuvių progimnaziją ir 
pradėti mokslą rugpiūčio 1 die
na!

Bet po truputi geros viltys 
pradėjo pildytis: apie 40 pir
mosioms klasėms mokinių bu
vo jau užregistruota per tą pa
čią dieną įvykusį tėvų susirin
kimą, o liepos mėnesio gale

Nuotr. V. Maželio

UNRRA paskyrė mokykloms 
baraką. Dabar jau skubiai ėjo 
pasiruošimas progimnazijos ati
darymui ir mokslo pradžiai.

Liepos 29 d. susirinkome jau 
16 mokytojų, pristatytų švieti
mo vadovo valdybai patvirtin
ti, bet dar nepatvirtintų (pa
tvirtinti buvome tik sekančią 
dieną protokolu Nr. 15). Pir
miausia išklausėme St. Griga
ravičiaus kalbą. Truputį nuste
bę sužinojome, kad jis nepasi- 
imsiąs jokių pamokų, tačiau ei
siąs direktoriaus pareigas, tvar
kydamas tik ūkinius progimna-

KIEKVIENĄ MOKINĮ NORĖJO IŠAUKLĖTI KAIP KOKĮ DIPPLOMAT|
Apie mokytoją Jurgį Košį (3) 

PAULIUS JURKUS

Atsidūręs inspektoriaus pa
reigose ir būdamas dar jaunas 
mokytojas, J. Kasys vis dėlto 
nepasimetė Telšių gimnazijoje. 
Jis sutelkė visą energiją mo
kyklą organizuoti iš vidaus. Tai 
buvo pokario metai, kai iš Ru
sijos dar ėjo nihilizmo mada. 
Buvo ir anarchijos. Mokiniai, 
gindami savo laisves, turėjo net 
savo atstovą pedagogų tarybo
je.

Naujas inspektorius su- 
draussmino gimnaziją ir “nu
sausino” visas balas. Iš moky
tojų tarybos nubraukė moki
nių atstovus, iš pačių mokinių 
pareikalavo — mandagumo, 
tvarkos, pareigos supratimo-

J. Košys daug dėmesio sky
rė auklėjimui. Kiekvieną moki
nį norėjo išauklėti kaip kokį 
diplomatą, kad jis būtų ir man
dagus ir susipratęs lietuvis. Jo 
pastangomis buvo įvestos auk
lėjimo pamokos, mokiniai bu
vo išmokyti gražiai sveikintis, 
nukeliant uniformos kepuraitę.

Visa tai teigiamai atsiliepė 
į gimnaziją. Mokiniam draus
mė gal nepatiko, bet vėliau vi
si suprato, kad tai buvo tei
singas ir geras kelias.

Iš tų metų mokinių yra išėję 
visa eilė žymių žmonių, štai 
prof. Antanas Salys — kalbi
ninkas, šiuo metu profesoriau
jąs Philadelphijoje, broliai Meš
kauskai, pasivadinę vėliau Ger- 
mantais, abu jau mirę, P. Sū
džius, buvęs gimnazijos direk
torius, žuvęs vokiečiam atei
nant į Lietuvą, Rubaževičius, 
-buvęs tos pačios Telšių gimna
zijos ilgametis direktorius, dr.

GRAŽINA BŪGAITĖ

zijos reikalus; istorijos mokyto
ja O. Jasaitienė kaip inspekto
rė turėsianti rūpintis mokslo 
reikalais. Čia ir man teko šio
kia tokia garbė — buvau pa
kviesta tapti pedagogų tary
bos sekretore, kuria ir išbuvau 
visą progimnazijos ir gimnazi
jos gyvavimo laiką. Per tą po
sėdį nutarėme rugpiūčio 1 d- 
iškilmingai atidaryti progimna
ziją, rugpiūčio 2 d. suregistruo
ti mokinius ir paskirstyti kla
sėmis, kad ir tuščiam barake

K. Alminauskas — germanis
tas, broliai Tyliai, kurių vienas, 
Adolfas, yra architektas Wash
ingtone, kun. J.. Pragulbickas, 
kun. A- Račkauskas ir k.

Telšiuose J. Košys pradėjo 
rinkti žemaičių liaudies meno 
retesnius eksponatus. Norėjo 
net muziejų suorganizuoti ir jį 
laikinai įkurti didelėje kleboni
joje, bet klebonas Kurzonas 
nesutiko. (Klebonija buvo bu
vusiame bernardinų vienuoly
ne).

Muziejų Telšiuose įkūrė P. 
Genys, buvęs jo mokinys. Jis 
pasinaudojo ir tais surinktais 
eksponatais, nes jie iš miesto1 
niekur nebuvo išvežti.

Tuo metu Telšiuose ėjo laik
raštis — “Žemaičių Priete- 
lius”, kuriame bendradarbiavo 
ir J. Košys. Keista, pats būda
mas humanitaras, studijavęs 
kalbas, lotyniškai parašęs dar
bą apie Kanto filosofiją, tame 
laikraštėlyje rašė žemės ūkio 
klausimais. Rašė todėl, kad 
pats mėgo ūkio darbus ir kad 
tokio bendradarbio laikraščiui 
trūko.

Iškeliamas i Kražius
1926 metais pasikeitė Lietu

vos valdžia. Rinkimų metu lai- 
m ė j o socialdemokratai, 
pasitraukė krikščionys demok
ratai- Telšiuose irgi buvo per
mainų, kurios palietė gimnazi
ją. į gimnazijos direktorius at
ėjo Jonas Jagaudas, matema
tikas — astronomas. (Tose pa
reigose jis išbuvo ilgą laiką). 
Vasaros metu J. Košį iškėlė į 
Kražius.

Čia irgi senas kultūros cent
ras. Čia buvo jėzuitų vienuoly
nas ir jų mokykla. Čia buvo ir 
garsios Kražių skerdynės, ka
da rusai jėga norėjo uždaryti 
vienuolyno bažnyčią ir žemai
čiai pasipriešino.

Čia buvo pilna gimnazija, ku
riai vadovavo kun. K. Galdi
kas, vėliau buvęs. Palangos kle
bonu. Bet Kražiuose J. Košiui 
neilgai teko dirbti. 1927 metų 
kovo 227 jis iškeliamas j Pa
langą.

Ant marių kranto
Palangoje jau nuo seno bu

vo vidurinė mokykla, kuri tiek 
daug davė Lietuvai anais lai
kais, kai mokyklų buvo maža- 
čia mokėsi ir A. Smetona, bu
vęs Lietuvos prezidentas. ‘

Anuo metu, kai atsikėlė čia 
J. Košys direktoriauti, čia dir
bo ir komunistai — Untulis, 
Gedvilas. Direktorius Untulis 
ir buvo pakeistas, gi Gedvilą 
atleido iš mokytojo pareigų. 
Naujasis direktorius norėjo jį, 
kaip jauną žmogų, dar palikti 
mokykloje, bet neišėjo.

J. Košys visada daug dėme
sio skyrė mokyklos pastatam ir 
bendrai jos išorei. Palangos 
gimnazija buvo neremontuota, 
neaptvarkyta. Jo rūpesčiu ir su
manumu mokykla buvo pagrin
dinai atremontuota, išpuošta, 
prisodinta medelių.

Savo organizacinį talentą jis 
parodė ir šalia gimnazijos. Pa
langa kurortinis miestas, daug 
kas atvažiuoja atostogauti. Jis 
suorganizavo ir įkūrė katali
kam mokytojam vilą, kurioje

(žmones pavyko skubiai iš
kraustyti), o rugpiūčio 6 d. pra
dėti mokslą kad ir be suolų, 
stalų, vadovėlių, pieštukų bei 
sąsiuvinių.

Tą pat dieną mokytojai pasi
skirstė dėstomais dalykais: P. 
Bučinskas — vokiečių kalbos 
mokytojas, Gr. Būgaitė — lie
tuvių kalbos, Pr. Grušauskas
— matematikos ir kūno kultū
ros berniukams, V. Gruzdienė
— matematikos, V. Jagoldai- 
tė — kūno kultūros mergai
tėms, O. Jasaitienė — istorijos, 
A. Kazlauskaitė — lietuvių kal- 

Sedoje 1931 metais iš k. Vanda ir Jurgis Košiai ir jų giminės

daug kas atostogavo ir kuri ge-- 
rai vertėsi.

Bet į Palangą atostogauti at
vykdavo ir prezidentas A. Sme
tona- Ir jam štai nepatiko direk
toriaus darbai. Kas nepatiko, 
neteko sužinoti, bet jis prezi
dento įsakymu buvo iš Palan
gos atleistas ir perkeltas į Se
dos vidurinę mokyklą.

Sedoje
Seda yra Mažeikių apskrity

je, nutolusi nuo traukinių ir 
pagrindinių kelių. Senas mies
tas, bet niekada neišaugęs, ne
sudaręs savo pramonės, nesu
kūręs nei kultūros centro. Mies
tas pradėjo kultūrėti tik Lietu
vos nepriklausomybės laikais. 
Čia buvo įkurta keturių kla
sių vidurinė mokykla.

Mokyklai buvo paimtos senos 
nepritaikytos' patalpos — grū
dų sandėlys. Pati aplinka buvo 
skurdi ir net purvina.

Naujasis direktorius J. Ko
šys čia pasireiškė kaip organi
zatorius, kultūrintojas. Jis ap
tvarkė visą mokyklą, įrengė' 
sporto aikštelę su visokiais 
sporto įrankiais, uždaręs dalį 
aikštės įtaisė kultūrinį darže
lį su Vytauto Didžiojo pamink
lu, su gėlių klombomis, suoliu
kais. .Kasmet rengė medelių so
dinimų šventes ir su mokiniais 
apsodino ne tik mokyklos kie
mą. bet ir artimuosius kelius. 
Tie medeliai išaugo į liepas ir 
daug vėliau čia praeiviui suda
rė gražaus ir tvarkingo mieste
lio vaizdą.

Mokyklos viduje jis jau turė
jo praktikos palaikyti drausmę 
ir gerą lygį. Pats dėstė vokie
čių kalbą, bet visada domėjo-

Rengiamasi Lietuvos operos minėjimui
Lietuvos valstybinės operos 

50 metų sukakčiai rengti komi
tetas Chicagoje paskutiniame 
savo susirinkime pas pirmi
ninką solistą A. Sprindį apta
rė su sukakties minėjimu susi
jusius reikalus.

Minėjimas buvo numatytas 
gruodžio 13 Jaunimo Centre. 
Bet neįmanoma visko atlikti 
per vieną dieną. Todėl buvo 
gautos patalpos dviem dienom. 
Nutarta ateinančių metų sau
sio 30 atidaryti parodą, o sau
sio 31 bus mišios, akademija 
ir banketas.

Komiteto sekretorium, vietoj 
Grožvydos Giedraitytės, pa

bos, Ig. Kučiauskas —matema
tikos, kun. dr. J- Mockus —ti
kybos, J. Morkevičius — pieši
mo, D. Paškanytė — geografi
jos, J. Ramanauskas — fi
zikos, A. Stanislovaitis — geo
grafijos, dr. I. Šeputienė—gam
tos, J. Šileikis —anglų kalbos, 
E. Zelbienė — gamtos ir namų 
ruošos.

Pradžioj tik muzikai nebuvo 
rastas mokytojas, vėliau tas pa
reigas pasiėmė J. Remys, kol 
nebuvo išrinktas stovyklų vir
šininku.

(Bus daugiau)

si ir kitais dėstomais dalykais. 
Daug dėmesio skyrė auklėjimo 
pamokoms. Mokiniai buvo iš
mokomi dailaus apsiėjimo, pra
tinami Į bendrus darbus, į so
lidarumą.

Seda turi labai gražią gam
tą. Varduvos upė čia lenkiasi 
vingių vingiais. Ant tų kilpų ir 
išaugo miestas. Aplinkui kran
tai, miškeliai, toliau, irgi miš
keliai, Plinkšės dvaras, kur bu
vo gražūs rūmai- Direktorius 
mokiniam parodė šią gam
tą. Kasmet rudenį ir pavasarį 
rengdavo mokinių ekskursijas 
į apylinkes-

Būdamas Sedoje, J. Košys ve
dė dantų gydytoją Vandą Pra- 
puolenytę. Ji buvo duktė žino
mo patrioto, visuomenininko 
Broniaus Prapuolenio. Visa 
Prapuolenių giminė buvo pa
garsėjusi kaip drąsūs kovotojai 
už lietuvybę. Jų giminėje buvo 
ir kan. Prapuolenis, parašęs 
garsią knygą “Lenkų apaštalai 
Lietuvoje”. Knyga su nepapras
ta drąsa demaskavo lenkų ku
nigų veiklą.

į Sedą J. Košys atsikėlė 1928 
metų rudenį, jau prasidėjus 
mokslo metam. Vedė 1931 m. 
vasarą. Tada jau pradėjo dai
rytis, ar negalima iš Sedos kur 
kitur išsikelti, juoba, kad žmo
nes giminės buvo Suval - 
kijoje.

Tokia proga pasitaikė. Kalva
rijoje prie Marijampolės direk
toriumi buvo Pr Sūdžius. Jis 
norėjo grįžti į žemaičius. Taip 
jiedu ir susitarė. Taip 1932 m. 
vasarą Švietimo ministerija J. 
Košį perkėlė į Kalvariją.

(Bus daugiau)

kviestas buvęs valstybinės ope
ros čelistas muzikas Petras Ar- 
monas-

Pasidžiaugta solistės J. Kriš- 
tolaitytės-Daugėlienės 10 dol. 
auka jubiliejaus reikalam; ji 
jau užsakė ir du bilietus į ban
ketą — tai pirmutinė kregždė.

Sužinota, kad gauta daug ver
tingų ir retų eksponatų paro
dai.

Plačiai aptarta akademijos 
tvarka ir visa eilė kitų daly
kų.

šeimininkė svečius pavaiši
no rinktiniais užkandžiais, o 
šeimininkas — savo gamybos 
lietuvišku krupniku.

(LMA)

LIETUVIŠKOS
Aldutės Dainuoja, Alice Ste

phens mergaičių choras įdaina
vo: Motinėlei, Pasvartyk, ante
le, Augin močiutė dukrelę, Ei
na garsas nuo rubežiaus, Aš au
gau pas tėvelį, Plaukia Nemu
nėlis, Vai nedvelk, vėjeli, Mėly
nasis Nemunėlis, Už jūrų, už 
kalnų, O tu dainuok, Laimė 
man, Graži kaip deivė. Vytury, 
Tango nokturnas, Rid-rito, A- 
guonėlė, Pasivaikščiojimas ir 
Agnes daina. Stereo galima gro
ti ir mono, 4.50 dol.

Dvi mamytės ir dvi dukrytės. 
Baltos burės plazda, Greitai, 
greitai, Linksmumas, Už gim
tinės klonius, Aš mergytė kaip 
rožytė, Pražydo jazminai, Toli 
už girių, Saulutė nusileido, Ge
gutė raiboji, Kaip verkiančio 
smuiko, Tylūs armonikos tonai, 
Vasaros naktys ir Ant visados.

Stereo 4.50 dol.
Baltijos Vėjelis. Kad tu bū

tum žuvytėlė, Dar nejok, Bal
tijos vėjelis, Graži Tėvynė ma
no, Subatėlė, Su daina, Jaunys
tė, Aštuonytis, Kukuoja gegu
tė, Dagilis, Ramunėlė, Motinė
le, pažvelk, Vilija, Nerymok pr 
vartų ir Ant Nemuno kranto.

Stereo 4.50 dol.
Žibuoklės, L. Stuko mote

rų seksteto įdainuota 14 liet, 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Dai
na apie tiltą, O, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų choras.

Stereo 4.50 dol.
Lietuvos Senos ir Naujos 

Dainos: Įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktelę, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
ieva, ievuže, Augu pas tėve
li, Stikliukėlis.

Stereo 4.50 dol.
G. Vasiliauskienės įdainuo

ta: Vai gražu, Gėlės iš šieno, 
Lopšinė, Daina prie upelio, Iš
dykęs rudenėlis, Kregždutė, 
Lakštingalos giesmė, Kalnų pie
menaitė, Pievoje žolelė žaliavo, 
Jei tu myli, Mergaitė ir paukš
telis. Mono, kaina 6 dol.

Dainų ir arijų rečitalis, J. 
Vaznelio: Augo girelėj, Tamsioj 
naktelėj, Nejaugi vėl, o Dieve, 
Dzūkų kraštas,- žalioj lankelėj, 
Laikrodis, Klajūnas, Arija iš 
op. “Don Carlos” ir “Sevilijos 
kirpėjas”- Mono 5 dol.

Dainos ir arijos. Sol. V. Dau
noras įdainavo: Žaliojoj lanke
lėj, Augau aš pas tėvelį, Pa
mylėjau vakar. Augo putinas, 
Saldus alus, Dėdės Jono pol
ka, Tų mergelių dainavimas, 
Anoj pusėj Dunojėlio, Žaliam 
berže, Jau saulutė leidos, Tra
kų pilis, arijos iš Rossini “Se
vilijos kirpėjas”, Verdi — “Na
bucco” ir “Don Carlos”, 
Beethoven — daina “In questa 
tomba obscura” ir Meier - 
“Gimtinė”. Palyda simfonijos 
orkestro. Mono (galima groti ir 
stereo). Kaina 5 dol.

Nr. 1. Sol. V. Noreikos įdai
nuotos dainos ir arijos: Piovė 
lankoj, Vai ir prijojo, Kad aš 
ėjau ulytėlėn. Koks ten leng
vas poįlsėlis, Ralio karvytės ma
no, Generalią aš išginiau, Sau
lute motinute, užtekėk, Kai aš 
mažas buvau, šiū namo, Lop
šinė, žvaigždutė, Stasys, Devin
toji banga, Agnus Dei, Avė Ma
ria ir Funiculi funicula. Mono. 
Kaina 5 dol.

Nr. 2, Sol. V. Noreikos Lie
tuviškos dainas ir operų ari
jos: Kur bakūžė samanota, Ug
nelė, arija iš “Meilės eliksyro”, 
L’Arlesiana — Frederiko ro
mansas, Nemunėlis,/ Arlekino 
serenada iš “Pajacų”, -arija iš 
“Rigoletto,” Tris dienas, tris 
naktis, arija iš Toskos, Surdata 
N'Namuratto (A. Canio), Dici- 
tencello Vuie — (F. Falvo), Ber- 
nužėli, nesvoliok, 
Kaina 6 dol.

PLOKŠTELĖS
Prof. Vytauto Bacevičiaus 

kosminės modernios muzikos 
plokštelė, kur pats autorius 
kompozitorius atlieka 11 savo 
kūrinių su pianinu. Mono, kai
na 5 dol.

Sol. Janina Liustikaitė įdai
navo operų arijas ir dainas: 
Adriana Lecouvreur — muz. F. 
Cilea; Mefistofele — A. Boito, 
Perlų ieškotojai — G. Bizet, La 
Boheme — G. Puccini ir La 
Wally — A. Catalani. Mergaitės 
troškimas ir lietuviška daina— 
abi Fr. Chopin; Kur prapuolė 
tas kelelis ir Abejonės — Al. 
Kačanausko, Ne margi sakalė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tykiai, viena liaudies dai
na, harmonizuota Br. Budriu- 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 dol.

Elzbieta Kardelienė dainuoja: 
Kur prapuolė tas kelelis, Kad 
aš našlaitėlė, Lopšinė, Keturi v 
žimo ratai, Mėlyni varpeliai, Oi 
nėra niekur, Tėvas su močiute 
savo, Žalioj girelėj, Pienė, Ne
pykstu ne, Lopšinė ir Pakelki
me taurę iš op. “Traviata” (due
tas su K. Petrausku). Mono, ga
lima groti ir - stereo, kaina 6 
dol.

Lietuvių Pasakos, seka Leo
nas Barauskas, dainuoja sol. Al
dona Stempužienė. Stuttgart 
simfonijos orkestrui muziką pa
rašė ir diriguoja Darius Lapins
kas. Stereo 6 dol.

Ainių Dainos ir Les Sept So
litudes, dainuoja sol. A. Stem
pužienė su Stuttgarto simfoni
jos orkestru, muzika Dariaus 
Lapinsko, kuris tam orkestui 
diriguoja. Stereo 6 dol.

Žirginėliai: Zuikio puikio by
la, Pasaka apie katinėlį ir gai
delį, Daržovių gegužinė, Du 
kačiukai, Skrendantis paršiu
kas, Eglė žalčių karalienė. Ant
roji laida skirta vaikam, kaina 
5 dol.

Antrieji Žirginėliai: Vasaros 
pasaka, Kalėdų dovana, Kle- 
mentina ir Valentina ir Rimas 
pas Kęstutį. Birutės Pukelevi- 
čiūtės režisūra. Dainos ir mu
zikinė palyda Fausto Strolios. 
Graži dovana vaikučiams. Ste 
reo, galima groti ir mono, kai
na 5 dol.

Sigutė, pasakos ir dainos vai
kams. Dainuoja A. Paukštelie- 
nė: Milžinų šalis, Karta karalai
tis, Tindy o tindy, Žiema, Mie
goki vaikeli, Striukis beuode
gis, Sigute ir Liepsnabarzdis ru- 
daberzdis. Stereo, galima nau
doti ir mono. Kaina 5 dol.

Aukuras: Kalėdos Lietu
voje, Tau brangi tėvyne, Lietu
vos paukštelių daina, Tekėj 
saulelė, Lopšinė lėlytei, Grįšim 
grįšim, Daina apie avižą, Dai
nuojanti jaunystė, Pavasaris, 
Rudenėlis, Žiema ir Vasarėlė: 
deklamacijos ir dainos su solis
tais, Vysk. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos mokinių choro 
pritariant kanklėmis Stereo, 
galima naudoti ir mono, kaina 
5 dol.

Sol. Stasio Baro Operų Ari
jos su Stuttgarto simfonija Da
riui Lapinskui diriguojant: Kar- 
navičius : Radvila Perkūnas— 
Jonušo daina (act. 1), Ponchiel- 
li: La Gioconda — Cielo e Mar 
(act. 2). Puccini: Tosca — Har
monija slaptinga (act 1). Turan- 
dot — Nessum dorina (act 3) 
ir Manon Lescaut — Donna 
non vidi mai (act. 1), Verdi: 
Aida — O, kad mane paskir
tų: mano Aida (act. 1). Halevy: 
La Juive — Rachel, Tave 
dangus (act 4). Bizet: Carmen 
— Gėlę, kurią man dovanojai 
(act 2). Giordano: Andrea Che
nier — Colpito qui M’avete un 
di all’azzurro spazio (act. 
1). Leoncavallo: Pagliacci —Eit 
vaidint: Juokis Pajace (act 1). 
Stereo 7 dol.

šios ir kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N.

Pradalgėlii Y. 11221. (Siuntimui prideda
ma 50 c., Kanadoje 1 doL).
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Dėkojame ir prašome
Vienintelei laisvajame pasau

lyje lietuvių gimnazijai atei
nančiais metais sueina 20 me
tų, kai ji gavo prasmingąjį Va
sario 16 vardą. Tai įvyko 1951 
vasario 16 Diepholze, Šiaurės 
Vokietijoje, kur tada gimnazi
ja buvo (ji įsteigta ten pat 
šiek tiek anksčiau, 1950 ru
denį).

Per tą laiką gimnazija išlei
do 80 abiturientų, 150 jaunuo
lių su mažąja abitūra, 250 su 
keliomis klasėmis. Apie 50 
jos abiturientų baigė aukštąjį 
mokslą ir sėkmingai dirba savo 
profesijose. Jų tarpe yra profe
sorių (Jungt- Amerikos Valsty
bėse), mokytojų, inžinierių, gy
dytojų, ekonomistų, kunigų.

Ne mažesni gimnazijos nuo
pelnai ir lietuvybei. Pirmiausia 
jos dėka keli šimtai jaunuolių 
išliko ar išsiugdė lietuviais. Jie 
pamažu perima lietuvybės dar
bų naštą ant savo pečių ir ap
saugo Vokietijos lietuvių bend
ruomenę nuo sunykimo.

Brangūs lietuviai! Jūs būsite 
girdėję, kad gimnazija pasta
raisiais metais negali pasigirti 
dideliu mokinių skaičiumi. 
Šiais mokslo metais joje mo
kosi 73 mokiniai, naujų moki
nių įstojo 25. Reikėtų, kad 
gimnazija turėtų bent 100 mo
kiniu. Kai kurie tėvai nelei
džia į ją savo vaikų todėl, kad 
apyprastės bendrabučio patal
pos.

Pilis, kurioje yra bendrabu
tis, jau stovi apie 100 metų. 
Ja tinkamai atremontuoti kone 
neįmanoma. Todėl yra geriau 
statyti naują bendrabutį.

Vokiečiai, kaip ir 1965 pa
statytam klasių namui, duoda 
du trečdalius visų reikalingų lė
šų. Tuo būdu jų parama sieks 
DM 880,000 (250,000 dol.)- Vi
sas bendrabučio pastatas at
sieis DM 1,300,000 (370,000 
dol.); todėl lietuviai turi sudė
ti. DM 420,000 (120,000 dol.).

Negausūs ir, palyginti, netur
tingi Vokietijos lietuviai šitos 
stambios sumos suaukoti ne
pajėgs. Vėl tenka kreiptis į 
jus, brangieji užjūrio lietuviai, 
ir prašyti mum padėti.

Gimnazijos laikytoja, kurato- 
rija, yra įgaliojusi tėvą Alf.

Beraatonį rinkti aukas bendra- gimnazijos padėtį ir savuoju 
bučio statybai. Jis jau nuo rug
sėjo vidurio lankosi Jungt. 
Amerikos Valstybėse ir Kana
doje ir prašo jūsų aukų. Ne- 
užverkite jam savo durų ir šir
džių! Padėkite pastatyti bend
rabutį jaunimui, kuris nori iš
likti lietuviškas.

Nuoširdžiai dėkojame už jau 
sudėtas aukas ir prašome tuos, 
kurie dar savo dalies nedavė, 
įsijausti į sunkią Vasario 16

doleriu ją palengvinti.
V. Natkevičius, M.A-, direk

torius, V. Martusevičius, M.A., 
kun. J. Dėdinas, W. Fassbeck, 
tėv. dr. K. Gulbinas, dr. J. Gri
nius, H. O- Haag, H. Kiesel, 
A. Krivickas, H. Motgabienė, 
K. Motgabis, J. Sahner, F. Skė
rys, V. Svilas, kun, H. Šulcas, 
E. Tamošaitienė, dr. A. Voelkl, 
A. Veršelis, A. Weigel, H- J. 
Wettach.

Kviečiame talkon!

Austrių puotą Šv. Alfonso 
suaugusių klubas surengė lap
kričio 21 Šv. Alfonso mokyklos 
kambariuose. Be austrių buvo 
ir kitų skanių valgių ir gėrimų. 
Buvo ir loterija.

Kilnus vajus vyksta Šv. Al
fonso bažnyčioj. Advento metu 
renkamos aukos palengvinti 
sunkų raupsuotų gyvenimą. Šį 
kilnų gailestingą darbą pradė
jo prel. L. Mendelis. Daug no- 
venos maldininkų prisideda au
komis prie šio kilnaus darbo.

Sodalietės gruodžio 6, sek
madienį, tuoj po 8:30 vai. mi
šių turės svarbu susirinkimą 
parapijos mokyklos kambariuo
se. Bus tariamasi kas aplankys 
kokias prieglaudas ir apdova
nos prieš Kalėdas lietuvius se
nelius-

Šv. Alfonso mokyklos vaiku
čiai ruošiasi kalėdinei progra
mai, kuri įvyks gruodžio 
sekmadienį, 3 vai. popiet 
Alfonso mokyklos salėj.

Kun. Antanas Dranginis
kričio 17 buvo išvykęs į Nor
ristown, Pa., kur palaidojo sa
vo dėdę dr. Edvardą Vosylių. 
Kunigas aukojo mišias už dėdės 
vėlę Šv. Augustino bažnyčioj. 
Velionis palaidotas Šv. Augusti
no kapinėse. Dr. E. Vosylius da
lyvavo antrame pasauliniame 
kare Europoj, po karo ėjo gy
dytojo pareigas Norristown ir 
Bridgeport, Pa. Nuliūdime li
ko žmona Agnietė, dukros Pat
ricija ir Konstancija, sesuo Ma
rė, broliai Kazimieras ir Pet
ras, sūnūs Edvardas, Ronaldas 
ir Jeronimas- Laidotuvėse daly
vavo -gausi minia draugų ir pa
žįstamu. 4- v

BALTIMORE, M D.
Kardinolas Lawrence She- 

han lapkričio 24 aplankė Šv. 
Alfonso parapiją. Jis aukojo vi
dudienio mišias ir pasakė trum
pą pamokslą. Po mišių pasikal
bėjo su klebonu prel. L. Men- 
deliu ir kun- A. Dranginiu. Ap
lankęs mokyklą turėjo progos 
pasikalbėti su auklėtojom sese
lėm kazimierietėm ir mokyk
los vaikučiais.

13, 
Šv.

lap-

Dr. Jonas Bučnys-Buchness, 
pirmos kartos lietuvis, staiga 
mirė lapkričio 18 savo namuo
se Catonsville, Baltimorės prie
miestyje. Velionis ilgus metus 
ėjo gydytojo pareigas. Jis bu
vo kuklus ir malonus žmogus, 
vienas iš Lietuvių Posto 154 
pirmtakūnų, kurie pradėjo šį 
postą prieš 26. metus. Jis rin
ko pašto ženklus ir buvo vie
nas iš pagarsėjusių filatelistų 
Baltimorėje. Jonas buvo susi
pratęs lietuvis ir pavyzdingas 
katalikas. Gedulingos mišios už- 
jo-vėlę buvo paaukotos Šv. Mor
kaus bažnyčioj lapkričio 20. Pa
laidotas New Cathedral kapinė
se. Nuliūdime liko dukros Kot
ryna ir Rosa Marie, sūnūs jė
zuitas kun. Antanas, daktarai 
Dovydas, Jonas, Jurgis, Myko
las ir Frederikas, broliai Juo
zas ir dr. Antanas, sesuo Ona 
ir 41 anūkas.

Jonas Obelinis

DARBININKO administracija daro visa, kad nereikėtų 
laikraščio kainos kelti. Tuo tarpu DARBININKO skaitytojai 
gauna laikraštį už 8 dol. Tai pigiausias mūsų laikraštis.

Norint ir toliau už tą kainą mūsų laikraštį išlaikyti, 
reikia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiūlyti 
savo draugams DARBININKĄ užsisakyti.

Kas prisius 1 dol. su nauju adresu gaus susipažinimui 
iki šių metų pabaigos. Kas prisius 6 dol., gaus vienerius me
tus; už 7 dol. Darbininką gauna šiuos ir 1971 metus.

Kviečiame pasinaudoti šiuo laikinu metų pabaigos pąpi- 
ginimu ir užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba artimie
siems. Paraginkite draugus bei pažįstamus arba prisidėkite 
auka, kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori skaityti, bet 
nepajėgia užsimokėti.

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų prenume
ratorių padės administracijai ilgiau išsilaikyti nepakeliant 
laikraščio kainos. Administracija taip pat prašo nedelsti atsi
lyginti už 1970 ir 1971 metus. Raginimas sudaro nereikalin
gų išlaidų.

Palengvinti išsiųsti prenumeratą dedama ši atkarpa. 
Prašome ją užpildyti ir pasiųsti adresu: DARBININKAS, 
910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221.

Užsakau naują DARBININKO prenumeratą kaip kalėdinę 
dovaną. Laikraštį siuntinėti:

Vardas ir pavardė

Adresas

Siunčiu už prenumeratą $__ _____ f

f
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Balfo vajaus metu Chicagoje J. Grybauskas (k.i šv. Antano taupymo ir skolinimo bendrovės sekretorius, 
paaukojo 100 dol. čekį priima Ona Zailskienė, Cicero Balfo skyriaus pirmininkė, stovi Valerijonas Šimkus, 
Chicagos apskrities pirmininkas. Nuotr. V. Noreikos

viceprezidentui

— JAV LB centro valdyba 
sąryšyje su lietuvio jūrininko 
grąžinimu Sovietam, pasiuntė 
eilę telegramų į Washingtona. 
Lapkričio 25 rytą, trečiadienį, 
telegrama pasiųsta v-bės de
partamentui, reikalaujant pa
aiškinimo, kodėl nebuvo suteik
tos pabėgėlio teisės lietuviui jū
rininkui. Telegrama buvo pa
kartota ir šeštadienio rytą. Tre
čiadienio vakarą buvo išsiųsta 
telegrama užsienio reikalų ko
mitetui (Foreign Relations Com
mittee), prašant incidentą ištir
ti. Sekmadienį telegrama bu
vo išsiųsta
Spiro T. Agnew, prašant suras
ti kaltininką, padariusį spren
dimą, neatitinkantį Amerikos 
laisvės principų.

— "Laivo“ žurnalas švenčia 
50 metų sukaktį. Jubiliejinis 
numeris išėjo lapkričio 28.

— Jaunimo seminarą jau 
antrą kartą (lapkričio 7-8) su
kvietė Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės Stuttgarto apylin
kės valdyba. Ji parūpino tam 
pinigų ir surado salę, perleis- 
dama jaunimo sekcijos valdy
bai suvažiavimo temas ir dis
kusijų pravedimą. Suvažiavo 
35 jaunuoliai. Diskusijom pra
matytos trys temos: Vokieti
jos lietuvių jaunimo veik
la, Antrasis pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas, Ryšiai su 
Lietuva.
— Kun. A. Trakio pasirašytą 
protestą prieš Baltijos valsty
bių okupaciją išspausdino JAV 
Bažnyčių tarybos New Yorke 
leidžiamas dokumentacijos pe
riodinis leidinys “Religion in 
Communist Dominated Areas” 
nr- 13-16. Šį dokumentą taip 
pat yra pasirašęs Latvijos liu
teronų arkiv- A. Lusis, estų liu
teronų dekanas J. Taul ir E. 
Rositis.

— L- šimučio knyga “Ameri
kos Lietuvių taryba 30-ties me
tų Lietuvos laisvės kovoje” jau 
baigiama rinkti. Viso bus apie 
500 psl. Veikalas išeis 1971 pra
džioj. Leidžia Amerikos Lietu
vių taryba, spausdina Draugo 
spaustuvė. Knygoj bus netoli 
100 iliustracijų. Knygos pabai
goj bus eilė dokumentinių 
tekstų anglų kalba.

— Dr. J. Valaitis, Lietuvių 
Fondo pelno skirstymo komi
sijos pirmininkas, ir visa komi
sija metų gale paskirstys Lie
tuvių Fondo pelną. Pelnas 
skirstomas šiuo principu: 50 
proc. kultūriniam ir švieti
mo reikalam per LB Švietimo 
tarybą, 25 proc. remiantis įvai
riais prašymais ir 25 proc. spe
cialios paskirties kūriniam.

— Slidinėjimo stovykla, ren
giama lietuvių studentų, vyks 
nuo š.m. gruodžio 27 iki 1971 
sausio 3 Laurentians kalnuose, 
netoli St. Agathe miesto, Ka
nadoje.

— Kun. A. Lipniūnui ir inž. 
A- Šapalui, lietuvių priešnaci- 
nės rezistencijos aukom, palai
dotam Pucko miesto kapinėse, 
paminklai bus statomi Lietuvių 
visuomenės draugijos Šlupsko 
ratelio rūpesčiu. Šie 
viai mirė 1945, tuoj 
hofo koncentracijos 
kalinių išvadavimo.

— Lituanus žurnalo skaityto
jai judrūs- Vien per praeitus 
metus 740 prenumeratorių pra
nešė savo adresų pasikeitimus.

— Vydūno vardo stipendijų 
fondas šiais metais jau pasky
rė šimtąją paskolą studijų rei
kalam. Lėšom telkti išleistos 
kalėdinės atvirutės. Šiemet at
virutes dovanai sukūrė dail. A. 
Sutkuvienė ir dail. Vai. Ramo- 
nis. Dėžutėj .6 skirtingų rūšių 
po 2 atvirutes. Viso 12 atviru
čių. Kaina 1.50 dol- Stipendijų 
paskolų ir atviručių 
kreiptis į Akademinio 
Sąjūdžio skyrius arba: 
nas Youth Fund, Inc.
kūnas, 3425 W. 73rd St. Chica
go, DI. 60629.

WORCESTER. MASS.
klausė prie Šv. Onos Draugi
jos ir daugelį metų buvo pir
mininkė. Jai susirgus, drau
gijos veikla kurį laiką žymiai 
buvo susilpnėjus. Priklausė ir 
prie Moterų Sąjungos 5-tos 
kuopos (nuo pirmųjų jos įsikū
rimo dienų).

Velionės širdžiai buvo arti
mos ir mielos Nekaltai Pradė
tosios Marijos seselės. Pri
klausė prie šių seselių rėmė
jų skyriaus ir savo aukomis 
rėmė jų darbus. Susirgus ilgą 
laiką buvo seselių globojama. 
Gausu jų būrys atsilankė į jos 
laidotuves.

Finansiškai rėmė ir Nukry
žiuotojo Jėzaus seseles Brock- 
tene, Mass., taip pat ir pran
ciškonus Kennebunkporte, Mai
ne, ir marijonus Thompsone, 
Ccnn. Besirūpindama kitais, 
neužmiršo ir savo parapijos 
reikalu. Buvo Šv- Kazimiero 
parapijos fundatorė.

Kada Aukščiausiojo buvo jai 
skirta atsigulti į ligos patalą, 
ji laukdavo su ilgesiu, kad vie
nos ar kitos draugijos narės ją 
aplankytų. Su skausmo ir 
džiaugsmo ašarom sutikdavo 
kiekviena.

Velionės palaikai buvo pašar
voti Dirsos laidotuvių namuo
se. Juos lankė kunigai, seselės, 
organizacijų narės. Visi bendra 
malda reiškė velionei paskuti
nę padėką už jos atliktus ge
rus darbus šioje žemėje.

Lapkričio 18 a.a. V. Sinaus
kienės palaikai buvo nulydėti 
į šv. Kazimiero parapijos baž
nyčią, kur už jos vėlę buvo 
aukojamos mišios. Dalyvavo or
ganizacijos, seselės, svečiai ku
nigai ir gausus būrys parapie- 
čių. Daugelis jų palydėjo ve-

Netekom a.a- V. Sinauskienės
Lapkričio 15 po ilgos ir sun

kios ligos, sulaukusi 83 am
žiaus, Šv. Vincento ligoninėje 
mirė žymi katalikiškų organiza
cijų veikėja ir lietuviškų kul
tūros židinių rėmėja a.a. Vik
torija Sinauskienė.

Jauna atvykusi į šį kraštą, 
velionė sunkiai dirbo fabrike. 
Bet nesitenkino vien kasdieniu 
darbu: jai rūpėjo ir visuome
ninė veikla. Jauna būdama, įs
tojo į tretininkų eiles ir akty
viai reiškėsi draugijos veiklo
je, rūpindamasi ja iki pat mir
ties. Tai buvp pavyzdinga na
rė.

Jos netekimą giliai pergyve
name. Už jos vėlę meldėmės, 
bendrai kalbėdamos rožančių, 
dalyvavome laidotuvėse, už- 
prašėm mišias. Kiekvienam su
sirinkime prisimename miru
sias nares.

A. a- V, Sinauskienė pri-

Šv-

du 
de- 

pro-

a. a.

lionę į amžino poilsio vietą 
Jono kapinėse.

Giliai nuliūdę pasiliko 
sūnūs, keturios dukterys, 
šimt vaikaičiu ir aštuoni 
vaikaičiai.

Staigi mirtis
Dar nespėjus palaidoti

Sinauskienės, žaibo greitumu 
visas tretininkes pasiekė žinia, 
kad jų šeimos narės Aleknie
nės sūnus staiga mirė lapkri
čio 16, turėdamas 35 m. am
žiaus.

Pati Aleknienė kuris laikas 
guli Šv. Vincento ligoninėje po 
ją ištikusios skaudžios nelai
mės. Taip motinai nė neteko 
budėti prie savo sūnaus karsto 
ir palydėti jo į amžinybę. Šis 
nepaprastas smūgis prisidėjo 
dar prie didesnės jos ligos 
komplikacijos.

Sunku įsivaizduoti, kaip mo
tina, gulėdama ligoninėje, per
gyveno netikėtą jauno sūnaus 
mirtį. Viešpaties keliai nežino
mi, ir jo planai nesusekami.

J.M.

LAPKRIČIO MENESIO AIDAI
Straipsniai: Julius Vidžgiris 

— Lenino mitas ir tikrovė; Pra
nas Visvydas — Žvilgsnis Į H. 
Radausko poetiką; Alg. T. An
tanaitis — Aitvaro -brolio neiš
daviau (apie H. Nagi); Vincas 
Vyčinas — Martyno Heidegge- 
rio filosofija.

Iš grožinės literatūros: A. 
Solženicynas — Malda; Dalia 
Kučėnienė — Metaxa (eil ); Me
dardas Bavarskas — Pasikalbė
jimas su angelu.

Apžvalgoje: Algimantas P. 
Gureckas — Mūsų kelias į 
Jungtines Tautas; Dalia Kol- 
baitė — Povilas Puzinas; Juo
zas Girnius — Jurgis Lebedys; 
Viktoras Gidžiūnas, OFM —Is
torikas Antanas Kučas; Vla- 
DAS Jakubėnas — Simfoninis 
koncertas VIII at-kų kongreso 
metu; Algimantas Banelis — 
Lietuviško (?) vasarnamio pro
jekto konkursas; D Dr. P. Rėk
laitis — Dienoraščiai rašyti Vil
niuj !XVn-XVIII a.; Viktoras

Rimšelis, MIC — Žmogus tarp
tautiniame tomistų kongrese; 
Jonas Šoliūnas — Iliuzinė ilius
tracija; Mūsų buityje.

Recenzijos: Ant. Kučas — 
Spalvotoji Šiluva (St. Ylos kny
ga); Rimvydas Šilbajoris —Lie
tuvos dabartinė novelė.

Viršelio 1 psl. — Birutė Ži- 
lytė: iš ciklo “Vilnius”, 4 psl. 
— Aldona Skyrutytė: Mano 
ežerėliai (Milano grafikos bie
nalės aukso medalis). Šis nume
ris iliustruotas Povilo Puzino, 
Lijolės Židonytės ir Alfonso 
Motiejūno kūrinių nuotrauko
mis-

Redaguoja dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122; leidžia Tėvai Pran
ciškonai: leidėjų atstovas žur
nalo reikalams — T. dr. Leo
nardas Andriekus, OFM; admi
nistruoja — T. Benvenutas Ra
manauskas, OFM, 680 Bush - 
wick Ave., Brooklyn, N. Y. 
11221.’

LOS ANGELES, CALIF-
Balys ir Elzbieta Barauskai, 

anksčiau gyvenę Cicero, III., pe 
sikėlė į Los Angeles nuolati
niam apsigyvenimui ir netoli 
lietuvių bažnyčios nusipirko 
gražius namus su maudymosi 
baseinu.

Antanas ir Jadvyga Janušo- 
niai, iki šiol gyvenę Chicagoj, 

* persikėlė gyventi į Los Ange
les.

Jaunimo Ansamblio tėvų su
sirinkime išrinktas naujas tėvų 
komitetas pareigomis pasiskirs
tė taip: P. Butkys — pirminin
kas, J: Žmuidzinienė — iždinin
kė, nariai: Kazakevičienė ir C. 
Tuminas. — L-Ž.

PHILADELPHIA,
Lietuvių Moterų Klubų Fe- . kūrybinis 

deracijcs Philadelphijos klubo 
dėka Philadelphijos lietuviškos 
visuomenės dalis lapkričio 15 
sekmadienio popietę praleido 
pakilioj nuotaikoj. Išklausytas 
klubo narės Sniegos Jurskytės 
pranešimas iš jos kelionės į 
rytų kraštus: Japoniją, Taiwa- 
ną, Hong Kongą ir Tailandą.

Tenka pagirti Sniegos Jurs
kytės kruopštumą ir gabumą 
taip nuosekliai ir sklandžiai 
perduoti savo kelionėj patir
tus įspūdžius bei skaidrėse pa
rodyti gražius vaizdus.

Tokios kelionės brangiai kai
nuoja, tačiau patirti įspūdžiai 
atmintyje pasilieka ilgam, o
jaunesniem — tai tikra gyve- žias vaišes klausytojų vardu 
nimo mokykla: realus pažini- reiškiamas nuoširdus ačiū.
mas žmonių papročių, būdo ir —Č.T.

PA.
tarpvalstybinis paly-

ginimas.
Sniegą 

tuvu savo lėšomis su savo gi
minaite. Kelionėj išbuvo 22 die
nas. Buvo Japonijos surengtoj 
tarptautinėj parodoj, kurioj be 
kitų aplankė ir sovietų paviljo
ną — matė išstatytų lietuviškų 
knygų, kurios tačiau nebuvo 
atžymėtos, kad jos iš Lietuvos.
Japonijoj sutiko lietuvišką, ten Švilpa, Farmingdale, N- Y., J. 
gyvenančią šeimą ir pasikeitė 
nuoširdžiu lietuvišku vaišingu
mu.

Lietuvių Moterų Klubų Fede- 
radijos Philadelphijos klubo v- 
bos narei S. Jurskytei už prane
šimą ir pačiam klubui už gra-

Jurskytė keliavo lėk-

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo

Po 100 dol.: A. Kraujalis,
Farmingdale, N. Y., K. Miklas, 
Plainview, N. Y., V. Eidukevi
čius, Richmond Hill, N. Y.

Po 50 dol.: R- Tinfo, Sea
ford, N. Y., A. Sadauskas, Far
mingdale, N. Y., Giedrė Kumpi- 
kaitė, Hollis Hills, N. Y.

Po 25 dol.: A. Barris, F. Kerr,
Brooklyn, N. Y., A. Daunys, 
Syosset, N- Y., P. Kalibat, Is
land Park, N. Y.

Po 20 dol.: J. Ulenas, Plain
view, N. Y., O. Balčiūnienė, 
Albertson, N. Y.

Po 10 doL: A. Švilpa, S.

Connelly, J. Johnson, S. Skaru
lis, G. Greivis, M. Savickas, U. 
Zubites, Brooklyn, N. Y., Ch. 
Carletta, Baldwin, N. Y., Ch. 
Swedish, Hempstead, N- Y., A. 
Denauski, B. Garankštis, Jeri
cho, N. Y., A. Kunradas, Sy
osset, N. Y., G. Traenkle, Beth
page, N. Y., P. Gobužas, Ber
genfield, N.J., G. Balnis, Ocean
side, N. Y-

Po 5 dol.: L. Seputas, A. Gar- 
bauskas, F. Santry, A. Buinis- 
kis, J. Chemis, A. Staskus, J. 
Bartkus, Supis, M. Wentz

Po 2 dol-: A. Lachuno, A.
4 dol.: C. Baliūnas.

Larnaitis.

du lietu- 
po Stutt- 
stovyklos

Kružas,. Plain view, N. Y., J.
Visiein aukojusiem teatlygina Visagalis!

Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 
Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

reikalu 
Skautų 
Vydū- 

V. Mi-
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AUKŠTAS KRAUJO SPAUDIMAS IR GYVENIMAS SU JUO
(Tąsa iŠ praeito nr.)

Virš 10 milijonų žmonių A- 
merikoje turi aukštą kraujo 
spaudimą, daugiausia ryšium 
su senesniu amžiumi ir arterio- 
skleroze. Kas ketvirtas asmuo 
virš 45 metų amžiaus šiame 
krašte turi aukštą kraujo spau
dimą kaip pasekmę “gero gy
venimo”: persivalgymo, persi- 
gėrimo, persirūkymo, perdide- 
lės nervinės Įtampos ir kovos 
dėl gyvenimo sėkmės.

Pastovus kraujo spaudimas 
progresuodamas žaloja inkstus, 
smegenų kraujagyslės ir silpni
na širdies raumenis; einama 
prie širdies ligos. Kai arterio- 
sklerozė apsigyvena širdies ko
ronarinėse arterijose, atsiranda 
krūtinės skausmai su kulmina
ciniu punktu — širdies ata
ka.

“Aukštas kraujas” ne visada 
reiškia, kad tas žmogus turi ir 
širdies ligą. Dažnai toks “ho-

NAUJA LITERATŪROS 
PLOKŠTELĖ

Kalėdų šventėm “Lietuvių 
Dienų” leidykla (4364 Sunset 
Blvd., Hollywood, Cal- 90029) iš
leido poezijos ir prozos plokš
telę, kurioje savo kūrinius skai
to keturi populiarieji literatū
ros vakarų dalyviai: Pulgis An
driušis, Bernardas Brazdžio
nis, Antanas Gustaitis ir Sta
sys Santvaras. Plokštelė pava
dinta “Keturi autoriai — poe
zija ir proza”.

Kartais nusiskundžiama, kad 
literatūrinės plokštelės esan
čios nuobodžios; šioje plokš
telėje autoriai Įvairūs, visi skai
to labai charakteringai ir im
ponuojančiai: Andriušis savo 
kaimo fragmentą skaito grau
džiai lyriškai, Brazdžionis — 
rimtai, iškilmingai, Santvaras
— liūdnai patetiškai, Gustaitis
— ironiškai, su šelmiška šyp
sena. Be to, Įtarpai yra paį
vairinti Juliaus Gaidelio origi
naliais įskambinimais.
Plokštelės aplanką puikiai pa

ruošė pasižymėjęs grafikas, 
šios srities meistras dail. Al
fonsas Docius.

Plokštelė ilgo grojimo, tinka 
Stereo ir Mono aparatam. Kai
na 5 dol. Gaunama ir Darbi
ninko administracijoj.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ - DOVANAS į LIETUVĄ
ir įvairius USSR kraštus 

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,

(Licensed by Vnesposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
Tel. (212) 581-6590 

(212) 581-7729

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjai 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

• ALLENTOWN, PA. — 126 THghman Street----------------------------------------HE 5-1654
• BALTIMORE, MO. — 1900 Fleet Street----------------------------------------------- OI 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue----------------------------------------- IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue------------------------------- TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue-------------------------------------- HU 6-2318
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue------------------------------- PR 1-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jo« Campau Avenue--------------------------------- 365-6780
• FARMINGDALE, NJ. — Freewood Acres —----- -------------------------------- 363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue  365-6740 •
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Ave. 249-6216
• JERSEY CITY, N.J. — 219 Montgomery Street----- ------------------ HE 5-6363
• LOS ANGELES, CAL. — 159 So. Vermont Avenue------------------------------ DU 5-6550
• NEWARK, NJ. — 378 Market Street  Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — Z8 Second Avenue ----- —_________________  OR 4-1540
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue----------------------------------------------PO 9-4507
• RAHWAY, NJ. — 47 E. Milton Avenue..... .....—........ ..........  381-8997
• SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway----------------------------------------- AN 8-1120
• SOUTH RIVER, NJ. — 41 Whitehead Avenue ------------------------------- CL 7-6320
• SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street 475-9746
• TRENTON, NJ. — 1152 Deutz Avenue_________________________ — EX 2*0306
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street-------------------------------------------RE 2-7476

DR. HENRIKAS ARMANAS

mo sapiens” jaučiasi gerai ir 
visai nežino, kad jis turi 
“aukštą kraują”, išskyrus tai, 
kad skundžiasi kartais galvos 
skausmais ir nuvargimu, dėl to 
kaltindamas “šaltį” ar orą.

Kraujo spaudimas didėja su 
kūno svoriu: riebėjant kiekvie
nas naujas svaras lašinių reiš
kia naują kapilarų kilometrą, 
kuriam širdis turi • pumpuoti 
kraują. Be to, riebalai tirština 
patį kraują, kelia gyslų sklero
zę ir sunkina širdies pumpavi- 
mo darbą. Todėl visi gydyto
jai choru kartoja ir muša būg
nus: numesk svorį, susilaikyk 
rūkęs ir garbinęs savo bei val
gymo ir gėrimo dievaičius! 
Nutukimas, cukrinė liga ir per- 
didelis riebalų (cholesterolio ir 
trigliceridų) plaukiojimas krau- 
juje yra galvažudžių sindikatas, 
kuris be jokio pasigailėjimo 
likviduoja vargšą žmogelį. Emo
cinė manifestacija — nuolati
nis ir pastovus žmogaus kon
fliktas su savimi ir aplinka — 
yra to “Murder Incorporated” 
sindikato vyriausia pagalbinin
kė.

•

Senovėje didelis pilvas buvo 
sveikatos, gerovės, turto ir gar
bės simbolis. Taip matome to
limųjų rytų Budas su dideliais 
apnuogintais pilvais ir riebiais 
veidais, kaip arbūzais. Caro Ru
sijoje trečios gildės pirklys (vos 
tik pradėjęs turtėti biznierius)

HARTFORD, CONN.
L.A.P. klubo 60 metų 

jubiliejus

Gruodžio 12, šeštadienį, L.A. 
P. klubas savo salėje, 227 Law
rence St., Hartford, Conn., ren
gia savo 60 metų gyvavimo su
kaktį — nepaprastą banketą su 
įdomia programa. Koncertą 
duos “Aido” choras. Po progra
mos bus vaišės ir šokiai, 
gera muzika.

Taip pat bus pagerbti seniau
si klubo nariai- Bus atspausdin
ta knygutė su klubo rėmėjais. 
Bankete dalyvaus miesto vice- 
burmistras Athenson. Pradžia 
7 vai. vakaro.

v L.A.P. klubas yra visų lietu
vių širdis; be jo mūsų visuo-

MUSŲ SKYRIAI: 

turėjo būtinai važiuoti pora 
arklių, o jo žmona turėjo sver
ti 180 svarų. Antros gildės pir
klys (jau pažengęs turte) turė
jo važiuoti trejetu arklių, o jo 
žmona turėjo sverti ne mažiau 
200 svarų. Pirmos gildės pirk
lys turėjo važiuot ketvertu ark
lių, o jo žmona turėjo sverti 
250 svarų, ir pats pirklys turė
jo 9 mėnesių nėštumo dydžio 
pilvą ir dėmesiui į jį atkreipti 
auksinę grandinėlę su aukso 
laikrodžiu, perjuostą per tą pil
vą!

PADĖKA
Mano brangus ir mielas vy

ras Stasys Tiknis mirė rugsėjo 
23. Dėl ligos anksčiau nesu
spėjau padėkoti, tad bent da
bar noriu pareikšti padėką sa
vo, o taip pat ir šeimos vardu. 
Dėkoja taip pat ir dukra Ona 
Lapinskienė, atvykusi iš Cleve
land, Ohio, ir sūnus Albertas 
Chizinauskas iš Wailwoood, N. 
J.

Dėkoju visom ir visiem, ku
rie kokiu nors būdu prisidėjo 
patarnavimu mano vyrą lanky
dami ligoje, o vėliau dalyvau
dami šermenyse ir laidotuvėse, 
užprašiusiem mišias, pirkusiem 
gėlių ir t.t.

Reiškiu giliausią padėką mū
sų brangiem kunigam, Los An
geles, Calif., šv. Kazimiero pa
rapijos klebonui prel. J. Kučin- 
giui, kun. dr- A. Olšauskui, 

meninis ir kultūrinis gyveni
mas būtų miręs. Čia vyksta 
visi parengimai, sukakčių mi
nėjimai, dailės parodos, vestu
vių puotos, choro repeticijos, 
organizacijų ' valdybų posė
džiai ir kita.

Tad visi .Hartfordo ir apy
linkių lietuviai prašomi (atsi- 
veskit ir amerikiečių) šiame 
šauniame bankete gausiai da
lyvauti. Skubiai malonėkite už
sisakyti bilietus pas klubo val
dybos narius, direktorius arba 
pas klubo šeimininką Adolfą 
Maslauską. Įėjimo auka 7.50 
dol. Grupės prašomos užsisa
kyti stalus po 8 asmenis-

Jonas Bernotas

Indijos maharadžų turtas bu
vo matuojamas jų svoriu. Vie-
noje svarstyklių pusėje sėdėjo 
pilvūzas, o kiton pusėn pylė 
auksą, deimantus ir kitus bran 
akmenius, kad pasiektų pusiau
svyrą: reiškia, juo sunkesnis 
maharadža, juo jis turtingesnis 
ir galingesnis. Dar ir dabar, 
mūsų laikais, matome daug 
žmonių, ir mūsų tautiečių tar
pe, kurie didžiuojasi savo pil
vais, juos glostydami ir paplo
dami, matyti, norėdarųi susily
ginti su tais rusų pirkliais, Bu
domis ir maharadžiomis.

Šiandieną storumas ir dide
lis pilvas nereiškia proto, ga- 

kun. R. Kasponiui, kun. A. Va- 
liuškai, kurie velionį dažnai lan
kė ir guodė ligoje, paruošė am
žinybei, aukojo mišias bažny
čioje laidotuvių metu; dėkoju 
už pilną užuojautos pamokslą 
ir palydėjimą į kapus. Dėkoju 
laidotuvių įstaigos direktorei 
M. Hamrock už malonų patar
navimą. Dėkoju už prie karsto 
pasakytas kalbas: Vyčių pirm. 
J. Čingai, J. Kiškiui, P. Žukaus
kui, A. Bėkšai. Dėkoju Šv- Var
do Draugijos nariam, nešusiem 
karstą, dėkoju bažnyčioj solo 
giedojusiem R. Dabšiui, Karo- 
lei Dambrauskaitei Bichnevi- 
čienei, dėkoju vargonininkui 
muzikui Broniui Budriūnui. Dė
koju Tautinių namų šeiminin
kei O. Giedienei ir pagalbinin
kėm už puikiai paruoštas šer
menų vaišes sugrįžus iš kapi
nių.

Didžiausia mano padėka už 
visokeriopą pagalbą: mielai 
Emilijai Mitkienei, K. Jankaus
kienei, Olgai Sperauskienei. Dė
koju Žukauskams, Kiškiams, 
Brazauskams, Bajaliams, Ok- 
sams, Bėkšams, Skirtams, Vyš
niauskams, Grigaliūnui, Grinke- 
vičiams, Karčauskams, Truš - 
kauskams, Bandžiuliams, Dab- 
šių šeimai, Bichnevičiams, 
Dambrauskams, Milerienei ir 
jos dukrelei, S7 Paltui, Sveti- 
kam, Sperauskam, V. ir Chris
ty Belchers, Paul ir Hilda Le- 
nockers, giminėms iš toliau— 
Stanevičių šeimom, Brolienei 
už brangią auką iš Newark, 
New Jersey, Yucaipos kaimy
nams už auką per Rozaliją Ja
nušauskienę ir Stellą Kilpins- 
kienę.

Dėkoju Draugo, Darbininko, 
Dirvos, Lietuviai Amerikos 
Vakaruose, Parapijos žinių re
dakcijom ir Lietuvių radijo va
landėlės vadovybei.

Dovanokit, kad neįstengiau 
visų paminėti. Prašau priimti 
mano ir šeimos širdingą padė
ką už viską — užuojautą man 
likusiai liūdesy ir palydėjusiem 
a.a. Stasį į amžinybę.

O Tu, mano brangus vyre 
Stasy, ilsėkis gerojo dangaus 
Tėvo globoje ir lauk mūsų pas 
Tave ateinant.

— Liūdinti žmona Suzana ir 
artimieji.
Yucaipa, Calif.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 15 dol.: J. Saukus, B- 

klys, N.Y., prel- L. C. Gižins- 
kas, L. D., Detroit, Mich-

10 dol.: kun. J. Yuscavage, 
Bridgeport, Conn.

9 dol.: J. Bagdonas, Rego 
Park, N. Y.

Po 7 dol.r J. ir G. Vėbra, 
New Haven, Conn.; P- Vitkus, 
Spring Valley, N. Y.

Po 5 dol.: kun. dr. J. Pruns- 
kis, Chicago, Ill.; kun. A. Rač
kauskas, J. Glušauskas, A. Cer- 
geles, Kunigėlis, Brooklyn, N. 
Y.; prel- L. J. Mendelis, Balti
more, Md.; kun. T. Palis, Pitts
burg, Čalif.; G. Stukas, So. Bos
ton, Mass.; kun. W. Wolko- 
vich, Brockton, Mass.; Žekonis, 
Aurora, Dl.; P. V. Vygantas, 
Great Neck, N- Y.; V. Sidzikaus
kas, Flushing, N. Y.; J. Ges- 
tautas, A. Bertulis, Hot Springs, 
Ark.; S. Kazakauskas, Richm.

lios ar turto, bet reiškia žmo
gaus inteligencijos menkumą ir
apsileidimą- Dabar, juo turtin
gesnis ir inteligentiškesnis žmo
gus, juo liesesnis jis atrodo.

•
Salia kalorijomis turtingo 

maisto, kaip pvz. riebalai, na
trium, sodium, yra kitas fakto
rius, kuris kelia kraujo spau
dimą. Šitą elementą randame 
labai gausiai vartojamoje drus
koje, sūriame maiste’ svieste, 
sūriuose (išskyrus lietuvišką 
sūrį), limonaduose (coca cola, 
pepsi, 7 up, ginger ale etc.), 
ice cream, šprotuose, proteliuo
se, silkėse, ikroje. kremuose, 
rūkščiuose kopūstuose, pota- 
toe čipsuose, sriubose, raugin
tuose agurkuose, visuose kon
servuotuose produktuose, aust
rėse, vėžiuose, kumpiuose ir 
rūkytose dešrose. Todėl, mieles 
žmonos ir mamytės, maitinda- 
mos save, savo vyrelius ir pa
augusius vaikus, vartokite la
bai mažai druskos ir sodos 
miltelių (baking soda, bicarbo- 
nated soda).

Svaiginamieji gėrimai turi la
bai daug kalorijų ir dėl to ke
lia svorį. Žmonės, pamėgę 
“čerkutę”, yra nutukę. Alko
holis skatina apetitą ir kelia 
nuotaiką. Jis paprastai žemina 
diastolinį kraujo spaudimą, nes 
išplečia periferines kraujagys: 
les. Dėl to išgėręs žmogus at
rodo paraudęs ir “šiltas”. Ta
čiau, alkoholiui pranykus iš 
kraujo srovės, kraujo spaudi
mas pradeda kilti dar aukščiau, 
negu buvo prieš “išgeriant”. 
Todėl žmonėm su .padidintu 
kraujo spaudimu leidžiama “iš- 

. sigerti” tik retkarčiais ir nedi
deliais kiekiais.

Tabakas veikia į nervus ir 
kraujagysles, labai blogai. Prie
šingai alkoholiui, jis sutraukia 
kraujagysles. Užsirūkius tuč
tuojau kraujo spaudimas kyla. 
Prie to prisideda Jr emocinis- 
nervinis spaudimas. Stiprūs rū
kytojai paprastai turi aukštą 
kraujo spaudimą.

Kavos veikimas yra panašus 
į alkoholio veikimą. Jis kelia 
kraujo spaudimą ir greitina 
pulsą. Žmogus su žemu kraujo 
spaudimu, išgėręs- kavos “ant 
nakties” (kavos puodukas turi 
100-150 mg kafeino), miega 
normaliai gerai, bet žmogus su 
pakeltu spaudimu negali už
migti dėl perdidelio širdies pla
kimo.

Turint hipertensiją, naudin
gas maistas yra tas. kuris turi 
savyje daug kalio (potassium), 
kaip pvz. apelsinai, jų sunka, 
bananai, neriebalinė virta mė
sa, citrininiai vaisiai ir jų sun
kos, ruginė duona, česnakas (iš
plečia kapilarus, mažina spaz
mas, geras’ žarnų antiseptikas, 
užmuša kirminus žarnose). 
Rvžiu bei vaisiu dieta turi la
bai maža druskos, riebalų, cho
lesterolio ir baltymų- Tokia die
ta viena, be vaistų, gražiai nu
muša aukštą kraujo spaudi
mą.

(Bus daugiau)

Hill, N. Y.; D. Jasaitis, Mt. 
Vernon, N. Y.; kun. V- Dabu- 
šis, Paterson, N. J.; J. Vazbys, 
Alpine, N. J.

Po 4 dol.: E. Ūselytė, Ridge
wood, N. Y.; dr. S. Zasleikis, 
Forest Hills, N- Y.; M. Kas- 
peravich, Fair Lawn, N. J.; B. 
Vyliaudas, Union, N. J.; P. Ka
rosas, New Britain, Conn.; J. 
Cijūnėlis, Brockton, Mass.; A. 
Leonard, N. Arlington, N. J.; 
V. A- Bartys, Wanaque, N.J.

Po 3 dol.: M. Juodaitis, 
Union, N. J.; S. Augulis, Pa
terson, N. J.; J. šušienė, Eli
zabeth, N. J.; kun. J. Baltrū
nas, Esperance, N. Y; J. Vilpi- 
Šauskas, Richm. Hill., N. Y.; G. 
Rannit, Jamaica, N. Y.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

padengimo prisidejusiems. .inoSirdžtai 
dėkojame. Lauktame spaudai para
mos ir ** neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

LIETUVIŠKOS
Kipras Petrauskas dainuoja: 

Saulelė raudona, Prapuoliau, 
motule, Du broliukai kunigai, 
Ant marių krantelio, Oi kas so
dai do sodeliai, Tris dienas, tris 
naktis, Dul dul dūdelė, Melų 
dvidešimt turįs. Operų arijos: 
The Jewess, Eugene Onegin, 
The Queen of Spades (Tchai
kovsky), La Traviata ir Rigo- 
letto (Verdi), Tosca (Puccini). 
Mono, galima groti ir stereo, 
kaina 7 dol. Persiuntimui pri
dedama 50 c.

Aldona Stempužis, su Stutt- 
garto simfonijos orkestru, vad. 
D. Lapinskui, dainuoja: (Car- 
men-Bizet) Habanera, Seguidil- 
la ir Carreau Pique; (II Trovato- 
rė, Don Carlo — Verdi) Stride 
la vampa ir O don fatale; (Sam
son et Dalila — Saint Saens) 
Amour viens aider ir Mon 
coeur s’ouvre a ta voix) (Orfeo 
—Glueck) Che faro senza Euri- 
dice ir (II barbiere di Siviglia— 
Rossini) Una voce poco fa. Ste
reo galima vartoti ir mono, kai
na 6 dol.

Palangos Juzė, ilgo grojimo 
Hi-Fi nauja plokštelė. Vaidina 
profesionalai aktoriai žemaičių 
tarme. RCA gamybos. Įvadas 
M. Jonynienės. angliškas teks
tas S. Makaitytės. Kaina 5 dol.

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dol., dabar su persiun
timu — 8 dol. Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

LB Woodhaveno apylinkė pagamino 

ženklelį klijuoti ant automobilio 
lango (de-cal):

aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 2’Ąx2 inčų. 
Galima užsisakyti paštu prisiunčiant 
S1.00 už ženkleli — DARBININKO 
administracija. 910 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Introduction to Modem Li
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas. 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl. kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą. Lithuanian Reader for 
Self-lnstruetion. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina 
1 dol.

DARBININKAS
910 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y. 11221

PLOKŠTELES
Antras literatūros vakaras, 

dalyvauja: Ada Karvelytė,
A. Kairys, G. Babrauskienė, J. 
Vaičiūnienė ir dr. A. šešplau- 
kis. Įskaityta: Be motinos, Gy
venimas, Gimtasis sodžius, Sve
tur, Jaunystė, Pabudau, Joni
nės, Daina be laukų, Po tėve
lio kepure, Metai, Kraštas, Ne
marioji legenda, Vakaras, I 
Nemuną, Pūgos, Žmogus, kuris 
gyveno. Brolis ir sesuo, Trečio
ji žaizda, Ryto čiulbėjimas ir k. 
Mono, kaina 5 dol.

Čiurlionis, L.T.M. Ansamblio 
“Čiurlionis” Įdainuota: Sandus, 
Miegelio noriu, Eičiau klausti, 
Piemenaitės raliavimas, Noriu 
miego, Nuvažiav’ tėvelis, Vėjo 
dukra, Jau žirgelis pabalnotas, 
Pavasaris, Širdgėlos daina, Žie
ma, Aušružėlė, Mergužėle ma
no, Pjovėjas, Dainų dainelės, 
Kur lygios, lygios lankos, Dzie- 
dukas. Aviža prašė, Iškasiu 
šulnelį, Burtai, Oi kad išauštų, 
Gersim, broliai, uliavosim, Oi 
dariau, dariau lyseles, Papartė- 
lis, Naktis prie Nemuno, Laivi
nė, Kūliku daina ir Pasėjau li
neli. Albumas iš dviejų mono 
plokštelių, galima groti ir ste
reo. Kaina 10 dol.

A. Šabaniausko Įdainuota 
Nr. 3. Rose Mary — fokstro
tas, Pasakykite mergelei —tan
go. Sunku gyventi — valsas. 
Pasakė — tango, Varpų dai
na — tango. Mano svajone — 
valsas, Neliūdėk, motule — tan
go, Kai smuiku groji — tango, 
Siuntė motinėlė — valsas, Ma- 
riu-Marytė — valsas. Sen
jorita — valsas ir Saulėta die
na—valsas. Mono kaina 5 dol.

D. Dolskio Įdainuota čigonės 
akys, Leisk man. Kariškas vaiz
delis. Onyte, einam pašokti, Lie
tuvaitė, Sudiev, sudiev ir Aš 
myliu, fokstrotai. Gegužinė pol
kutė. Su armonika i Braziliją 
— lengva muzika ir Palangos 
jūroj nuskendo mano meilė. 
Mono, kaina 5 d .1

Pupą dėdės' ir dėdienės šo- 
kių-dainų rinkinys. Anūkų, 
Kretingos. Mariampolės, Pupų 
dėdės, Razaliūtės, Merkinės ir 
Obelių polkos. Sužadėtinių, 
Sekminių ir Gardus alutis val
sai Gieda gaideliai ir Gražus 
miško būdas — lengva muzi
ka. Mono, kaina 5 dol

Grojame Jums, L.S.T. Korp. 
Neo-Lithuania, grojant orkest
rui, Įdainuotaz; Spaudos ba
liaus valsas. Tau tiktai tau (tan
go), Oi, sudieu, sudieu (valsas), 
Vieversys (tango), Bybabalula 
(liet, tvistas). Orkestrui vado
vauja A. Modestas, dainuoja A. 
Gasparaitis. žodžiai B. Augusti- 
navičiūtės ir kitų. Kaina 7 dol.

•V.ontrealio Aušros Variu 
Choras dainuoja: Kur giria ža
ruoja, Kurteliai sulojo, Pava
sario rytas, Berneli mūsų, Meno 
daina. Garsus mano Vilnius, Lė
kit mintys. Girioj, čigonai, Ud- 
rio daina. Tremtinių ir išvežtų
jų giesmė. Stereo galima groti 
mono, 5 dol.

Tra-Lia-Lia, Lituanicos Tun
to skautų įdainuota 18 lietu
viškų skautiškų dainų: O Tėvy
ne gintarine. Kregždutė, Straz
delis, Nusileido saulužėlė, Šiene
lis ralio, Pakelsim vėliavas, Pa
sėjau linelius ant pylimo, Ra- 
movėnų maršas, Smarkiausi iš 
visų, Smailužis, Vėjas, Sutrenks 
propeleriai, Gęsta laužai, šėriau 
šėriau, Vėjavaikis. Paruošė F. 
Strolia. Stereo su persiuntimu
5 dol.

Gaudžia Trimitai. Įgrojo 
Stuttgarto simfonija, Br. Jonu
šui diriguojant: Gaudžia trimi
tai. Įžengimas i Vilnių, Ramo- 
vėnai žengia, Tai ne miškas 
šlama, šėriau žirgelį, Parado 
maršas, Kur bakūžė samanota, 
Nedėlios rytelį, Plaukia sau lai
velis, Šaulės pirmyn, Ei pasau
li ir Leiskit į Tėvynę. Kaina
6 dol.

Šios bei kitos knygos ir plokš
telės gaunamos: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave., Brook
lyn. N Y 11221

Persiuntimui pridedama 50 
centų.
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SPORTAS
SEKMADIENI FUTBOLAS
Ateinantį sekmadienį pirmą 

kartą šiame sezone aikštėn iš
eina pirmenybių rungtynėm 
mūsų jaunių komanda. Mūsų 
aikštėje ty. Kissena Corridor, 
Flushing L. I. priešininku 11 v. 
yra College Point SC. Pirmoji 
komanda ten pat bandys atsi
griebti prieš Schwaben SC už 
pereito rato pralaimėjimą pa
sekme 1:2. Pirmosios komandos 
pradeda šį kartą jau 2 vai., o re 
zervinės 12:30- Mažučiai šešta
dienį 3 vai. Brennan Field, 
Middle Village L. I. žaidžia 
prieš DSC Brooklyn.

DISPLAY

H. W. FEMALE SERVICE
■T*—■ — - — —

H. W. MALE

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.

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

New foctory outlet for double knits 
polyesters acetates cottons, etc. — 
first look at newest season fabrics 
at low factory prices stock cont’ly 
changing. Mon.-Fri. 2pm-8pm, Sat.

< llam-3pm CARNABY MILLS, 25 
East Union Ave. East Rutherford, 
New Jersey — 201—935-0020

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

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

DIE MAKERS
1st and 2nd Class

Up to 64.50 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

DISPLAY

TURN HALL 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

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

“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

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.

' AEGEAN ISLES 
781 Eąst 31st Street

. Off Ave. H & Flatbush Ave. 
Tel. 434-7496

Wedding & Banquet catering from 
30 to 300 — Seafood, Steaks, Chops, 
Special Dishes.. Open daily exc. Mon.

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

JOHNS 
IRON WORKS

Railings - Cellar Doors - Porch
Aluminum and General Welder

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

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

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

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

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

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 Nostrand Ave.

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

UŽ $329’
Finnair nusiųs šį pranešimą ir atveš 
jūsų artimuosius kitą vasarą 
Jūsų aplankyti

I PRANEŠIMAS PASIŲSTAS PER FINNAIR
į TRANSATLANTIC TELETYPE

KAM — FINNAIR / MASKVA
| IŠ KO — FINNAIR y NEW YORK

PRAŠOM SUSISIEKTI SU JONU IR ONA
1 PRANAIČIAIS IR PRANEŠTI, KAD BILIETAI Į |
Į JAV IR ATGAL YRA NUPIRKTI PRANO IR

JULĖS ANTANAIČIŲ IŠ NEW YORKO STOP ' 1
Į KELIONĖ PRASIDĖS KITĄ VASARĄ STOP 

PRAŠOM PALINKĖTI JONUI IR ONAI
I PRANAIČIAMS LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ IR
| PAGELBĖTI KELIONĖS REIKALUOSE STOP |

ROYAL HOUSE 
FURNISHERS -

FINE QUALITY 
FURNITURE AND 

APPLIANCES
Late Nite Friday till 9 PM 
Use Our Lay-Away Plan

282 Springfield Avenue 
NEWARK, N.J. 
201-272-8585

SECRETARIES
Interesting positions with diversi
fied duties available in various de
partments. Good typing and steno 
and/or dictaphone skills necessary. 
Must be neat, personable and good 
details. Many employee benefits. 
Liberal employee discounts. Conve
nient to Long Island R.R. Station 
and Penn Station. Interview hours 
9 to 11 and 2 to 4. Apply to Per
sonnel Department 6th floor. Robert 
Hall Clothes — 333 W. 34th Street 
New York, N.Y. An equal opportu
nity Employer. (20304)

HIGHEST PRICES PAID 
FOR USED FURNITURE

Bric-A-Brac and Antiques LOGA 
FURNITURE 430 Amsterdam Ave. 
New York City (bet. 80 and 81st 
Street) Call 212-874-8650

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

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

Ar Jūs nenorėtumėt būti tarp pasiunčiančių 
šį pranešimą savo artimiesiems kaip 
Naujų Metų dovaną? Visa ką Jums reikia 
atlikti — tai pašaukti mus, aplankyti mus 
ar savo kelionių agentą.

pride of Scandinavia

580 Fifth Ave., New York, N.Y. 10016 • (212) 889-7070 z
*29-45 dienų turistinė ekskursijos kaina Helsinki-New York-Helsinki 
gavus valdžios leidimą.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELEVER 

Michigan 2-4130

Experienced SECRETARY — short
hand, some legal experience helpful 
1:30 to 5:30 PM SALARY OPEN 

— 389-3304

Highland Boulevard, Brook
lyn, opposite Lithuanian Cul
tural Center, one family house 
for sale. Call tel. 212-495-1400.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLITENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp.
' affiliated with PODAROGIFT, Inc.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, auto
mobiliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radio tran- 
sistoriams, magnetofonams (tape recorders) ir daugeliui 
kitų dalykų ... taip pat BUTAMS savo giminėms ir drau
gams gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036
Telef. 212-245-7905

SKYRIAI:
New York, N.Y. 10003 — 39 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
Brooklyn, N.Y. 11207 — 2947 Fulton St. 
Brooklyn, N.Y. 11211 — 370 Union Avenue 
Boston, Mass. 02118 — 271 Shawmut Avenue 
Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue

Tel.: AL 4-5456
CH 3-2583 

647-6576
EV 4-4952
LI 2-1767 
268-0068 '

TL 6-2674
BR 8-6966

Chicago, III. 60608 — 3333 South Halstead Street WA 5-2737 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 884-1738
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue ES 2-4685
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Ave. 374-6446
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St N.W. GL 8-2256 
Hamtramck, Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenue 365-5255
Hartford, Conn. 06114 — 200 Franklin Avenue 246-9274

FLOOR SCRAPING 
and REFINISHING 
Reasonable Rates 

1-CALL WE CLEAN IT ALL 
Call 297-8933

PAINTING and 
SANITATION WORK 

ALL WORK GUARANTEED 
275 Ridgewood Avenue 
Ridgewood, Brooklyn 

Call 647-0360

CABEZA’S
TEXACO SERVICE
Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 

Tires Batteries and Accessories 
364 Broadway Newark N.J.

Call 201-485-9656

Complete line of SKI EQUIPMENT 
and APPAREL all name brands — 
Repairs, Rentals SITZ MARK SKI 
SHOPS 125 E. Central Ave., Pearl 
River, N.Y.

— (914) 735-2277

MEDLEY WAKEUP 
SERVICE

Can’t Depend on your Alarm — 
Let Medley Awaken You. 

Low Rates 
• 871-5177 •

BOGDENS GULF 
SERVICE STATION

Open 7 days a week. General auto 
repairs and towing service, tires, 
batteries & accessories. State Hwy. 
35 & Sea Girt Ave., Sea Girt, N.J.

201—449-9836

New Standard Auto Body Shop — 
Collision experts & insurence prob
lems. 512 Elizabeth Ave. East Lin
den, N.J. 201-486-8770 Bill Daniels

SPECIAL OFFER 
ON CHILD PHOTOGRAPHY 

One big beautiful Black & White 
Portrait of your Child 

taken in your own home only 
$5.00 8x10 — Call 857-3180 

for appointment. .

Yellow Jacket Transmissions open 
5’-į days a week all work guaran
teed. 681 Grove Street Irvington, 
N.J. CaU 201-374-2700

George <£ Sons Texaco Open 7 days 
a week. Road service, mechanics on 
duty all time. 239 Chancellor Ave., 
Newark, N.J. — Call 201-929-9647

LITCHMORE CONST. CO.
General Alterations and Repairs 

AU Work Guaranteed 
(Lie. 764048)

We take pride in our work. 
733 Utica Ave. Brooklyn, N.Y.

Call 212—493-3774

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

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

IDEAL GIFTS — for Holidays and 
Everyday: blessed paintings, lucky 
charms, oils, floral pieces, necklaces 
& blessed candles. REV. STEVENS 
457 W 153 Street New York City. 
Send for Free Brochure.

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. '

GERMAN SHEPHERD-PUPS
Trained dogs AKC big bone beau
ties black and silver we deliver 
$50 and up call 387-3292 or 384- 
0706 — MONTROSE KENNELS 
183 Humboldt Street Brooklyn

C AB RIN l-ON-TH E-H U DSON Home 
of real hospitality for private or 
group retreats or quiet relaxation. 
For information .write or call Mis
sionary Sisters of the Sacred Heart 
West Park, New York 12493, (914) 
686-5719

Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06519 — 509 Congress Avenue 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Passaic, N.J. — 176 Market Street 
Paterson, N.J. — 99 Main Street 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street 
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 2076 Sutter Street 
Waterbury, Mass. — 906 Bank Street 
Worcester, Mass. 01610 — 169 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

FO 3-8569 
AN1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
GR 2-6387 

274-6400 
PO 3-4818 
HU 1-2750 
Fl 6-1571 

PL 6-6766 
S W 8-2868 
RI 3-0440

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 Karron 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

Experienced TRUCK DRIVERS — 
familiar Nassau and Suffolk good 
salary’ steady also experienced tire 
warehouse men good salary and 
steady pubUc service tire 175 Hemp
stead Avenue, Hempstead. L.I. Call 

. —516 IV 3-8222

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY 
Aluminum Combination 
Windows and Doors 

Jalousie Windows
Aluminum Awnings 

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

----------Allen R. Shipley------- —

——

Career Opportunities in CIVIL ENGINEERING
HIGHWAYS (Design, Construction, Maintenance); MATERIALS; 
SOILS; PHYSICAL RESEARCH; TRAFFIC; STRUCTURES; and 
TRANSPORTATION PLANNING. NY State residency not required, 
U.S. Citizenship required.$13,528 - $16,243 (6% Increase effective 
4/1/71). ORAL 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

International Florist flowers for all 
occasions weddings, communions & 
confirmations. 175 Ferry St.. New
ark, New Jersey. 201—589-5522

Aluminum Siding ’4 price! 3 colors, 
wood, cedar, custom siding and roof
ing available. Terms & installation 
(516) 223-5011 — (212) 343-1220

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. Call 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

Exp Presser on Sportswear—Three 
piece skirts, jackets and blouses 
Beewood Contracting Corp. 3867 3rd 
Avenue, Bronx. Call 212—587-4164

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

NURSES, UN’s — L.P.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

Ilgai išliekanti ir atmintina dovana Kalėdom
ENCYCLOPEDIA LITUANICA

361 W. Broadway, So. Boston, Mass. 02127 • Tel. (617) 268-7730, Vakare — 282-2759
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Koncertas persekiojamai 
Bažnyčiai Lietuvoje paminėti 
rengiamas šį sekmadienį, gruo
džio 6, Franklin K. Lane mo
kyklos salėje. Pradžioj pritaiky
tą žodį tars Tėv. dr. Leonar
das Andriekus, O.F.M., pranciš
konų vienuolyno viršininkas 
Brooklyne. Koncerto progra
mą atlieka: solistė Ona Zubavi- 
čienė, solistas Benediktas Po- 
vilavičius iš Bostono, pianistė 
Julija Rajauskaitė-Petrauskie- 
nė, Waterburio Šv. Juozapo lie
tuvių parapijos kvartetas, va
dovaujamas kompozitoriaus A- 
leksandro Aleksio. Visi kviečiaJ 
mi atsilankyti. Koncertą ren
gia Lietuvių Kat. Religinė Šal
pa ir Liet. Kat. Moterų Kultū
ros draugija.

L. K. Mokslo Akademijos 
New Yorko Židinio susirinki
mas bus gruodžio 13 d. 3 v. 
popiet dr. A- ir J. Kazickų na
muose, 56 Lyncroft Road, New 
Rochelle, N. Y. Paskaita skai
tys iš Bostono atvykęs dr. Juo
zas Girnius — Katalikas inte
lektualas dabarties sąmyšyje. 
Be to, kun. Jaškevičius S. J., 
pasidalins įspūdžiais iš savo 
mokslinės kelionės, kurią atliko 
praeitą vasarą.

LKM Kultūros Draugija tu
rėjo savo susirinkimą lapkri
čio 29 Kultūros Židinyje. Aptar
ta eilė aktualių reikalų, paskir
ta 25 dol. auka Bražinskų by
lai vesti.

Juozas Žaliaduonis, gyvenąs 
Woodhavene, Lietuvių Fondui 
paaukojo 100 dol. Jį kontak
tavo uolus Fondo aukų rinkė
jas Antanas Pumputis. Kaip ži
nia, Lietuvių Fondas ateinan
čiais metais New Yorke rengia 
savo metinį suvažiavimą ir skel
bia savo vajų- Ta proga bus su
rengtas ir tradicinis pavasario 
balius.

Liet. Fronto Bičiulių New 
Yorko skyriaus susirinkime lap- 
krič. 21 Kultūros Židinyje kun. 
L. Budreckas įdomiai papasa
kojo savo kelionės įspūdžius po 
Lenkiją, Italiją ir Prancūziją. 
Parodyta ekrane ir paveikslų 
iš kelionės. Po paskaitos buvo 
aptarti einamieji bičiulių rei
kalai. Susirinkimas paskyrė 50 
dol. Tautos Fondo reikalam pa
remti. Susirinkimas baigtas ka
vute.
Irena Sandanavičiūtė-Merlino, 

kuri ištekėjusi gyvena Romoje, 
Italijoje, lapkričio 26 susilau
kė pirmgimio sūnaus, kurio 
vardas Jonas Antanas Algi
mantas.

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-

►

►
►
►
*

►

KONCERTAS
PERSEKIOJAMAI BAŽNYČIAI 

LIETUVOJE PAMINĖTI 
sekmadienį, gruodžio 6

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

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

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

Įėjimo auka $3.00. $2.00 ir $1.00 jaunimui
Pelnas skiriamas Bažnyčiai Lietuvoje paremti 

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

Vienuolynas______ G L 5-7068
Spaustuvė......... ....... GL 2-6916
Redakcija ________  GL 5-7281
Administracija------ GL 2-2923
Kultūros Židinys ...... 827-9865

TAUTINIO GEDULO DIENA

Amerikos lietuviai gruodžio 
6 skelbia Amerikoj tautinio ge
dulo dieną — A- Day of Na
tional Mourning, nes su lietu
vio jūrininko išdavimu mirė 
dalis Amerikos laisvių.

Lietuviai kviečiami organi
zuoti specialias pamaldas, su
sirinkimus ir sukviesti savo vie
tovių plačią visuomenę.

New Yorke Šv. Patriko ka
tedroje 3 v. popiet specialias 
pamaldas koncelebruos 7 kuni
gai, pamokslą pasakys kun. F. 
Ruggles — Raugalas.

SVEČIAS IŠ BRAZILIJOS
Redakcijoje lankėsi svečias 

iš Brazilijos — chem. inž. An
tanas Stonis, lydimas J. Gied
raičio. Jie abu raseiniškiai.
A. Stonis yra popieriaus ir ce- 

lulozės specialistas. Brazilijoje 
jis dirbo 1949-1958, Meksikoje 
1958-60, Čilėje 1960-66 pasta
tė dideli fabriką. Nuo 1966 vėl 
grįžo į Braziliją, kur Suzano, 
Sao Paulo, yra fabriko techniki
nis direktorius ir drauge kito 
fabriko projektuotojas ir vyk
dytojas.

Užpirkdamas mašinas, , jis 
daug važinėja po įvairius kraš
tus. Amerikoje buvo net 15 
kartų. Taip pat lankėsi Kana
doje, Prancūzijoje, Italijoje, 
Suomijoje, Švedijoje ir k-

Įvairiuose moksliniuose su
važiavimuose jis dažnai daro 
pranešimus rš savo srities, taip 
pat skaito paskaitas Sao Paulo 
universitete postgraduate stu
dentam.

Lankydamas Darbininką, jis 
administracijoje nusipirko daug 
plokštelių.

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. Taip pat priimu 
laikrodžius pataisyti. Kreiptis į 
laikrodininką Stasį Citvarą: tel. 
846-3648.
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LIETUVOS VYČIAI 
ORGANIZUOJA PAMALDAS 

UŽ IŠDUOTĄJĮ

Lietuvos vyčiai visada jaut
riai atsiliepė į skubius lietu
viškus reikalus. Kiek jie pa
siuntė laiškų, telegramų val
džios žmonėm, informavo spau
dą, kalbėjosi su senatoriais, 
kongresmanais-

Ir šis tragiškas įvykis, kada 
buvo išduotas jūreivis Simo
nas Grūzde, giliai sujaudino 
Lietuves vyčius.

Lietuvos vyčių centro valdy
ba visoje Amerikoje organizuo
ja pamaldas. Tai bus susikau
pimo ir tylos protestas prieš į- 
vykdytą smurtą. Į pamaldas 
kviečiamos visos lietuviškos or
ganizacijos su vėliavomis, taip 
pat bus pakviesti ir amerikie
čių atstovai, laikraštininkai, te
levizijos žmonės.

Pirmosios tokios pamaldos 
bus šį sekmadienį, gruodžio 6, 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
Elizabethe, N. J. Pamaldų pra
džia 11 vai. Visi kviečiami da
lyvauti.’

Darbininkas kitą savaitę dėl 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
šventės išeis tik viena karta— 
trečiadienį.

Antradieni yra Marijos Ne
kalto Prasidėjimo šventė. Tą 
dieną katalikai privalo išklau
syti mišias.

L.M.K.F. New Yorko . klubo 
susirinkimas bus gruodžio 9, 
trečiadienį, 7:30 v.v. pas klubo 
pirmininkę P. Ivašauskienę, 85- 
40 104 St., Richmond Hill, N. 
Y. Jadvyga Matulaitienė kalbės 
apie tautinius šokius.

*

IŠ LIET. BENDRUOMENĖS 
VEIKLOS

JAV LB centro valdyba tary
bos patvirtinta. Tarybos narių 
buvo atsiklausta laiškais, 42 
balsavo už pristatytą valdybą-

Naujoji valdyba perima pa
reigas gruodžio 6. Iš Phįladel- 
phijos į Chicagą vyksta pirmi
ninkas Vytautas Volertas, vice- 
pirm. Algimantas Gečys, Juo
zas Gaila, parengimų vadovė 
Aušra Zerr-Mačiulaitytė. Ten 
bus bendras posėdis su seną
ją centro valdyba, su tarybos 
prezidiumu, su Chicagos apy
gardos valdyba ir kitais LB 
darbuotojais.

Kita LB tarybos sesija šau
kiama sausio 16-17 Philadel- 
phijoje.

Flatbush sekcijoj parduoda
mas dviejų šeimų namas, kuris 
yra moderniškai Įrengtas. 220 
vol. elektra, gražus daržas ir 
aplinka- Kaina — 29 tūkstan
čiai. Informacijai tel. ES 6-84 
15. Neatsakant pirmuoju, skam
binti ES 6-5546.

Ieškau giminių: Onos Patriu- 
bavičiutės - Kepežinskienės ir 
jos sūnų: Antano ir Simono. 
Kas žinotų, prašom rašyti: Mr. 
F. Dubickas, 2869 Atlantic Av., 
Brooklyn, N. Y. 11207.

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

Darbininko menišką kalen
dorių 1971 metam skaitytojai 
gavo šiomis dienomis. Kas nori 
kalendorių gauti didesnį kiekį, 
prašom kreiptis į Darbininko 
administraciją. Už kalendorių 
visi skaitytojai prašomi spau
dai paremti prisiųsti bent po 1 
dol. Už paramą Darbininko ad
ministracija iš anksto dėkoja. 
Ta pačia proga visi kviečiami 
surasti naujų skaitytojų, ku
riem duodamas didelis papigi- 
nimas- Žiūrėkit skelbimą — 
Kviečiam talkon!

Darbininko skaitytojai kvie
čiami atsiųsti adresus kaimy
nų, kurie Darbininko neskaito. 
Administracija jiem pasiųs laik
raštį susipažinti. Rašyti: Darbi
ninkas, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11221-

Romas Kezys (k.) po demonstracijos New Yorke kalbasi su spaudos ir televizijos atstovais apie lietuvio jū
rininko išdavimą. R. Kezys yra pirmininkas specialaus komiteto, kuris rūpinasi išdavimo bylos reikalais.

Nuotr. R. Kisieliaus

KARIUOMENĖS MINĖJIME programą atliko moterys
Maspetho lietuvių parapijos 

salėje lapkričio 28, šeštadienį, 
prisimintas Lietuvos kariuome
nės atkūrimas, kuri surengė ve
teranų Ramovės skyrius. Pra
dėta su vėliavų įnešimu, him
nais. Žodį tarė ramovėnų pir
mininkas J. Klivečka. Jis prista
tė vakaro vedėją Vacį ButkĮ, 
ramovėnų kultūros reikalų va
dovą.

Svečio žodis
Paprastai tokiuose minėjimuo

se pasakomos kalbos. Suranda
mas kalbėtojas, kuris rėžia 
“iš peties”. Be kokių 45 minu
čių jis nesitraukia nuo scenos.

Ši kartą -rengėjai, lyg nu
jausdami, kad tai visa pabodę, 
kalbėtojo paieškojo iš gretimos 
parapijos — iš Philadelphijos. 
Ir jis neapvylė. Priešingai, jis 
susilaukė nuoširdžių ir karštų 
publikos plojimų, nes jo kal
ba tęsėsi vos 15 minučių- Tas 
kalbėtojas buvo Balys Raugas, 
karininkas, visuomenininkas. 
Jis palietė ir nepriklausomy
bės karus ir ypatingai iškėlė 
Lietuvos partizanus ir visus 
kovotojus, kurie dirba Lietu
vos nepriklausomybei atstatyti.

Meninė programa
Ieškodami paįvairinimo, ren

gėjai sudarė ir meninę progra
mą, kuri pasižymėjo savo geru 
lygiu ir skoniu. Programą atli
ko tik moterys — tai buvo Ži
buoklių sekstetas ir solistė Ire
na Stankūnaitė.

Solistė Irena Stankūnaitė šį 
vakarą buvo ypatingai geroje 
formoje. Jos balsas laisvas ir 
gražus ir jautrus visiem perėji-* 
mam, interpretacijom. Jis įsi
skverbia į klausytoją ir jį pa
gauna.

Šiam vakarui ji buvo pasirin
kusi tokį repetruarą: Mano tė
viškėlė — Mikulskio-Stankūno, 
Aš augau — St. Šimkaus, 
Žvaigždutė — B. Dvariono, Aš 
kalneliais — J. Stankūno, Ne
munėlis — J. Stankūno; antro
je dalyje — Kaip svajin-

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).

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

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

Richmond Hill šiaurinėj da
ly, prie parko, parduodamas 
dviejų šeimų namas, du butai 
po 5 kambarius ir trys užbaigti 
kambariai su patogumais palė
pėj, dvi su puse vonios, gara
žas dviem automobiliam, pri
vatus įvažiavimas, namas ge
ram stovy. Kaina 39,900 dole
rių. Skambinti Park Lane 
Real Estate VI 7-5471. 

ga — iš op. Romeo ir Julija — 
Gounod, Vizija (baladė) —Sjo- 
berg, Si, mi chiamano Mimi — 
iš op. La Bohema —Puccini, 
Saper Vorreste — iš op. Kau
kių balius — Verdi-

Bisui pasirinko gražią kolo
ratūrine daina.

Kaip ir visada — akompona- 
vo solistės tėvelis kompozito
rius Juozas Stankūnas.

Žibuoklių sekstetas pade
monstravo savo vokalinį suge
bėjimą. Jų pasirinktas reper
tuaras pareikalavo iš daininin
kių ir gero muzikalumo ir susi
klausymo, kuris pasiekiamas 
tik darbu. Žibuoklės dirba ir 
kiekvieną dainą interpretuoja 
visu nuoširdumu bei rimtumu. 
Jom sumaniai vadovauja Liu-* 
das Stukas, muzikas ir kompo
zitorius. 1

Žibuoklės padainavo: Lieptas
— A. Bražinsko, Už mėlynų 
marių — L. Stuko, Nemunas 
V. Paltanavičiaus, Kareivėliai
— A. Bražinsko, antroje daly
je — Ruduo — Chopin, Sesutė
lės — M. Petrausko, Mano kar
žygiai—iš op. Cukrinis avinė
lis — O. Strausso, solo daina
vo Genovaitė Mazurienė; Galė
jau šokti per naktį iš operetės 
Gražuolės damos — muz. F. 
Loewe, solo dainavo Edna Ryn- 
kevičienė-

Paskutinę dainą bisavo.
Sekstetą sudaro: Loreta Stu- 

kienė, Bronė Venskienė, Geno-

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.

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
meratą.

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. 

vaite Mazurienė, Aldona Pitku- 
nigienė, Edna Rynkevičienė ir 
Ona Skurvydienė.

Sekstetą pianinu palydėjo va
dovas Liudas Stukas.

Žengiant koncertui į galą, V. 
Butkys vėl pakvietė ramovėnų 
pirmininką J. Klivečka. Jis pa
dėkojo visom programos daly
vėm ir įteikė gėlių.

Sceną specialiai šiam minėji
mui buvo dekoravęs dail. J. 
Juodis. Scenos gale buvo iška
bintos dvi didelės vėliavos, vi
duryje raudoname fone vytis, 
apačioje buvo įmontuoti iš
kirpti siluetai Gedimino pilies 
ir geležinių vilkų. Scenos šo
nuose, iš salės pusės, buvo nu
piešti dekoratyvūs kardai ir kiti 
ornamentai.

Po programos vyko šokiai, 
kuriem grojo Gutauskų orkest
ras. Veikė bufetas, vyko lote
rijos. Vakaras praėjo gražioje 
nuotaikoje.

Ramovėnų valdybą šiais me
tais sudaro: pirm. Jonas Kliveč
ka, vicepirm. Eugenijus Noa- 
kas, sekretorius Jurgis Sirge- 
das, kultūrinių reikalų vadovas 
— Vacys Butkys. (p.j.)

A y A

Marijai Ladavičienei
mirus, seserį Janiną Maurutienę, dukrą Haliną Montvi
lienę bei kitas gimines nuoširdžiai užjaučia

N.Y. ir N.J. Lietuvių
Dantų Gydytojų Draugija
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Visi kviečiami 
protestuoti
Visi lietuviai prašomi rašyti 

trumpus laiškus ar siųsti teleg
ramas Amerikos prezidentui, 
transportacijos sekretoriui, val
stybės sekretoriui, savo senato
riam ir kongresmanam, reika
laujant, kad admirolas W- B. 
Ellis, krantų apsaugos kapi
tonas Brown ir laivo kapitonas 
Eustis, kurie atidavė rusams 
jūrininką — radistą, kuris bu
vo Amerikos laive ir Amerikos 
teritorijoj ir net leido taip žiau
riai sumušti, kad jie būtų paša
linti iš pareigų ir perduoti teis
mui už žmonių teisių deklaraci
jos sulaužymą ir leidimą jų aki
vaizdoje mušti ir kankinti žmo
gų, o taip pat išduoti mirčiai.

Bostone yra susitveręs ‘Žmo
gaus teisėms ginti komitetas’, 
angliškai “Citizens Concerned 
for Human Rights”, tuo vardu 
yra atidaryta einamęji sąskai
ta National Shawmut Banke, 
Bostone. Sąskaitos Nr. 045-873- 
2. Aukos reikalingos tos bylos 
vedimui. Aukas siųsti nurody
tam bankui ir nurodyta sąskai
ta.

Demonstracijos Bostone
Coast Guard Įstaiga Bostone, 

kur yra admirolo Ellis įstaiga, 
bus piketuojama tol, kol jis 
bus pašalintas iš pareigų- Sį 
šeštadieni, gruodžio 5 d. 1:30 
vai. popietu ten vėl vyks de
monstracija. Amerikos televizi
jos stotys pakartotinai rodo tas 
buvusias praeitą šeštadieni de
monstracijas, o laikraščiai jau 
antra savaitė rašo apie šį rei
kalą. Kas svarbiausia, kad 
šiam reikalui Bostone vadovau
ja jauni žmonės daugumoje stu
dentai. Jie įtraukia ir amerikie
čius. Tai labai svarbu-

Šiam reikalui visuose Ameri
kos didesniuose miestuose rei
kia sudaryti komitetus, kurie 
organizuotų tų laiškų ar tele
gramų rašymą, nes šiaip žmo
nės yra nepaslankūs.
Bostone tuo reikalu galima 

skambinti telefonu Nr. 843- 
2864, ten patars kur siųsti 
laiškus ir telegramas.




