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Žvejybos interesai bus nulėmę S. Kudirkos išdavi

Spaudos konferencijoje gruo
džio 10 prezidentas buvo pa
klaustas:

K. — Ar galėtumėt pasakyt) 
mum savo asmeninę nuomonę 
dėl bėglių problemų ryšium su 
lietuviu, kuris buvo mušamas 
pakrančių sargybos kutery?

A. — Kaip aš jau esu pažy
mėjęs, aš, kaip amerikietis, bu
vau pasipiktinęs ir nustebintas, 
kad tai galėjo atsitikti. Aš ap
gailestauju, kad procedūros, pa

krančių sargybai informuojant 
Baltuosius Rūmus, nebuvo pa
kankamos, kad reikalas būtų 
pateiktas mano dėmesiui. Aš 
galiu jus užtikrinti, kad dau
giau niekada to neatsitiks.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės per 190 metų turi garbin
gą tradiciją suteikti bėgliam 
galimybes ir garantuoti jų sau
gumą. Ir mes šią tradiciją tę
sime”.

teriZiepar“skTltiunkt Sutarties pasirašymo proga išlindo daugiau nežinomų faktų
mo laipsnio JAV pareigūnas 
Valstybės departamento rū
muose pasirašė susitarimą dėl 
pasidalinimo žvejybos teisė
mis Atlante prie JAV krantų už 
12 mylių teritorinių vandenų 
juostos. Susitarimas apima van
denis tarp Cape May, N- J. ir 
Cape Fear, N. C.

Techniškasis tos sutarties tu
rinys mums neįdomus, bet į- 
domu tai, kad su paskutiniais 
pasitarimais dėl tos sutarties ri- 
šasi Simo Kudirkos tragedija. 
Gi dėl tos tragedijos ir sutar
tis išėjo ne tokia, kokios šalys 
norėjo.
Kodėl sunkios derybos?

Dabar aiškėja, kad derybos 
dėl sutarties buvusios labai 
sunkios, nes rusai buvę prie
kabūs ir sunkūs- derybininkai 
(nejaugi JAV diplomatai ikšiol 
dar nežino, kad rusai derybose 
yra visada ir su visais kieti?). 
Amerikiečiai jau buvę apsipra
tę su mintimi, kad iš tų dery
bų nieko neišeis. Bet buvę nu
tarta dar pabandyti.

— Sovietų kompartijos 24 
kongresas prasidės Maskvoje 
kovo 30. Jis, tarp kitko, turės 
paskelbti penkmečio programą 
1971-1975 metąms. .

— Sen.'Mūskie pradėjo ver
buoti personalą, kurs padėtų 
jam laimėti prezidentūrą 1972 
metais. Jis sako, kad ilgiau 

Taukti nebegalima, nes už metų 
galį netekti ūpo dirbti tie, ku
rie yra užsidegę darbą pradėti 
tuojau-

-— P. Vietnamo viceprez. Ky 
skelbia, kad komunistai tuojau 
pasigrobtų Kambodiją, jeigu 
P. Vietnamo kariuomenė iš ten 
pasitrauktų.

— Pakistanas—kom. Kinija 
pasirašė ūkinio bendradarbiavi
mo sutartį, bet apie turinį nė 
viena šalis nelinkusi duoti pa
aiškinimu.

— Įvykiai Gvinėjoje dar ne
išaiškinti, nes aliarmą dėl in
vazijos sukėlęs jos prezidentas 
diktatorius nepriėmė J. Tautų 
pasiųstos komisijos skundui iš
tirti- Girdi, jis prašęs iš JT ne 
tyrinėjimų komisijos, bet lėk
tuvų su ginklais. Iš čia atsira
do įtarimas, kad prieš diktato
rių yra sukilę jo paties paval
diniai, o ne kokie įsibrovėliai 
iš kaimynų.

Kremliuje užkurtas rūstybės laužas
Maskva. — Kremliuje vėl su

liepsnojo rūstybės ugnis, nes 
atšaukti leidimai Maskvos ope
rai ir baletui vykti į Ameriką 
gastrolėms. Nurodoma priežas
tis — girdi, Amerikos vyriausy
bė nepajėgianti apsaugoti sovie
tinių įstaigų nuo “zionistinių 
banditų”. Mat, neseniai žydu
kai New Yorke apmaišė Aero
floto ir Inturisto patalpų lan
gus.

Rūstybė buvo iškilmingai pa
demonstruota, nes pareiškimui 
išklausyti ir notos pasiimti bu
vo iškviestas į užsienio reikalų 
ministeriją pats JAV ambasa
dorius Jacob D. Beam. Ir pa
reiškimą padarė ne koks žemes
nis valdininkas, bet pats pir
masis Gromykos pavaduotojas 
Vasilijus Kuznecovas, kuris pa
prastai naudojamas tik labai 
svarbiems reikalams. Taip no
rėta parodyti, kad priežastis 
yra labai svarbi. .

Bet tikroji priežastis yra vi

Tokiomis nuotaikomis apsi- 
' krėtę lapkr. 23 dieną amerikie
čiai su kuteriu Vigilant atvy
ko prie Sovietskaja Litva laivo 
pabandyti pasitarimų baigti. 
Juos dar skyrė du ginčijami 
klausimai, kurių vienas labai 
svarbus rusams. Tai -paaiškina 
ir rusų kietumą derybas ve
dant.

Amerikiečiai tebekovojo už 
tai, kad rusai sumažintų vienos 
žuvies (upių silkės) gaudymą 
tuose vandenyse, gi rusai tebe- 
spaudė, kad už nusileidimą dėl 
silkės tokiems jų laivams, kaip 
Sovietskaja Litva, būtų leista 
įplaukti į kai kuriuos Ameri
kos uostus. Tai labai svarbus 
dalykas, kai sužinai, kad su tuo 
laivu kartais plaukioja iki 600 
asmenų įgula.

Kai prasidėjo derybos ant 
Sovietskaja Litva laivo, sovie
tų ir amerikiečių įgulos pasi
keisdamos svečiavosi. Proga pa
sinaudojo rusų laivo radijo ope
ratorius Simas Kudirka ir vie
nam amerikiečiui į ausį pa
šnibždėjo apie savo norą per
bėgti į Vigilant laivą- Many- 
tina, kad jis gavo padrąsinantį 
atsakymą, nes' ilgai nedelsdar. 
mas tą sumanymą įvykdė. Da
bar jau žinom, kad jis buvo 
apgautas ir išduotas. Ir didžiau
sia kaltininkė, tur būt, buvo ta 
žuvis, kuri vadinama upių sil
ke.
Kaltininkas slepiasi 
valstybės departamente?

Tik atsiminkim, kad po to, 
kai viešumą pasiekė S. Kudir- 

■ kos grąžinimas rusams ir jo 
kankinimas ant Amerikos lai
vo (jei ne to brolio latvio buvi
mas delegacijoje, S. Kudirką iš
tikusi nelaimė tikriausiai nie
kad nebūtų buvusi žinoma), pir
muoju pasiteisinimo argumen
tu figūravo tos “labai jautrios” 
derybos. Tik paskui jau iškišti 
tokie kvaili argumentai, kaip 
vagystė ir šokimas ne į vande
nį, bet tiesiai ant laivo. Kadan
gi žinoma, kad visoms ir viso
kioms deryboms su svetimais 
kraštais vadovauja didesni ar 
mažesni Valstybės departamen
to pareigūnai (delegacijos sudė
ty veik visada yra ir kitų ži
nybų atstovų), tai nenusikrato
mai lenda galvon mintis, kad 
didžiausias S. Kudirkos išdavi- 

sai kita: visą tą komediją su
režisavo baimė, kad iš tų gast
rolių gali daug kas negrįžti na-i 
mo. Juk pereitą rudenį Lenin
grado baleto primadona negrį
žo iš Londono ir dabar jau dir
ba su viena baleto grupe New 
Yorke. Veik tuo pat laiku pa
bėgo baleto artistas iš Moise- 
jevo ansamblio ir, rodos, irgi 
jau prisiglaudė tyliai New Yor
ke- Nėra garantijos, kad ir 
Maskvos opera bei baletas gali 
palikti New Yorke kelis gerus 
artistus, nes be gastrolių N. 
Y. baletui dar buvo numatytos 
gastrolės 10 kitų miestų.

Kremliaus klikos baimės 
priežastis yra ne artistų nete
kimas, bet jos prestižui namie 
ir užsieniuose kenkia pats bėgi
mo faktas. Ypač tokių profe
sionalų kaip artistai, kurie ma
terialiai yra labai gerai aprū
pinti. Bet tie bukagalviai vis 
dar negali suprasti, kad laisvė 
brangesnė už duoną. 

mo kaltininkas yra kuris nors 
Valstybės dep. skyrius ar pa
reigūnas. Spaudon buvo pate
kusi žinia, kad toks vienas, tą 
pačią dieną klausiamas, ką su 
Kudirka daryti, esąs pataręs 
elgtis atsargiai ir neduoti Ku
dirkai vilčių dėl pasilikimo. 
Tokio patarimo priežastimi ir 
tada buvo nurodytos tos dery
bos, svarbiausios tos nelaimės 
kaltininkės. Todėl reikia labai 
abejoti, kad kuris nors ton by- 
lon įmaišytas pareigūnas būtų 
nubaustas. Užteks, tur būt, pas
kutinio prez- Nixono pareiški
mo, kad daugiau taip niekad 
neatsitiks. Bet kodėl Kudirka 
savo gyvybės rizika turėjo tą 
pažadą iš Amerikos prezidento 
išgauti?

Beliko nenubaustas 
tik prez. Svoboda

Iš Čekoslovakijos komparti
jos išmestas Dubčeko grupės 
reformų dalyvis černikas, ku
ris vadinamojo “Pragos pava
sario” metu buvo Čekoslovaki
jos miriisteris pirmininkas. Jį 
išmetus skelbiama, kad tai jau 
būsianti paskutinė Maskvos pa- 
diktuętų valymų auka. Iš tos 
Dubčęko “nusikaltėlių” grupės 
beliko tik vienas prez. Svoboda, 
kurio Maskva ikšiol nedrįso už
kabinti. Jau buvo apsiprasta 
su mintimi, kad ir Černikas ne
bus liečiamas, bet dabar jau 
aišku, kad Maskvos kerštas ri
bų neturi. Svoboda nėra Mas
kvos draugas, bet manytina, 
kad maskuojasi savo keršto va
landos laukdamas.

Po pamaldų iv. Patriko katedroje New Yorke gruodžio 6 buvo surengto* 
demonstraiijo*. žmonės ii 5 Avenue nuėjo prie Jungtinių Tautų.

Nuotr. V. Maželio

Tyrinėjimai tik propaganda
Buvo sakyta, kad karinės įs

taigos tiria tą reikalą per savo 
teisinių organų sistemą. Norė
ta patirti, kas ir kurioje vie
toje suklupo bloga valia ar be 
blogos valios, bet ikšiol iš ten 
nieko negirdėti. Paskutinieji į 
reikalą pradėjo maišytis Atsto
vų rūmų užs. reik, komisijos 
viena grupė, jos du nariai pra
dėjo net garsiai ir karingai šū
kauti, bet iš ten, tur būt, nie
ko gero negalima tikėtis todėl, 
kad jie žinias renka iš tų pačių 
šaltinių ir jų veiklos tikslas 
yra asmeninių interesų tenkini
mas.

Jau pasirašyta sutartis labai 
nepatiko sen. Spong (dem. iš 
Virginijos) ir sen. Jordan (dem. 
iš N. Carolina), nes ne visi jų 
gyvenamos vietos interesai esą

— Bus vėl bombarduojamas 
Š. Vietnamas, jei nesiliaus 
stiprinęs karą P. Vietname, 
Kambodijoje ir Laose, — pa
reiškė prez. Nixonas per pas
kutinę spaudos konferenciją. 
Apie tai išgirdęs, senato užsie
nio .reikalų komiteto pirm. sen. 
Fulbright vėl apsirgo nervų 
funkcijų sukrikimu.

—: Bcaziltjc.J pagrobtas Švei
carijos ambasadorius, sunkiai 
sužeistas jį lydėjęs policinin
kas. Už jo paleidimą teroristai 
pareikalavo paleisti 70 politi
nių kalinių.

— Taksistai New Yorke te- 
bestreikuoja, bet auto darbi
ninkų unija susitarė su Fordu 
dėl naujos sutarties- Dar liko 
susitarti su Chrysleriu. 

ta sutartimi patenkinti. Po Vi
gilant tuojau ir Maskva atsi
sakė sumanymo gauti teisę sa
vo laivams sustoti Amerikos 
uostuose, nes dabar jau nebū
tų išmintinga leisti sovietų jū
rininkams išlipti Amerikos uos
tuose. Sutartis buvo pasirašy
ta tokia, kokia buvo Kudirkai 
ant Amerikos laivo nušokus.

Visą to įvykio tragediją pa
didina faktas, kad Amerikos ir 
Rusijos delegacijos kovojo už 
menkniekius, gi S- Kudirka ri
zikavo gyvybe iš vergijos bėg
damas. Nejaugi už tuos niek
niekius jis buvo išduotas? Nu
jautimas kalte kala, kad taip 
tikrai ir buvo. Tik paslaptim 
tikriausiai liks kaltininko pa
vardė. Teisingumas reikalauja, 
kad kaltininkai būtų atidengti.

f Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimas
Vyriausiojo Lietuvos IšlaisvL Š.A. Lietuvių Studentų Są- Į seimą atvykęs naujasis

nimo Komiteto seimas įvyko 
Chicagoje gruodžio 5-6. Seimo 
atstovam 10 vai. ryto susirin
kus Bismarck viešbutyje, buvo 
susitarta tuoj vykti į ALT su
rengtą protesto demonstraciją 
Simo Kudirkos išdavimo reika
lu. Posėdžiai buvo pradėti 
11:30 vai.

Seimą atidarė Vliko pirmi
ninkas dr. Juozas Kęstutis Va
liūnas. Vyskupui Vincentui 
Brizgiui sukalbėjus maldą, Al
girdas Kasulaitis perskaitė ve- 
lionies prel. Mykolo Krupavi
čiaus, mirusio šio seimo išva
karėse (gruodžio 4), testamen
to ištrauką. Velionis pagerb
tas minutės susikaupimu- 
Seimo pirmininku buvo pa
kviestas Mečys Mackevičius, jo 
pavaduotoju. — Algirdas Ka
sulaitis. Jie pirmininkavo pasi
keisdami. Sekretoriais buvo 
Kęstutis Miklas ir Juozas Jure
vičius. Mandatų komisijon iš
rinkti: dr. Jonas Valaitis, dr. 
Balys Paliokas ir Jonas Berta- 
šius. Nutarimų komisiją suda
rė: dr. Kazys Sidlauskas, Juo
zas Skorubskas, Kazys Oželis, 
Teodoras Blinstrubas ir Leonas 
Prapuolenis.

Dalyvavo 44 atstovai ir 45 
svečiai.

•
žodžiu seimą sveikino: Lie

tuvos gen. konsulas dr. Petras 
Daužvardis — Lietuvos atsto
vo Juozo Kajecko ir savo var
du, Stasys Barzdukas — Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės, 
Eugenijus Bartkus — Ameri
kos Lietuvių Tarybos, A. Dzir- 
vonas — Balfo, Kazys Kleiva 
— Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos, Kęstutis Miklas — 
Batuno, A. Juškevičius — Chi- 
cagos ramovėnų, Vytautas Vo- 
lertas — JAV Lietuvių Bend
ruomenės, Martynas Gudelis— 
Naujienų dienraščio ir kun- dr. 
Juozas Prunskis — Draugo 
dienraščio vardu.

Raštų seimą sveikino: Stasys 
Lozoraitis — Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos vardu, Anatolis 
Grišonas — Lietuvos atstovas 
Urugvajuje, Vincas Balickas — 
Lietuvos atstovas Londone, dr. 
Jonas Žmuidzinas — Lietuvos 
gen. konsulas Toronte, Anice
tas Simutis — Lietuvos gen. 
konsulas New Yorke, dr. Ju
lius Bielskis — Lietuvos kon
sulas Los Angeles, gen. Stasys 
Dirmantas — Lietuvos karo 
veteranų vardu, Mečys Macke
vičius—lietuvių teisininkų, St. 
Balzekas — Lietuvių Kultūros 
Muziejaus vardu, Sveikino ir

Demokratų vadas dėl lietuvio jūrininko
Demokratų nacionalinio ko

miteto pirmininkas Lawrence 
F. O’Brien paskelbė pasisaky
mą dėl lietuvio jūrininko.

Pasipiktinimas, apgailestavi - 
mas ir pažadas duoti naujas 
instrukcijas — sakoma pareiš
kime — drąsiajam jūrininkui 
nieko nepadės. Ir visam pasau
liui tai nepadarys įspūdžio.

Reikia, kad prezidentas Nix
onas “veiktų pasaulio opiniją,

Illinois kongresm. Roman 
Pucinski gruodžio 3 pasiūlė At
stovų Rūmam rezoliuciją — 
kreiptis i prezidentą Nixona, 
kad jis "asmeniškai apeliuotu

junga. Be to, iš Paryžiaus svei
kino Adolfas Venskus, krikščio
nių demokratų europinės tary
bos pirmininkas-

Iškilo klausimas dėl Vliko 
statuto, kurio kai kuriuos 
straipsnius buvo pakeitusi Vli
ko taryba. Neaiškumui ištirti 
buvo išrinkta komisija iš dr. 
Broniaus Nemicko, dr. Vlado 
Šimaičio, dr. Kazio Šidlausko, 
Broniaus Bieliuko ir Zigmo Dai- 
lidkos. Komisijai pasiūlius, 
gruodžio 6 posėdyje statuto 28 
str. buvo pakeistas ta prasme, 
kad Vliko statutą gali keisti 
tik seimas, bet ne taryba.

Jurgis Valaitis, Vliko finan
sų tvarkytojas, pateikė apžval
ginį pranešimą apie Vliko tary
bos ir valdybos praėjusių me
tų veiklą. Zenonas Jurys, Tau
tos Fondo vicepirmininkas, 
kalbėjo apie Tautos Fondą 
bendrai, gi Stasys Banelis, Ka
nados Tautos Fondo atstovy
bės pirmininkas — apie jo va
dovaujamos atstovybės veiklą 
Kanadoje. Pažymėtina, kad Ka
nada Vliko veiklai per metus 
surinko 8,476.45 dol. Tautos 
Fondo duomenys bus pateikti 
atskirai. Po pranešimo buvo 
klausimų ir vyko gyvos disku
sijos.

Po trumpos pietų pertraukos 
pranešimus apie jėgų telkimą 
Lietuvos laisvinimo uždavi
niam vykdyti pateikė dr. Kazys 
Karvelis ir Algis Gečys. Pra
nešimuose ir diskusijose buvo 
iškelta daug naujų ir pozityvių 
pasiūlymų.

•
Gruodžio 5 vakare vyko sei

mo atstovų pobūvis su sve
čiais, koncertas ir banketas. 
Prieš vakarienę įvykusiame 
koncerte dainavo solistė Pru- 
dencija Bičkienė, fortepionu 
palydėjo prof. Vladas Jakubė- 
nas. Banketo metu kalbėjo Vli
ko pirm. dr. J. K. Valiūnas ir 
Simo Kudirkos įvykio liudinin
kas Robertas Brieže. Banketą 
pravedė Kazys Oželis.

•
Gruodžio 6 seimo posėdyje 

Stasys Dzikas, Vliko valdybos 
sekretorius, kalbėjo apie Vliko 
numatytas 1971 metų veiklos 
gaires. Su dėmesiu išklausyta 
prof- dr. Broniaus Kaslo pa
skaita apie tarptautinę padėtį 
ir Lietuvos bylą. Po praneši
mo ir paskaitos vyko seimo at
stovų pasisakymai bei diskusi
jos. Priimta eilė nutarimų.

reikalaudamas iš sovietinės val
džios teisingo ir garbingo el
gesio su Simu Kudirka. Kiekvie
na diplomatinė pastanga turi 
būti išmėginta garantijai, kad 
jam nebus toliau nieko blogo
daroma.. •. Prezidentas Nixo
nas turėtų padaryti viską, kas 
yra jo galioje, kad jūrininkas /
Kudirka būtų leistas išvykti į 
Jungtines Valstybes".

Už lietuvio jūrininko paleidimą
Į Sovietų Sąjungos vyriausybę 

paleisti šį vyrą, Vakaruose ži
nomą Simo vardu, o taip pat 

paleisti ir jo šeimą"..

ALT pirmininkas dr. Kazys Bo
belis, pasveikinęs seimo daly
vius, iškėlė kai kuriuos ne

sklandumus tarp Alto, Vliko ir 
Bendruomenės, dėjus bei de
dant pastangas kuo plačiau iš
ryškinti Simo Kudirkos tragedi
ja-

Vliko pirm. dr. J. K. Valiū
nas tarė baigiamąjį žodį. Jis 
džiaugėsi pozityviais seimo -at
liktais darbais, darniu klausi
mų svarstymu, padėkojo čika- 
giečiam už seimo, koncerto ir 
banketo organizacinę ruošą.

Seimas baigtas sugiedojus 
tautos himną. (Elta)

Huseinas ir Dajanas 
kartu Washingtonc

Washingtonas. — Pereitą sa
vaitę pas prez. Nixona lankėsi 
Jordano karalius Huseinas ir Iz
raelio krašto apsaugos ministe- 
ris Mošė Dajanas. Abudu turė
jo skirtingų ir panašių reikalu.

Sunku spėlioti, kuriais klau
simais juodu kalbėjo viena kal
ba, bet Jordano santykiai su 
Izraeliu daug kur skirtingi nuo 
kitų arabų valstybių. Jei nebū
tų Jordane susiorganizavę į te
roristinius būrius vadinamieji 
Palestinos arabai, tai Jordanas 
su Izraeliu nė į karą nebūtų į- 
sivėlęs. O jeigu ir būtų dėl ara
biško solidarumo įsimaišęs, tai 
taikos organizavimas būtų bu
vęs daug lengvesnis.

Spėtina, kad abudu čia turė
jo du vienodus klausimus: Pa
lestinos pabėgėlių sutvarkymo 
planai ir ūkinės bei karinės pa
galbos gavimas iš Amerikos- 
Abudu tikriausiai neišvyko tuš
čiomis rankomis, nes Washing- 
tono pažadai jau seniai buvo 
žinomi. Manytina, kad jų čia at
vykimas veik tuo pačiu laiku 
nebuvo atsitiktinis, bet sąmo
ningai sutvarkytas, kad susiti
kimas, reikalui esant, galėtų į- 
vykti niekam nežinant.

Trečias klausimas buvo tai
kos derybų atnaujinimas. At
rodo, kad jos bus atnaujintos 
gana greit, nes M. Dajanas tu
rėjo progos įsitikint, kad jis tu
rės pakankamai ginklų, jeigu 
Egiptas kartais užsimanytų ka
rą pradėti. Ta kryptimi rodąs 
ženklas yra Švedijos ambasado
riaus Maskvoje dr. Jarringo iš
kvietimas atgal į Jungtines Tau
tas. Jis yra J. Tautų patelktas 
ne tik toms deryboms vado
vauti, bet ir prie susitarimo 
privesti.
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Amerikiečių spauda apie lietuvio jūrininko išdavimą SPARTA — Rąžomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
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.

Spaudoje, televizijoje tiek kalbama apie lietuvio jūri
ninko likimą, kad musę paslaugiu bendradarbię susięstus 
spaudos atsiliepimus tegalime apžvelgti tik per eilę numerię.

Ligi šiuos žodžius rašant, iš Bostono spaudos atsiliepimę 
gauta 81 (A* M., J. J., A. T. D. J. dėka); Chicagos spaudos — 
63 (V- K. ir V. M. dėka); New Yorko spaudoje atsiliepimę pa
stebėta 65, Washingtono 18 (T. M. dėka); Connecticut (Hart
ford, New London) 19 (J. J. dėka); Philadelphijos 7 ,A. G. 
ir S. J. dėka); tolimęję vakarę (Los Angeles, San Diego, Re
no) 6 (A. R. ir V.. B. dėka); Newark 4 (K. D. ir F- V. dėka), 
Clevelando 2 (A. K. ir J. S. dėka), Wilkes-Barre 1, S. Caroli
na 1 (P. L. dėka), Toronto 3 (A. L- dėka).

Be abejo, ta mus pasiekusi spauda yra tik dalis spaudos, 
kuri atsiliepė dėl lietuvio jūrininko išdavimo.

Apie čia gautą spaudą tegalima tik sutrauktai informuo
ti. Vaizdumo dėliai ją surūšiuojame atskirom vietovėm.

Washingtono spaudoje siūloma: prezidentas turėtų imtis 
tiesioginių ryšių jūrininkui paleisti; nuteistus Amerikoje 

sovietinius šnipus iškeisti į jūrininką

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

J. B. 8HALINS-*ALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

WASHINGTON DAILY NEWS:
Departamentas tarėsi su Sovie
tais

3
Su jais keliavo gėda

The Washington Daily News 
gruodžio 1 paskelbtas John 
Herling labai jautrus Įvykio ap
rašymas ir sentimentas. “Nuo 
pirmadienio prieš Padėkos die
ną viršum šių vandenų vaikš
čioja dvasia; tai dvasia vyro 
vardu Simo, lietuvio jūrininko, 
šaukiančio begalinėje agonijo
je: “Help”.

Mini, kad žvejybos atstovai 
Brieze ir Burt prašė leisti jiem 
pasinaudoti telefonu, kad pra
neštų į Washingtona, bet jiem 
buvo atsakyta.

Su pasipiktinimu aprašęs, 
kaip penki rusai Įmetė lietuvi 
jūrininką į Amerikos valtį ir 
keletas pakrančių sargybos na
rių šią žmogišką prekę nuyrė Į 
Sovietų laivą, autorius paste
bi: “Kai valtis' grįžo, kuteris 
pajudėjo atgal Į Bedfordą. Įgu
la buvo paniurus. Laive buvo 
tyla.. Su jais keliavo gėda”.

Tame pat nr- vedamųjų pus
lapy: “Ilgoje šaunioje J. V. pa
krančių sargybos istorijoje, gal- 
būt, niekad nebuvo gėdinges*į' 
nio incidento kaip lapkričio 23 
Vigilant kutery prie “Martha’s 
Vineyard”.

Suminėjęs “suktus ryšius” 
tarp pakrančių sargybos, ir vals
tybės departamento; pakalti
nęs iš dalies departamentą, ku
rio nurodymus pakrančio sar
gyba klaidingai išsiaiškino, ve
damasis teigia: “Nebuvo abso
liučiai jokio pateisinimo pa
kviesti Sovietų budelių gaują į 
laivą, kad atliktų savo bjaurų 
darba”. v

“Žmoniškai elgiantis, lietu
vis būtų atgabentas į Bostoną, 
ir tegul diplomatai ir teismas 
nusprendžia jo likimą”.

“Faktas, kad komunistai pa
vertė Sovietų Sąjungą didžiuliu 
kalėjimu, yra užtenkamai blo
gas. Ir ne mūsų reikalas padėti 
jiem saugoti spygliuotas vie
las”.

Dėl paskelbimo, kad imtasi 
priemonių tokiem dalykam atei
ty užkirsti kelią, laikraštis atsi
liepia paveikslu, kuriame pasie
nio sargybos ir valstybės de
partamento atstovai bolševiko 
nešamam lietuviui jūrininkui 
šaukia: “Sorry about that, but 
try us again some time’”.

Washington Daily News gruo
džio 4 pranešė, kad trys pasie
nio sargybos pareigūnai su
spenduoti, kol eina tardymas. 
Bet tai nereiškia — kartoja 
laikraštis oficialius pareiški - 
mus, — kad jie nubausti; ne
reiškia, kad pripažinti kalti.

Kitoj žinioj tame pat nr.:
Kongreso kai kurie nariai ne

patenkinti v-sybės • vengimu 
atskleisti faktus, ypačiai Baltų
jų Rūmų veto valstybės depar
tamento pareigūnam pasirody
ti vakar rengtame Kongreso: 
apklausinėjime. Wayne L. Hay
es (d. Ohio), Atstovų rūmų už
sienių komisijos pirmininkas, 
grasino pasekretorio pavaduoto
jui Macomber subpena, jei ne
pasirodys pirmadienį (pasiro
dė. Red.).

“Ligi vakar dienos buvo 
svarstomas klausimas, kas kal
tas: valstybės departamentas 
ar pasienio sargyba”. Valsty
bės departamento atstovas 
John King sakė: “Aš negaliu 
pasakyti, ar Jungtinės Valsty
bės tuo reikalu buvo susisieku
sios su Sovietų Sąjunga”. Pas
kui Kingui buvo įteiktas popie- 
ris iš jo vyresnybės- Kingas ta
da pripažino, kad antradienį.

asmenų buvo atlikta ar neatlik
ta. Tyrinėjimas turėtų būti pa
čių padarytas — sako autorius 
— visų sluoksnių institucijų bei 
asmenų sąžinėse, giliai pažvel - 
giant į mūsų visuomenės išpa
žįstamas vertybes ir yiaplinky- 
bes, kas yra joje, kadi leidžia 
be reikalo, be atodairos nejau
triai biurokratinei mašinai pa
aukoti žmogaus laisvę — jei ne 
gyvybę”

Richard Davies, asistento pava
duotojas, tarėsi dėl lietuvio jū
rininko su Sovietų atstovybės 
patarėju July M. Vorontsov, ku
ris pareiškė Davies, jog inci
dentą laiko baigtą”.

Manoma — informuoja laik
raštis —, kad Davies formaliai 
reikalavo lietuvį grąžinti į J. 
Valstybes, bet departamentas 
atsisakė tai patvirtinti.
WASHINGTON DAILY NEWS: 
Laiškai

W.D.N. gruodžio 4 Frederick 
Hunt dėkojo laikraščiui už 
J. Serling str. Papildomai in
formavo apie valstybės depar
tamento pareigūną sovietiniam 
reikalam (Edward Killham, 
Red.). Esą jis gavęs Columbi- 
jos ir Harvardo masterius, vie
nerius metus buvęs jūrininkų 
karo kolegijoj. “Jis turi taip 
pat žinoti, kad Jungtinės Vals
tybės tebepripažįsta Lietuvos 
pasiuntinybę Washingtone. Jei
gu admirolai perdavė praneši
mą apie lietuvį bėglį valstybės 
departamentui, tai gal mūsiš
kis pareigūnas Lietuvos reika
lam Doyle Martin būtų galėjęs 
duoti geresnius nurodymus. Ti
kėkimės, kad prezidentas Nixo- 
nas pasimokys iš to, idant mū
sų vyriausybės biurokratija bū
tų apvalyta bent 50 procentų 
— ypatingai “vadai”.”

•
Kitame laiške Kubos pabė

gėlis prašo redakciją paskelbti 
pirmame puslapy pavardę to, 
kuris išdavė lietuvį, ir drauge 
siūlo pasiųsti jį į Sibirą.

Jesse H- Merrel dėkoja už 
Herlingo str; Sako, po to 
straipsnio norėjo parašyti tūks
tantį laiškų, bet apsisprendė ra
šyti vieną — prezidentui Nixo- 
nui, kuris turėtų prisiimti atsa

komybę, kadangi jis leidžia dė
tis idiotiškiem įvykiam valsty
bės departamente. “Su aštrios 
kalbos pradžia aš paskiau su
pratau, kad klaida tenka mum 
visiem, nes mes nesiėmėme rei
kalauti atmainų valstybės de
partamento politikoje. Taip aš 
ir parašiau”.
WASHINGTON POST: Laiškai

W. P- gr. 6 yra 9 laiškai. 
Bent pirmojo santrauka. Rich
ard H. Eibei prieš 12 metų, 
sako, nušokęs nuo Lenkijos lai
vo New Yorko uoste. “Aš pra
šiau azylio ir kaip Simas buvau 
deportuotas atgal į tą pati lai
vą. Mano laimė, kad preziden
tas Eisenhoweris pripažino 
man azylio teisę ir, kadangi mū
sų laivas tebebuvo Amerikos 
vandenyse, aš buvau iškeltas į 
krantą. Nuo tada 12 metų aš 
naudojuosi laisvo žmogaus lai
mingu gyvenimu. Mano laimę 
tedrumstė tik patirtis Marylan- 
do universitete, kur mano pro
fesoriai, liberalai demokratai, 
šaipėsi iš mano pareiškimų apie 
gyvenimą komunizmo režime- 
“Sovietinis blokas yra evoliuci
jos eigoje”, sakė jie, “ir dabar 
ten yra visai jauku gyventi. 
Tamsta gyveni prietarais, nes 
tamsta pasitraukei prieš evoliu
ciją”.

Šiandien, kai Sovietų parei
gūnai sumušė iki sąmonės pra
radimo bėglį Simą Amerikos 
laive, aš palinkėčiau savo pro
fesoriam liberalam, kad jie pa
springtų savo atrajojamom 
kvailom pasakom apie sovieti- 
tinę evoliuciją”.

o t
' s -' (Tame pat nr. Albert A. Re- 

meikis siūlo, kad Amerika savo 
turimus ir nuteistus sovietinius 
šnipus galėtų iškeisti už lietu
vį jūrininką.

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-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia Šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ, vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
JUOZO ANDRULIO 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 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kainą.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška U 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalią ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.______________________________________________________
S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakrėtus | 
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

Kiekviena vėliava
The Evening Star gruo

džio 2 Smith Hempstone su di
deliu pergyvenimu aprašo išda
vimo įvykius:

“Simas buvo jo vardas, ir 
kiekviena vėliava Jungtinėse 
Valstybėse turėtų būti šian
dien nuleista iki pusės stiebo 
dalinei atgailai už gėdą, kuriai 
šis. kraštas išdavė save ir sa
vo idealus, leisdamas rusam bu
deliam įeiti į Amerikos laivą, 
suknežinti jį (Simą) ir ištemp
ti jį be sąmonės nežinomam 
likimui”.

“Pakrančių sargybos kapt. 
Ralph E. Eustis ir jo įgula ne
gali būti visiškai pasmerkti, 
kad įvykdė tiesioginį įsakymą 
lietuvį bėglį grąžinti rusam- 
Bet Stephen Decatur ir John 
Paul Jones savo kardus būtų 
perlaužę ant savo kelio, prieš 
paklausydami baigštaus adm. 
W. B. Ellis, pakrančių sargy
bos 1 distrikto viršininko, įsa
kymo.”

Priminęs, kad nuo 1940 Lie
tuva yra Sovietų pavergta, ve
damasis tęsia: “Jokia valstybė 
nesumokėjo didesnės kainos 
už savo ištikimybę tautiniam ir 
religiniam palikimui”. Priminė 
nacių, paskui bolševikų įvykdy-

Washington
Gruodžio 3 vedamasis. “At

minty nėra tokio tarptautinių 
santykių epizodo, kuris keltų 
didesnį šleikštumą ir pažemini
mą kaip pereitą savaitę sovieti
nio bėglio grąžinimas Sovie
tų valdžiai su Amerikos vy
riausybės žinia Amerikos lai
ve ir Amerikos teritoriniuose 
vandenyse prie Martha’s Vine
yard.”

Priminęs, kaip bėglys ant 
kelių maldavo pagalbos; kaip 
valstybės departamentas ir pa
krančių sargyba neparodė 
užjautimo; kaip laivo įgula iš
tisom valandom tebuvo liudi-

turėtii būti nuleista
tas deportacijas, Lietuvos kolo
nizavimą rusais. Priminė, kad 
JAV niekad nepripažino Balti
jos valstybių aneksijos ir laiko 
Baltijos valstybių atstovus Wa
shingtone.

“Ir vis dėlto Kajeckas, kuris 
yra artimiausias Simo valstybi
nis atstovas Jungtinių Valsty
bių akyse, nebuvo net painfor
muotas apie incidentą ... prieš 
išduodant bėglį maža pasigai
lėjimo teturinčiai rusų laivo So- 
vetskaja Litva įgulai”.

“Adm. Ellis, kuris, kaip pra
neša, yra nesveikas ir negali 
duoti paaiškinimų (negali ir Si
mas), gali būti kaltas tik tiek, 
kad perdavė nesveiką ir netei
sėtą įsakymą. Jis turėjo ryšius 
su valstybės departamentu ir 
pakrančių sargybos būstine Wa
shingtone: ten regimai buvo pa
darytas sprendinjas, kad žuvys 
yra svarbesnės už žmogaus gy
vybę- Tai sprendimas, kuris 
dvokia bjauriau kaip savaitę pa
stovėjusios žuvys.”

Tame pat nr. laikraštis įsi
dėjo paveikslą su ranka veidą 
užsidengusia laisvės statula ir 
su įrašu “Laisvės statula išprie
vartauta”.

Post: Simas
ninkai be jokios paramos žo
džiu ar ženklu desperatiškai ko
vojančiam bėgliui prieš grobi
kus; kaip Amerikos jūrininkai 
bėglį, surakintą ir be sąmonės, 
padėjo pristatyti į Sovietų lai
vą, vedamasis sako: “Mintis 
sustingsta, širdis sutrinka gal
vojant apie šią fantastišką mū
sų laikų parabolę. Tai gili dė
mė kiekvienam, kuris iš nepa- 
sistengimo ar persistengimo ta
me įvyky turėjo kokią rolę”.

Vedamasis nepasitiki prezi
dento įsakyta investigacija, jei 
ji mėgins tik nustatyti, kad 
tam tikra procedūra tam tikrų

Siūlymai:
“Mes manome, kad politiniu 

atžvilgiu derėtų ir moraliniu 
atžvilgiu būtina, kad preziden
tas Nixonas imtųsi su Sovietais 
tiesioginių ryšių, idant Simas 
ir jo šeima būtų paleisti. Dėl 
nemalonumo Amerikos vyriau
sybei neturėtų būti leista pri
dengti Sovietų vyriausybės es
minį dviveidiškumą išsigalvotų 
kaltinimų jūrininkui, norint jo 
pabėgimą, sukliudyti ir jį vėl 
pasigrobti prieš jo valią. Jung
tinių Valstybių kolektyvinė gė
da ir pasipiktinimas negali bū
ti jokia pagalba šiam nelaimin
gam vyrui, kol tai nėra pa
reikšta įsakmiu specifiniu pra
šymu jam laisvės.”

KONGRESE KALBĖJO
John J. Rooney, Brooklyno 

kongresmanas, atsiuntė Congr. 
R. gruodžio 1 su jo kalba At
stovų Rūmuose. “Mr. Speaker, 
kiekvienas amerikietis ir ypa
tingai tie iš mūsų, kurie yra 
sutapę su vyriausybe, turi nu
lenkti savo galvas iš gėdos ...” 
Tais žodžiais pradėjęs, reikalau
ja pilnos investigacijos Kongre
se.

Richard $• Schweiker, Penn- 
sylvanijos sėn., r., pritarė pre
zidento įsakytai investigacijai, 
pažymėdamas, kad lietuvio jū
rininko išdavimas palauš pa

vergtų žmonių pasitikėjimą Ai 
merika.

Edward J. Derwinski, Illi- 
linois kongr. r., rašė laiškus 
prezidentui, valstybės sekreto
riui Rogers ir kalbėjo Atstovų 
Rūmuose. Raštuose ir kalboje:

“šis incidentas duoda So
vietam milžinišką propagandos 
įrankį”. Kreipdamasis į Atsto
vų Rūmų užsienių komisiją, 
kad ji vykdytų investigacija: 
“šis incidentas sudramatina 
priespaudą, kurioje turi gyven
ti komunizmo pavergtieji”.

Sovietai įteikia “bato premiją” admirolui Ellis už humaniškumu. įteikia sovietu pik. Vladimir K. Blockoff, 
kuris pasižymėjo čekų malšinime. Karikatūra iš Boston Globe dienaščio, gruodžio 2 d.

New Jersey — “Music of Lithuania”,— pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07071). ______________
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.____________________________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.___________________________________ ~ _________
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-S550.
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. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, 'South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12-12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. TeL 828-3779.

i Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

. Alice’s Florist Shop
107-04 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.

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co., Inc.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar
ba paskolų reikalais prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO.. INC.
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — TeL 212-441-6799 
2422 West Marquette Rd. Chicago, Ill. 60629 — TeL 312 - 476-2242
Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis į

LITAS SERVICE CORPORATION
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.
Chicago Rome Paris MOnchen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėt. LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. — LITAS Travel 
Service talkina Iškviečiant gimines iš Lietuvos, atostogom ar nuo-, 
lėtiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KELIONĖN ?... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
M-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y. 11421 — TeL 212 - 847-5522 

SĖKMINGOS KELIONĖS!

&
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Nauja Brežnevo teroro auka
Prieškalėdinės mintys —niū

rios. Niūrios dėl lietuvio jūri
ninko likimo; niūrios dėl tų, 
kurie jį išdavė torturom ir 
mirčiai; niūrios dėl likimo kraš
to, kuriame sprendimus šios 
geros tautos vardu padaro to
kio politinio apdujimo ir mora
linio atbukimo pareigūnai.

Nepaguodžia nė žvilgsnis į 
Lietuvą. Ta pati jėga, kuri pa
grobė lietuvį jūrininką iš Ame
rikos, pagrobė ir lietuvį moks
lininką iš Lietuvos. Tokis liki
mas ištiko prof. dr. Joną Kaz
lauską, vos 40 metų amžiaus, 
pajėgiausią ir labiausiai šiuo 
metu pasižymėjusį lietuvių kal
bos mokslininką.

★

“Literatūra ir menas” lapkri
čio 21 paskelbė dėl jo užuojau
tas — Vilniaus universiteto 
rektorato, partinės ir visuome
ninių organizacijų, filologijos 
fakulteto dekanato, lietuvių kal
bos ir literatūros katedrų, lie
tuvių kalbos ir literatūros insti
tuto.

Trijų asmenų pasirašytas 
nekrologas velionį taip apibū
dino:

“Per pastaruosius keturioli
ka savo trumpo gyvenimo me
tų Jonas Kazlauskas padarė la
bai daug — respublikos, sąjun

Prof. dr. Jonas Kazlauskas
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MIKALOJUS KATKUS

BALANOS GADYNĖ

(47)
Senovinė dūminė gryčia per 

tūkstančius metų taip susidarė, 
kad patenkino žmogaus reika
lus. šiandykštis žmogus, išėjęs 
iš baudžiavos, panorėjo gyven
ti kaip kiti laisvi žmonės ir 
perversmą pradėjo nuo gry
čios: panorėjo turėti baltą, švie
sų kambarį, kaip mieste, kaip 
klebonijoje, ir panorėjo, nepa
galvojęs, kad miestiško būvio 
įvedimas reikalauja daugiau pi
nigų, negu jis turi.

Krosnis ten padaryta jei ne iš 
koklių, tai bent iš degtų ply
tų; dirbo krosnį brangiai apmo
kamas mūrininkas; namą sta
tė brangiai apmokamas dailidė. 
Dūminė ūkiška gryčia ir mies
tiški rūmai nuo kits kito toli, 
jų tarpe platus griovys. Norė
ta tą griovį peršokti vienu šuo
liu, bet patekta į klampynę. 
Drėgna ir šalta gryčia, šla
pios sienos, apšalę langai, vi
sada Šlapios ir išpuvę palangės 
— tai klampynė, kurioje atsi
dūrė lietuvis, iš dūminės gry
čios išėjęs į miestišką rūmą ne
įėjęs.

giniuose ir užsienio leidiniuo
se paskelbė daugiau kaip pen
kiasdešimt mokslinių straips
nių, kuriuose originaliai tyrinė
jama lietuvių kalba, visų baltų 
kalbų istorinė fonetika, morfo
logija, leksika. Tačiau labiau
siai baltistikos mokslui Jonas 
Kazląuskas nusipelnė savo di
deliu darbu — “Lietuvių kal
bos istorinė gramatika”, kuri 
yra pirmasis pačių lietuvių pa
rašytas tokios rūšies veikalas. 
Daugiausia velionio rūpesčiu 
buvo įsteigta “Baltistica” — 
tarptautinį garsą jau spėjęs į- 
sigyti mokslinis žurnalas, skir
tas baltų kalbų tyrinėjimui”.

Krintą į akis, kad tame nek
rologe apeita (turėjo būti ap
eita!) tylom, kokiom aplinky
bėm ir kada jis mirė, netgi ka- 
dar ir kur palaidotas-

★

Prieš savaitę šioje vietoje bu
vo informuota iš Europos, kad 
prof. J. Kazlauskas buvo suim
tas, išvežtas ir įkištas į bepro
čių ligoninę netoli Maskvos ir 
ten likviduotas.

Vėliau tą informaciją patvir
tino ir pateikė konkrečias da
tas: suimtas spalio 8 ir išvež
tas, o jo kūnas pervežtas į Vil
nių ir čia palaidotas lapkričio 
20?

★

Koki motyvai buvo jam su
imti ir likviduoti — čia dar ne
žinia. Kaltinti jį veikus prieš 
komunistinę sistemą vargiai ga
lėjo, nes “Mažoji tarybinė lie
tuviškoji enciklopedija”, primi
nusi, kad jis buvo gimęs 1930. 
8.1 Matiešionių kaime Biršto
no vai.; nuo 1957 dėstęs Vil
niaus universitete; 1962-64 
buvo filologijos fakulteto pro- 
dekanas; 1968 gavęs daktaro 
laipsnį, pažymi, jog nuo 1963 
jis yra partijos narys.

Jis turėjo turėti partijos pa
sitikėjimą, jei š.m. pradžioje bu 
vo pranešta, kad jis atvyks į 
Pennsylvanijos universitetą pa
skaitų skaityti. Paskui staiga 
spaudoj vėl buvo pranešta, kad 
neatvyks. Vadinas pasitikėji
mas atšauktas.

K

43. PRŪSOKŲ ŠALDYMAS
Prūsų karalystė, Hohencoler- 

nų sukurta ir penkis šimtme
čius jųjų vedama, įgavo didelės 
pasaulinės garbės. Jos kariuo
menė, vaidinusi savo laiku svar
biausią vaidmenį Europoje, bu
vo vadinama “prūsokais”. Ar 
dėl smulkaus panašumo, ar iš 
netyčių smarki ir neįveikiama 
kariuomenė gavo tą patį vardą, 
kaip ir biaurus vabalas, gryčios 
nevalumas — prūsokas. Vokie
čiai per Didįjį karą tam laikui 
leidžiamajame laikraštyje “Da
bartis” liepė gryčių vabalus va
dinti ne kitaip, kaip “bambatie- 
riais” Girdi, jei norite, galite 
vadinti prancūzais, nes ir tie, 
ir anie lygiai bijo šalčio. Jūs 
gindamiesi šaldote bambatie- 
rius, kaip rusai dvyliktaisiais 
metais šaldė prancūzus. Ne iš 
noro tyčiotis ir mažinti atgy
venusios ir dingusios amžinas- 
tyje Prūsijos garbę, bet iš pa
pročio minimą vabalą vadinsi
me prūsoku.

Prūsokas, apie kurį kalba
me, tai vabzdys musės storu
mo, tik už ją ilgesnis, sparnuo

šiuo straipsniu trumpais 
bruožais noriu paminėti ir iš 
100 metų laiko dulkių iškelti 
rašytoją, žurnalistą bei publi
cistą kun. Antaną Kaupą.

Antanas Kaupas gimė 1870 
vasario 1 Gudelių kaime, Ra
mygalos valsčiuje, Panevėžio 
apskr., Lietuvoje. Mirė 1913 
spalio 27 Amerikoje, vos sulau
kęs 43 metų amžiaus.

Rašant apie Antaną Kaupą, 
tenka prisiminti ir anų laikų jo 
bičiulį — Antaną Miluką, gi
musį metais vėliau, 1871 bir
želio 13. Ateinančiais metais 
minėsime ir kun. A. Miluko gi
mimo šimtmetį.

Du jaunuoliai susidraugauja
Antanas Kaupas, 2 2 metų 

jaunuolis, 1892 rugpiūčio 26 
atvyko iš Europos ir traukiniu 
pasiekė anų laikų lietuvių sos
tinę — Chicagą- Neilgai ten 
pabuvęs, 1893 pradžioj įstojo į 
Detroito lenkų kunigų semina
riją. Tais pačiais metais Anta
nas Milukas įstojo į Philadelphi- 
jos kunigų seminariją. Tuo me
tu abu jaunuoliai dar nebuvo 
pažįstami, nes buvo atvykę iš 
skirtingų Lietuvos vietovių. Vė
liau susipažino ir susidrauga
vo. Vienas kitą papildydami, 
paskatindami, pasitardami, jie 
sugebėjo atlikti daug svarbių 
lietuviškų kultūrinių darbų.

Dar kunigų seminarijos auk
lėtiniais 'tebebūdami, lietuvių 
kunigų remiami ir patariami, į- 
steigė Lauryno Ivinskio drau
giją, kurios svarbiausias tiks
las buvo ruoštis 1900 metų

Kodėl? Maskvai gal nebuvo 
naudinga, kad vyktų su lietuvių 
lingvistikos paskaitom į Ameri 
kos universitetą “mažesnvsis”, 
o ne “didesnysis brolis”-

Gal nebuvo Maskvai priimti
na ir tai. kad J. Kazlauskas bu
vo per didelis mokslininkas, su
ėmęs visus lingvistikos tyrinė
jimo metodus, tiek “rytų”, tiek 
ir “vakarų”, ir nesitenkino tik 
Maskvos filologinėm direkty
vom.

Kad ir partietis, bet jei jis sa* 
vo gabumais praneša “vyresnį
jį brolį” — jis likviduotinas. 
Likviduotinas Brežnevo iš
rašytu būdu — bepročių ligo
ninėm.

Mūsų užuojauta Lietuvos 
mokslui ir velionies šeimai jų 
nepasieks, bet mes giliai per- 
gyvenam tą naują sovietinio 
smurto auką.

tas, rudas. Yra kita padermė 
tų vabzdžių: juodi, panašūs į 
mėšlavabalį, kiek už juos ma
žesni. Tai rusų prūsokas, vadi
namas tarakonu; jų pas mus 
nėra. Reikia manyti, kad prū
sokas yra dūminėje gryčioje iš
sivystęs, jos išperas, nes pir
ma buvo jų visur, dabar gi, ne
sant dūminių, jų patinkame re
tai ir ne po daug-

Prūsokas labai bijo šalčio: iš
neštas į priengį ir numestas 
ant sušalusios žemės, sulig nu
kritimu jau negyvas, nė krus
telėti negali. Tuom naudojasi 
jų naikinimui. Kas turi kama
rą su krosnimi, pereina su visa 
šeimyna gyventi į kamarą, gry
čioje gi išimlioja langus, atida
ro duris ir palieka taip bent 
savaitės laikui. Patogiausias 
tam laikas esti pradžia adven
to. Žiema savo pradžioje pasi
reikšdavo šviesiu oru ir diktais 
šalčiais. Norima* buvo greičiau 
išvalyti gryčią nuo biauraus va
balo, žiemą be jo praleisti. 
Dėl to ir naudodavosi pirmąja 
proga. Iššaldžius, per žiemą 
gryčia esti be prūsokų. Pava
sarį pradeda atsirasti po vieną. 
Juos ar žmonės atneša su daik
tais ir drabužiais, arba patys 
ateina, orui sušilus.

Kas neturėdavo kamaros, 
versdavosi kitaip: žiemos laike 
guzulą virkščių sušlapindavo iš
rūgomis ir padėdavo ant suolo; 
naktį į tas virkščias prisirenka 
daugybė prūsokų- Mergaitė iš

Kun. Antano Kaupo gimimo šimtmetį minint
VLADAS MINGĖLAtarptautinei Paryžiaus parodai, 

joje įrengiant lietuvišką sky
rių. Tai buvo pirmasis lietuvių 
tautos žygis tarptautiniame fo
rume. Reikėjo daug drąsos. Ne
turėta patyrimo. Ir visiškai ne
buvo būtinai reikalingų pinigų. 
Bet šie jaunuoliai įsteigė tai 
parodai ruošti komitetą. Vėliau 
į šį darbą buvo įtraukti ir kiti 
šviesūs lietuviai, bet šiem jau
nuoliam priklauso didžiausia 
padėka, nes jie pravedė lietu
vių tarpe propagandą ir surin
ko didesnę pusę reikalingų pi
nigų. Jų idealistinis entuziaz
mas, nepaprastas ryžtas ir ener
gija laimėjo prieš jų nepatyri
mą ir jaunystę.

Šių dviejų jaunuolių susi-* 
draugavimas nebuvo laikinio 
pobūdžio. Jie, matyt, patys pa
stebėjo, jog vienas kitam yra 
labai reikalingi — vienas kitą 
papildo-

Antanas Milukas buvo drau
gijų steigėjas, įvairių kultūri
nių bei politinių dalykų suma
nytojas, periodinės ir neperio
dinės spaudos ugdytojas, kny
gų leidėjas, spaustuvių steigė
jas, laikraščių redaktorius.

Antanas Kaupas buvo gabios

šv. Patriko katedroje gruodžio 6, 3 vai. popiet koncele bruojamos mišios už išduotąjį jūrininką Simą Kudirką. 
Prie altoriaus — Tėv. L. Andriekus, kun. J. Gurinskas, kun. J. .Aleksiūnas, prel. J. Balkūnas, kun. J. Pakal
niškis, Tėv. K. Bučmys; nesimato kun. J. Petrausko. Nuotr. V. Maželio

meta virkščias į priengį. Sykį 
nuo šalčio pastirę, prūsokai ne- 
beatsigauna.

Prūsokas — tai gamtos žais
las. Jis, kaip musė ir bitė, tu
ri sparnus, bet veisiasi ne kaip 
jie. Musė, bitė ir kiti vabzdžiai 
deda kiaušelius, iš kiaušelių iš
eina vikšrai, iš vikšru — lėlės, 
iš lėlių — jau visas vabzdys. 
Prūsokas, kaip voras, gimdo 
gyvus prūsokiukus. Tie augda
mi išsinarsto iš išnarų, kaip 
vėžys ir gyvatė.

Gamta žaisdama prikabino 
prūsokui sparnus. Jis tuos 
sparnus nešioja, niekada jų ne- 
pasigaudamas. Vieną kartą į 
stiklinę prilindo daugybė prū
sokų, net ant kits kito. Aš su 
tąja stikline pro duris; kitas 
vaikas, paėmęs kastuvą, pakėlė 
gabalą dumblo griovyje, palei 
gryčią, o aš į pasidariusią duo
belę supyliau prūsokus, vaikas 
užmetė dumblu ir užmindžiojo.

Taip mes tuos prūsokus ir 
palaidojome. Kažin po kiek 
laiko, gal po dviejų ar trijų 
mėnesių, visai užmiršus palai
dotus prūsokus, atnaujino grio
vį, gi ir iškasė tuos pačius prū
sokus: gyvi, sveiki, geltoni 
kaip auksas, gražesni už gryč- 
ninkus. Kuo jie ten mito, kaip 
kvėpavo?

Prūsokas nėr toks smalyžis, 
kaip musė. Jis drovingas, mais
to eina naktį, norėdamas nežy
miai pasisotinti ir neįkyrėti šei

plunksnos kūrėjas — rašyto
jas beletristas, feljetonistas. Ra
šė įvairiomis temomis. Jo hu
moreskos buvo sodrios ir gy
venimiškos. Jo rašinių redakto
riai laukė.

Spaudoje
Lietuvių spaudoje bendra

darbiauti A. Kaupas pradėjo 
dar seminaristu b ū damas 
(1893). Rašė Vienybėje Lietuv
ninkų, Žemaičių ir Lietuvos 
Apžvalgoje, Lietuvoje (1894, 
1901), Amerikos Lietuvių Gar
se (1896-8), Ryte, Tėvynėje, 
Dirvoje (nuo 1901), kun. A. 
Miluko Žvaigždėje, Draugijoje 
(nuo 1907), Vilniaus Žiniose, 
Viltyje ir kit. laikraščiuose ir 
žurnaluose. Kun. A. Milukui 
išvykus Šveicarijon studijuoti, 
nuo 1901 kartu su kun. M. šed- 
vydžiu ir kun- J. Kuru redaga
vo ir leido trimėnesinį žurna
lą Dirvą — Žinyčią. Leidimo 
nuostolius dažniausiai padeng
davo kun. A. Milukas. Tas žur
nalas (literatūrinio pobūdžio) 
pradžioje ėjo Dirvos vardu (nuo 
1898); nuo 1903 jau vadinosi 
Dirva-Žinyčia.

mininkams. Sumasintas viralo 
garo, krinta nuo lubų žemyn, 
išskečia sparnus ir nenoromis 
patenka į katilą ar puodą. 
Tuom nesusilaikymu labiausiai 
nusideda gryčios gyventojams. 
Naktį žmogui bemiegant prū
sokai nugraužia rankas ar bur
ną taip, kad iš ryto nugrauž
toje vietoje atsiranda šašai, o 
viską taip dailiai atlieka, kad 
nejaučiama nei skausmo, nei 
peršėjimo.

Mažiems vaikams, o gal ir di
deliems, prūsokų šaldymas tai 
lyg žiemos gegužynė, duoda ne
maža pramogos, gyvenama či
goniškai, be stalo, be kėdžių ir 
be kitų reikalingų baldų. Jie 
paliekami šaltyje, nes ir juose 
yra prūsokų. Po savaitės vėl su
sirenkama į gryčią, dabar jau 
laisvą nuo įkyrių gyvių.

44. ADVENTAS
Pirmoje savaitėje advento, 

sekmadienį, anksti rytą, gali 
būti, trečią ar ketvirtą valan
dą, garsas iš gatvės: bram bar 
bam, bram bar bam žadina gry
čių gyventojus iš miego. Tai 
kaimos būgnas kelia žmones 
prie šventadieninės advento a- 
pyvokos, būtent: kam važiuoti 
į rarotus, kam eiti giedoti, 
kam liktis namieje krosnį kū
renti ir pusryčius tiekti-

Mes, mažiukai, gulime lovo
se. Trys langai užstumti langi
nėmis; gryčioje tamsu tamsu, 
tik pro ketvirtąjį prie durų, ne- 

Kun. A. Kaupas nuo 1908 re
dagavo dar iš šiandien tebei
nantį Draugą. Pradžioje jis bu
vo spausdinamas Wilkes Barre, 
Pa. Redaktorium buvo pakvies
tas iš Lietuvos kun. A. Civins- 
kas. Jam negalint atvykti, pra
džioje (apie dvi savaites) Drau
gą redagavo rašytojas kun. K. 
Urbanavičius (J- Kmitas), kol 
redaktoriaus pareigas perėmė 
kun. A. Kaupas. 1912 liepos 4 
kun. A. Kaupas perkeldino 
Draugą Chicagon ir jį redaga
vo iki 1913. Nuo 1916 Draugas 
virto dienraščiu.

Kun. A. Kaupo raštai
Kun. A. Kaupas savo humo-> 

reskas bei feljetonus mėgdavo 
pasirašinėti slapyvardžiais: An
tanukas, A-as, A.K., K.A-K., An- 
Ka, A.K-as, S, Amerikos Ku
nigas, Patrimpas, Karvojus, Šė
limas ...

Savo straipsniuose dažnai 
mėgdavo populiariai nagrinėti 
mokslinius klausimus. Paliko 
gana daug raštų sociologiniais 
bei ekonominiais klausimais. 
Paliesdavo ir technikos naujie
nas: naujus atradimus bei iš
radimus. Rašydavo eugenikos 
ir religijos klausimais.

užstumtąjį, lyg kiek žymu švie
sa. Gulime, bet miegai nulaks
tė, klausomės būgno: jis toli 
nuėjęs, ves girdėti. Klausomės, 
kaip arkliai bidznena, kaip 
šnibžda pavažos, skirstydamos 
sniegą. Tai žmonės važiuoja į 
bažnyčią rarotų.

Štai ir mūsų gryčioje bala
na sužybsėjo. Ėmė varstyti* 
durys — gryčios, kamaros, 
svirno. Kieme pasigirdo pakin
kytas arklys, ir toliau dvieju 
išvažiavo į rarotus. Kiekvienas 
norėtų važiuoti į rarotus, bet 
važyje gali susėsti tik du žmo
gų. Atvažiuoja į miestelį labai 
anksti, pirmieji randa bažny
čią dar uždarytą — špitolnin- 
kai tebemiegti. Kur dėtis? Rei
kia baidytis pirmiausia į špito
lę. Špitolninkai kelia ir įlei
džia — nė vienas nenori nusi
dėti parapijonims, nes iš jų 
dosnumo gyvena. Kaip matai 
pas vargonininką, pas zakristi
joną, pas zvanininką ir visur 
statiniu.

Nemitę špitolninkai atidaro 
bažnyčią ir uždega kelias žva
kes, nors dar ir anksti būtų. 
Per adventą šventadienių ry
tais pramatorius gieda Adomo 
ir Ievos giesmę: “Eik, Adomai, 
iš rojaus, pažink procę arto- 
jaus •.. Pūstus laukus išarė, 
Dievo valią padarė..

(Bus daugiau)

Kun. A. Kaupo paskelbtos 
knygos: Socializmo silpnosios 
pusės (1904); Karvojaus laiškai 
(1906); Tėvynmeilio mintys 
(1906); Patrimpo laiškai 
(1907); Evoliucija, ne revoliuci
ja (1907)’; Švento Kazimiero se
serys (1914). Be šių, paskelbė 
daug grožinės literatūros verti
mų, ypač iš lenkų kalbos- Pa
minėtini: K. Promyk, Akyvi ap
sireiškimai sviete, ant kurių 
žmonės žiūri, bet jų gerai ne
mato ir nesupranta (1894); 
Graf Leliva (parašyta Matroso- 
vo), Padėjimas lietuvių, tautos 
rusų viešpatystėje (1896); J. 
Blizinski, Žentas dėl parodos 
(1897); M. Radzevičiūtė, Teter
vinams burkuojant (1897); H. 
Sienkiewicz, Tvanas (1900); R. 
L. Stevenson, Iždų sala (1902); 
D. Defoe, Robinzonas Kruzius, 
arba pasekmės nepaklusnumo 
(1894, II laida 1903). Be to, ku
nigas A. Milukas beveik visus 
kun. A. Kaupo paskelbtus raši
nius žvaigždėje išleido atski
rais leidiniais bei atspaudais.

Draugiško pasitarnavimo 
nauda

Kun. A. Kaupas buvo anais 
laikais retai teužtinkamas gro
žinės raštijos kūrėjas- Bet 
anuomet maža tebuvo lietuviš
kų laikraščių. Tuo tarpu toks 
gabios plunksnos rašytojas bu
vo reikalingas kun. A. Milukui. 
Jo dėka kun. A. Kaupas turė
jo kur panaudoti savo kūri
nius. Abu kunigai susirišo nuo
širdžiai draugiškais ryšiais. Ku
nigas A. Milukas spausdino ku
nigo A. Kaupo raštus, o lietuviš
koji visuomenė juos skaitė. 
Neišdildomų pėdsakų visuome
nėje paliko A. Kaupo humores
kos “Karvojaus laiškai” ir “Pa
trimpo laiškai”; be ypatingų 
reikalavimų mūsoji anuometi
nė visuomenė mielai skaitė ir 
jo straipsnius, pasakojimus, a- 
pysakas. Kun. A- Kaupas mo
kėjo paprastai ir suprantamai 

• Tašyti, o ypač iš humoristinės 
pusės. Jis suprasdavo, ko troš
ko ano meto skaitytojai. O ku
nigas A. Milukas, apytikriai, iš
leido apie 15 jo parašytų ar iš
verstu knygų.

L.R.K.S.A.
Tai lietuvių katalikų susivie

nijimas, fraternalinė apdrau- 
dos organizacija.

Prieš 70 metų lietuvių ateivi- 
joje išsimokslinusių pasaulie
čių kaip ir nebuvo. Vieninteliai 
inteligentai — kunigai. Tuo 
tarpu prieš XIX a- pabaigą lie
tuvių jau buvo priskaitoma 
virš 100,000. Jau buvo atsira
dę ir savieji kunigai, kurių di
desnė pusė buvo sulenkėję. Bet 
neabejotini patriotai buvo ku
nigai Antanai — Milukas ir 
Kaupas. Gyvas, judrus, suma
nus ir pasižymįs iškalba kun. A. 
Milukas buvo didelė priešingy
bė kun. A. Kaupui — tyliam, 
ramiam, bet labai daug rašan
čiam. Kaupo asmenyje buvo pa
stebėta nauja Susivienijimo 
žvaigždė — kandidatas į pre
zidentus. Iš šalies žiūrint, jam 
stigo iniciatyvos, kartais ir 
drąsos, tačiau šių dalykų nie
kad nepritrūkdavo Kaupo drau
gui kun. A. Milukui: ko vienam 
trūko, kitame, atrodė, viso to 
buvo net perdaug. Taigi 1899 
ir 1900 kun. A. Kaupas jau bu
vo LR.K.S.A. prezidentas. Tuo 
metu Susivienijimas buvo vie
nintelė rimta ir piniginga or
ganizacija. Kas buvo Susivieni
jimo vadas, tas vadovavo ir vi
siem lietuviam.

Ir seserys susidraugauja
XIX a. pabaigoje kun. A. Mi

lukas atsikvietė iš Lietuvos sa
vo seserį Oną. Apie tai sužino
jęs, ir kun. A. Kaupas atsikvie
tė savo seserį Kazimierą. Ame
rikoje susipažinusios, brolių pa
vyzdžiu, jos irgi dažnai susitik
davo. Bet.. .Onai Milukaitei gy
venimas Amerikoj nepatiko. 
Jai atrodė išmintingiau būsią 
grįžti pas savo artimuosius- 
1900 ji grįžo į Lietuvą. Bet.... 
po metų grįžo ir kun. A. Kau-

(nukelta j 5 psl.)
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linki visiems
Per skautybę — lietuvybei!

ALBERT J. SAVOLSKIS
į Lietuvis graborius — Funeral Chapel

Private parking — Air conditioned
3501 Main Street Homestead Park, Munhal, Pa. 

Phone: 462-2288
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SKAUTŲ 
PASTOGĖJE

MERRY CHRISTMAS and a HAPPY NEW YEAR

i
I

Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

Redaguoja:
ps. Biruti Kidolienė, 94*08 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 

Tel. HI 1-3894 (Area code 212)
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ESTHER’S PARK CAFE
BEER-WINE and CHOICE LIQUORS

Phone: 461-9248
MAIN STREET MUNHALL, PA.

I Palaimintų šventų 1970 Kalėdų!
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MERRY CHRISTMAS
i

JOSEPH A. PROKOPOVITSH
Funeral Home

I

į DAVID WASIK — Assistant ,
|i 431 Ninth-Avenue Munhall, Pa. <
1 Phone: 461-2267 i
I i
I
1 A MERRY CHRISTMAS

AND
HAPPY NEW YEAR

1
KATILIUS

INC.I
Iį
| FURNITURE - ELECTRICAL APPLIANCES
| Cor 8th Avenue and McClure St. Homestead, Pa.
I Phone: 462-7100

Ii

I
| SEASON’S GREETINGS —

•g to all our Lithuanian Customers and Friends

I 9I First Federal Savings & Loan Assn9

I
of Homestead

4 convenient offices to serve you 
HOMESTEAD — McKEESPORT 

BRADDOCK — CLAIRTON
Home Office — 300 E. 8+h Avenue, Homestead, Pa.

Insured Savings — Home Loans

=1

S

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR
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| BLACK & WHITE MARKET
f'UAnirr minizr n___

I 3414 MAIN STREET
CHARLES BURKE, Prop.

MUNHAL, PA.
Phone: 461-1044
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AL Lutheran
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Radio Dispatched Service
Distributor of all Local and Premium Beers

2007 Whitaker Way, Munhal, Pa.

1
J

i 461-3133 2007 Whitaker Way, Munhal, Pa. ’
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Linksmi! Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

ANTHONY URBON
LIGHT LUNCH and GRILL

214 Tabor Street Pittsburgh, Pa.
Tel. 331-9249

r
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MERRY CHRISTMAS į 
į 
į

Furniture, Carpets, Drapes, Appliances, Bedding
Carson at 20th St. South Side Pittsburgh, Pa. 431-1024 

McKees Rocks — 599 Chartiers Avenue, 771-4100 

Homestead, Pa. — 120 E. 8th Avenue, 461-0800

i

Gal reikia tokio begaliniai 
skaudaus įvykio, kaip Simo 
Kudirkos nepasisekusio pabė
gimo, kad labiau susiglaustame
— jauni ir ne taip jauni — iš 
naujo užsidegtume meile Lie
tuvai ir pavergtiesiems bro
liams; kad iš naujo įvertintu
me laisvę ir pasižadėtume laiky
tis lietuvybės.

Juk iš tikrųjų turime prisi
pažinti, kad niekas mums ne
draudžia būti lietuviais- Kalbos 
apie tautų katilą jau pasenu
sios, ir vis daugiau pabrėžia
ma, kad kiekviena tautybė yra 
krašto mozaikos dalis, kad kiek
vienas gali prisidėti prie dau
gialypio gyvenimo savo cha
rakteringu būdu, ypač kultūri
nėje srityje. Ir kam kalbėti 
apie dvi kultūras, jei kiekviena 
etninė grupė, net atskiras žmo
gus turi savo, kuri spinduliuo
ja ir veikia aplinką?

Kalbų mokėjomas taip pat 
vis labiau vertinamas, o kad 
lietuvių kalba labai naudinga, 
studijuojant kitas kalbas, jau 
įrodyta, jei būtinai reikia mi
nėti jos praktiškąją^pusę.

Daug yra gražių bažnytinių 
švenčių ir su jomis surištų pa
pročių, bet didžiausios šventės 
yra Velykos ir Kalėdos, kurias 
ruošiamės neužilgo švęsti. Ka
lėdos bus tokios, kokias jas 
padarome. Juo daugiau savo šir
dies, savo meilės įdėsime, juo 
daugiau palaimintos jos bus.

Kalėdos nėra vienos — dvie
jų dienų reikalas. Apie jas šei
moje kalbama jau daug anks
čiau. Vaikai nuolat girdi, kad 
ruošiamasi Kalėdoms, kad per 
Kalėdų atostogas bus smagių į- 
vykių, kad bus atlankyti ir lan
kysis giminės ir draugai.

Gal visa šeima ir atskiri jos 
nariai taupo ypatingam reika
lui, ruošia savo rankų darbo 
dovanas, rašo sveikinimus ir il
gesnius laiškus toliau gyvenan
tiems draugams.

Kai kuriuose namuose atsi
randa Advento kalendorius, ku
riame kiekvieną dieną atidaro
mas naujas langelis, arba vai
nikas su keturiom žvakėm ketu
riems Advento sekmadieniams 
švęsti. Daug kur Prakartėlė dar 
be Kūdikėlio puošia butą: kiek
vienas, atlikęs gerą darbeli, 
gali tyliai įdėti šiaudeli, kad 
Jėzui būtų minkščiau gulėti 
Kūčių vakarą.

Gal tėvai ir vaikai, susėdę 
vakarais, daro popierines gran
dines, auksuoja kankorėžius ar
ba kepa margus meduolius eg
lutei puošti. Didesni vaikai net 
sugalvoja suverti šiaudines sau
lutes, žvaigždes ar paukščius. 
O visiems bedirbant kalbos su
kasi apie Kalėdas — gal apie 
tai, kaip — žmonės pasakoja
— atsirado eglutė, žvakutės; 
kaip kai kur gruodžio pradžio
je lankosi šv. Nikalojus su sal7 
dainiais geriems, o rykštele iš- 
dykusiems vaikams- Jau atspė
jote, kad tai niekas kitas, kaip 
Kalėdų Senelis. Tuo tarpu Lie
tuvoje kunigai su palyda kalė
dodavo žmonių namuose ir tai 
būdavęs didelis įvykis. Tik 
rykštelės kunigai nesiveždavo.

Kalbama ir apie tai, kad, esą, 
gyvuliai Kūčių naktį prabyla 
žmonių kalba ir vanduo trum
pam virsta vynu; kad Kristus 
gulėjo prakartėlėje ant šiaudų, 
toks jis buvęs vargšas, ir kad 
mes per Kalėdas, švęsdami Jo 
gimtadienio sukaktuves, turime 
vargšams būti ypatingai geri.

Tai viena mūsų dovanų Kris
tui.

Pamažu vaikai, kurie maži 
būdami tik laukia dovanų sau, 
įpranta galvoti apie kitus. Jie 
užsidega prisidėti prie gerųjų 
Kalėdų darbelių skautuose ir 
namuose, mielai eina giedoti, 
ruošti dovanėles vargšams, li
goniams, seniems, vienišiems 
ir nuliūdusiems žmonėms. Jie 
pajunta, kad didžiadvasišku - 
mas, meilė kitiems ir atsisaky
mas nuo kai kurių malonumų 
sau teikia vidujinės laimės. Jų 
asmenybės praturtėja, akiratis 
plečiasi.

— Matytum, kaip jie džiau
gėsi ... Kokių ten buvo nelai
mingų vaikų! — pasakoja mū
sų jaunieji. — Daiktus gražiai 
supakavome ir visi pasirašėme 
kortelėje •.. Kostą ir mane pa
rinko nunešti jam dovaną. Ar 
galėtume dar ką nors pridėti?

Niekas nei negalvoja apie 
spragą tarp jaunimo ir seni
mo ...

Kol širdys ypatingai atviros, 
jos pamažu pradeda suprasti, 
kad svarbiau, koks žmogus yra, 
už tai, ką jis turi; kad gražios 
kalbos ir
eiti ranka i ranką; kad malo
nu gauti dovanų, bet kitam 
teikti džiaugsmą dar maloniau; 
pagaliau, kad atsakome už arti
mą ir turime dalintis tuo, ką tu
rime, su kitais’.

Kūčioms artinantis,

aptaria, ką ruoš stalui. Paaiški
namas valgių natūralumas, svei
kumas, jų simbolika. Nors visi 
ir dalyvautų bendrose skautų 
Kūčiose, atsisakyti Kūčių šei
moje būtų gaila. Kas galėtų šei
mą labiau sujungti, kaip visų 
papuošti namai ir bendrai pa
ruoštas Kūčių stalas?

Tuščia kėdė, nepaliesta lėkš
tė primena toli esančius gi
mines ir draugus. Maldoje jie 
irgi minimi, o šiemet ne vieni 
namai prijungs Simo Kudirkos 
ir jo šeimos bei abiejų Bražins
kų vardus ir dėkos už šiame 
krašte turimą laisvę, kurios 
jie taip karštai siekė. Būda
mas čia pat, Kristus negalės 
neišgirsti nuoširdžios maldos ir 
stiprins visus.

Trumpa, be galo paprasta ir 
graži evangelija, tėvo su šeima 
laužoma plotkelė visus apjungs 
ir įtrauks svečią, jei toks buvo 
pakviestas dalyvauti iškilmėje.

Gal kuris nors vaikas pasa
kys evangeliją atmintinai —tai 
būtų dalykas visam gyvenimui.
Niekas to nepamirštų, ypač jei | 
tai būtų staigmena. *

Taip kuriami savo papročiai, £ 
įrašomi brangūs . atminimai i i į 
vaikų gyvenimo knygą-

Ar atmenate, kaip ištekėjusi 
duktė paprašė kadaise daryto ■?. 
papuošimo savo šeimai? Ar at- 
sakėte į jos klausimą, kokie bu- 
vo tie 12 Kūčių valgių, nes ji 
teatsimena 11? Ir.sūnus prisi
mena laiške, kaip gražiai Pra- 
kartėlė atrodžiusi po keliom eg
lišakėm, nes-dėl skautiškų dar
bų buvo pavėluota nupirkti eg- g 
lė? Kiek buvę juoko, kai tė- | 
velis taip skaniai valgęs kar- 
tų kisielių, o visi kiti vos pra- j* 
riję šaukšteli. Ar atsimenat?..

Palaimintų Kalėdų Jums, Se- | 
sės ir Broliai!

Kaip gerai, kad meilė nevar- | 
žoma nei laiko, nei žmonių su-» Ž 
kurtų sienų. Tejungia ji mus f 
visus!
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Džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Iron City Clock Hospital
EXPERT WATCHMAKERS

Authorized dealers of Longlnes - Wittnauer and Bulovą Watches

SIMON ALELIONAS
2120 Forbes St. Phone 281-7399 Pittsburgh 19, Pa.

Season's Greetings
from

GLOBE DISTRIBUTORS
Inc.

Mgr. W. W. SZUBA 
All popular brands of Beer 

Home delivery — Phone: 462-2833
130 West 7th Avenue Homestead, Pa.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų. Naujų Metų 
linkime visiem mūsų kostumeriam ir draugams

ALEXANDER’S
SUPER MARKETS

Čia galima gauti gerų dešrų ir kumpių 
HOMESTEAD BRADDOCK
310 E. 8th Avenue ”• 714 Braddock Ave.

kilnūs darbai turi

šeima

Pro langą matosi papuošta Kalėdų 
eglutė.
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ f

KAUNAS BAKING COMPANY

v.s. O. Saulaitienė

Skaučių Seserijos ruošta dail. 
A. Petrikonio paveikslų paro
da lapkričio 14-15'New Yorke 
praėjo su pasisekimu. Parduo
ta nemažai paveikslų. Daugelis 
New Yorko gyventojų lankė pa
rodą per abi jos dienas.

Šios parodos pelnas skirtas 
skautiškų knygų ir vadovėlių 
išleiddimo fondui.

New Yorko Vyr. Skaučių Ži- ž 
dinio sueiga Įvyko lapkričio 18 ? 
židinietės D. Sirutienės 
muose. Sueigos metu 
astazija Goeldnerienė 
Įdomią paskaitą apie 
Aptarti ir einamieji 
bei ateities planai.

Tradicinė Kaziuko
rengiama New Yorko Neringos 
ir Tauro tuntų, bus vasario 
28.

Bendros
New Yorko 
New Yorko 
tems, įvyks
madienį, 4 vai. popiet, 
Viešpaties Atsimainymo para
pijos salėje, Maspeth, N. Y. F 
Tradicinius lietuviškus Kūčių 
valgius paruoš židinietės, pade- f 
damos skautų-čių tėvelių. £ 
Kūčių šeimininkės — v. si. R. '!

H

na- 
dr. Ana- 

skaitė 
sveikatą, 
reikalai

mugė,

DUONA ir KEKSAI |
Wedding and Birthday Cakes t

304 Olivia Street McKees Rocks, Pa. X
Phone: 331-4455 f

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki

PAUL H.
FUNERAL

KRAW
HOME
Norwood, Massachusetts

Namas pastatytas specialiai šermenims
Patarnavimas dieną ir naktį

Tel. 762-0482 .

1248 Washington Street
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^Kristaus Gimimo ir Naujų Metų, švenčių proga sveikina visusfy 
f ir linki Kūdikėlio Jėzaus palaimos g

Advokatas Antanas J. Young
Tcl. 268-8491315 E Street, South Boston, Mass.
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May the Season bring health and good cheer to all 
from

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

321 Country Club Rd., Newton Centre, Mass. • DE 2-2645

IF «

!F 
F
F

gruodžio 20, sek-
1
; 260 W. Broadway ________ ,____ f

Kūčios, ruošiamos 
Vyr. Sk. Židinio 
skautams ir skau-

Gudaitienė ir D- Samušienė.

Dėl kalėdinių sveikinimų — 
skelbimų šio mėnesio dalis 
skautiškos medžiagos nukelia
ma Į sausio mėnesio pradžią. 
Sausio mėnesį "Skautų Pasto
gė" Darbininke pasirodys du 
kartus...
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Linksmų Švenčių ir džiaugsmingų Naujų Metų

South Boston Cafe
JONAS ir VINCAS BALUKONIAI, 

savininkai
So. Boston, Mass.

Edmundas Ketvirtis, savininkas, sveikina visus Kalėdų švenčių proga

i
F

Ketvirtis Jewellers
Watches —Diamonds — Jewelry

379 West Broadway, South Boston, Mass. 
Tel. 268-4649

PIRKITE KALĖDINES DOVANAS PAS KETVIRTĮ

Sveikinimai Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

i 
f
f 
i

Šventy Kalėdų 
ir Naujųjų Metų 

proga

GLOBE PARCEL SERVICE, INC
390 W. Broadway — 268-8764 

Boston, Massachusetts

F

sveikiname skautų ir skaučių vadovus-es, 
seses ir brolius, tėvelius, talkininkus ir rėmėjus.

Linkime džiaugsmingų švenčių 
ir sėkmingų 1971 metų.

Mūsų maloniems klientams linkime 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

F 
F 
F

LSS-jos VYRIAUSIOJI SKAUTININKE 
ir SESERIJA

S. ir J. JAZBUČIAI,

Mary Annette Motei
Miami Beach, Florida 8910 Collins Avenue

ri 
F 
F
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Delegacija Baltuose
Jūrininko Simo Kudirkos iš

davimas labai sujaudino lietu
vių išeivijos jaunąją kartą. Be
ne tai pirmas atvejis, kada jau
nimas taip spontaniškai įsijun
gė į protestą, pasiėmė net da
lį organizacinės naštos.

Kai pasklido žinia apie Simo

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Demonstracija prieš 

lietuvio išdavimą
Pirmos žinios apie žiaurų pa

sielgimą su pabėgusiu nuo So
vietų laivo lietuviu jūrininku fi- 
ladelfiečius pasiekė per radiją 
ir laikraštį The Evening Bulle
tin antradienio pavakarį, lap
kričio 24. Lietuvių Bendruo
menė jau tą patį vakarą pra
dėjo planuoti, kaip išreikšti sa
vo protestą ir pasipiktinimą 
tokiu nepateisinamu pasielgi
mu. Kitą dieną susisiekta su te
levizijos stotimis ir laikraščių 
redakcijomis, prašant paanali- , 
zuoti įvykį ir pasisakyti dėl lais
vės principo sulaužymo. Į Wa- 
shingtoną buvo pasiųstos tele
gramos prezidentui Nixonui, vi
ceprezidentui Agnew, valstybės 
sekretoriui Rogers ir susisieki
mo sekretoriui Volpe. Telegra
mose buvo prašoma išaiškinti, 
kas padarė sprendimą grąžinti 
pabėgėlį, ir nubausti tuos, ku
rie savo negarbingu darbu pa
žeidė Amerikos prestižą. Taip 
pat buvo nutarta suruošti vie
šą demonstraciją.

Padėkos dienos vakara Šv. 
Andriejaus parapijos salėj Phi- 
ladelphijos ir Pietinės New 
Jersey LB valdybos sušaukė 
Bendruomenės susirinkimą de
monstracijos formai ir vietai 
aptarti. Nežiūrint šventės meto, 
visuomenė, suprasdama reikalo 
svarbumą, gausiai atsilankė- Iš
klausius įvairių nuomonių, pa
siūlymų ir pranešimų, buvo pir- 
eita išvada, kad protestą rei
kėtų reikšti neatidėliojant, prie 
pakrantės sargybos — Cbast 
Guard įstaigos, miesto centre.

Penktadienį priešpiet buvo 
pagaminti plakatai ir apie būsi
mą demonstraciją painformuo
tos laikraščių redakcijos bei te
levizijos stotys. Trečią valan
da, kas tik buvo laisvas nuo 
darbo, atvyko demonstruoti. 
Dalyvavo apie šimtą dvidešimt 
žmonių su plakatais. Praeinan- 
tiem, pravažiuojantiem ir žiū
rovam buvo dalinami lapeliai 
su perspausdintomis iš spau
dos žiniomis apie incidentą prie 
Martha’s Vineyard salos.

MIRĖ A.. ŽALIADUONIS
Lauderdale Lakes, Floridoje, 

lapkričio 29 mirė Antanas 2a- 
liaduonis, 76 metų, šioje vieto
je išgyvenęs apie porą metų. 
Mirė Plantation General ligo
ninėj. Palaidotas gruodžio 
1 iš Šv. Klemenso bažnyčios 
Queens of Heaven kapinėse.

Nuliūdę liko žmona Ona, 
dukra Alice Mason, kuri su šei-

Du kunigai. . •
(atkelta iš 3 psl.)

po sesuo Kazimiera. Ir Lietuvo
je jos susitikdavo.

Kazimiera Kaupaitė grįžusi 
negalėjo apsiraminti, vėl ruo
šėsi plaukti per Atlantą. Ji 
ryžosi stoti į lenkų vienuolyną, 
juto pašaukimą... Bet čia jų 
keliai išsiskyrė: Ona Milukaitė 
ja nepasekė. 1966, pasiekusi 
gilios senatvės, dar gyveno bol
ševikų okupuotoje Lietuvoje— 
Kaune-

Gi kun. A. Kaupo sesuo Ka
zimiera tapo pirmąja lietuve 
vienuole lietuviškame vienuoly
ne Chicagoje. Be to, ji buvo to 
vienuolyno steigėja ir viršinin
kė. Kaip vienuolė vadinosi Ma
rija. Gimusi 1880 sausio 6. Mi
rė 1940 balandžio 17. Palaido
ta šv. Kazimiero kapinėse Chi
cagoje.

išdavimą, Clevelande tuo metu 
vyko Lietuvių Studentų Sąjun
gos suvažiavimas. Sąjungos ini
ciatyva ten lapkričio 27 bu
vo surengtos demonstracijos. 
Tada ir buvo sumanyta, kad 
studentų delegacija aplankytų 
Baltuosius Rūmus.

Į Coast Guard įstaigą buvo 
nuvykusi lietuvių delegacija su 
pranešimu, kad bus demonst
ruojama prieš nežmonišką pasi
elgimą su lietuviu pabėgėliu ir 
reikalaujama bausmės nusi- 
žengusiem pareigūnam.

Demonstracija tęsėsi apie 
pusantros valandos. Į ją atvy
ko susidomėję Philadelphijos 
dienraščių reporteriai bei tele
vizijos stočių komentatoriai ir 
filmuotojai.

•
Reikia pažymėti, kad po ant

radienio vakara ir trečiadienio 
rytą paskelbtų žinių iki penk
tadienio vakaro apie jūrininko 
Simo grąžinimą nieko daugiau 
nebuvo skelbiama. Tik po penk
tadienio demonstracijos 3 ir 10 
televizijos kanalai per vakari
nes ir vėlyvąsias žinias pranešė 
apie įvykusį protestą, parodė 
filmus ir davė pasikalbėjimus 
su Philadelphijos LB valdybos 
pirmininke Aušra Mačiulaityte- 
Zerr ir Baltų komiteto pirmi
ninku Algimantu Gėčių. TV 29 
kanalas pakvietė minėtus pir
mininkus i studiją ir per dienos 
žinių apžvalgą perdavė pasi
kalbėjimą apie grąžinimo įvy
kį, lietuvių protesto demonstra
ciją ir Lietuvos padėtį. (3 ka
nalas taip pat parodė ir Cleve
lande įvykusią demonstraciją.) 
šeštadienio laikraščiai Įdėjo de
monstracijos aprašymus ir nuo
traukas. Po to kiekvieną dieną 
spaudoje, per televiziją bei ra
diją netrūko žinių apie lietuvio 
jūrininko grąžinimą.

Dienraščiu pasisakymai
Philadelphijos dienraščių ve

damieji straipsniai griežtai pa
sisakė prieš žiaurų sprendimą 
grąžinti pabėgėlį-
The Philadelphia Inquirer pa

brėžė, kad šis įvykis sulaužęs 
Amerikos tradiciją, užtikrinan
čią saugią prieglaudą politi
niam pabėgėliam. Ir jeigu mes 
lengvai paaukojame bėglį nuo 
komunizmo, kad užsitikrintu
me sau rusų nuolankumą dėl 
žuvies, tai mes esame blogame 
kelyje.

ma gyvena Lauderdale Lakes, 
Fla., Clevelande brolis Juozas, 
Toronte, Kanadoje, broliai 
Pranas ir Vladas. Lietuvoje li
ko dar keturi broliai ir sesuo.

Antanas Žaliaduonis buvo 
veiklus žmogus. Jis yra sutapęs 
su Pittsburghu, Pa-, kur pragy
veno didesnę savo amžiaus da
lį. Gyveno Homestead dalyje. 
Buvo uolus Šv. Petro ir Povilo 
parapijos narys, veikė Lietu
vos vyčiuose, padėjo Balfui ir 
kitom lietuviškom organizaci
jom.

Nusikėlęs į Floridą, įsijungė 
į lietuvių klubą, priklausė vieti
nei katalikų St. Helen parapi
jai Ft. Lauderdale.

Velionis mėgo rašyti. Rašė 
korespondencijas iš Pittsbur
gh© lietuvių gyvenimo. Rašė 
Darbininkui, Draugui, Pasira
šydavo slapyvardžiu Sanatna, 
tai yra Antano vardas, skaito
mas iš kito galo. Anksčiau, kai 
buvo sveikesnis ir stipresnis, 
rašė daugiau.

Darbininkui jis ne tik rašė 
korespondencijas, bet taip pat 
švenčių metu uoliai rinko skel
bimus — sveikinimus. Atsiųs
davo juos gražiai sutvarkęs, vi
sa surašęs.

Darbininko redakcija ir ad
ministracija šia proga reiškia 
užuojautą jo giminėm.

Rūmuose
Tokia delegacija buvo priim

ta gruodžio 4 d. 3 v. popiet. 
Lietuvių studentų delegacijoje 
buvo: Liet- Stud. Sąjungos pir
mininkas Antanas Kalvaitis, v- 
bcs narys Vytenis Gatautis, Al
gis Rukšėnas, Paulius Alšėnas 
— visi iš Clevelando, Romas 
Sakadolskis iš Chicagos, Algis 
Antanavičius ir Ramūnas Kon- 
drotas iš Bostono ir Paulius 
Žygas iš New Yorko. Juos pri
ėmė prezidento Nixono valsty
bės saugumo reikalam patarė
jai — William Hyland, Arthur 
Downey ir Helmut Sonnefeldt. 
Pirmiausia buvo paliestas jūri
ninko Simo Kudirkos klausi
mas. Vėliau buvo kalbėta apie 
Pabaltijo valstybių klausimus, 
diplomatijos padėtį, radijo tar
nybos reikalus. Delegacijai bu
vo perduota prezidento asme
ninis gilus susirūpinimas dėl 
įvykio ir buvo užtikrinta, kad 
Amerikos politika bėglių rei
kalais nėra pasikeitusi ir kad 
toks incidentas daugiau nepa
sikartos.

Po audiencijos Baltuosiuose 
Rūmuose studentų delegacija 
aplankė Lietuvos atstovą J. Ra
jecką ir atstovybės patarėją dr. 
S. Bačkį.

The Evening Bulletin savo 
vedamąjį baigė ragindamas su
rasti žiauraus sprendimo kalti
ninką, užtikrinant pasauliui, i- 
skaitant ir rusus, kad Ameri
kai vis dėlto yra svarbiau ne
žinomo lietuvio Simo pažeista 
teisė negu plekšnių reikalai.

S.M.J.

PAMALDOS CLEVELANDO 
ŠV. JONO KATEDROJE

Gruodžio 6, sekmadienį, Cle
velando Šv. Jono katedroje bu
vo pamaldos už išduotąjį jūri
ninką Simą Kudirka. Pamaldas 
organizavo Liet. Studentų Są
jungos valdyba. Į pamaldas bu
vo kviesti ir kitų tautybių žmo
nės, kviesti per spaudą ir radi
ją-

Žmonių buvo pilna katedra. 
Pirmuose suoluose sėdėjo uni
formuoti Neringos ir Pilėnų 
tuntų skautės ir skautai. Šia 
specialia proga aukas rinko 
Ohio valstybės aukščiausiojo 
teismo teisėjas T. LoPresti, ap
skrities kontrolierius Ralph

MIRĖ KUN. B. MAŽUKNA

Lapkričio 9 Worcesterio ligo
ninėje mirė kun. Bronius Ma- 
žukna, sirgęs jau ilgą laiką. 
Laidotuvėse dalyvavo daug ku
nigų, seselių ir Worcesterio a- 
pylinkės lietuvių. Mišias konce- 
lebravo vysk. Timothy Harring
ton, kun. J. Jutkevičius, kun. 
J. Bakanas, tėv. V- Gidžiūnas, 
O.F.M., kun. E. Kane. Palaido
tas lapkričio 12 Šv. Jono ka
pinėse.

Nuliūdusi liko jo motina le- 
va, sesuo .Pranciška.

Velionis buvo gimęs 1916 ba
landžio 13 Worcesteryje. Jo tė
vai buvo Vincas Mažukna ir Ie
va Vėžulėnaitė. Baigęs šv. Jo
no aukštesniąją mokyklą, lan
kė Marianapolio kolegiją 
Thompsone, Conn., kunigų se
minariją Montrealyje, Kanado
je. I kunigus įšventintas 1942 
gegužės 30. Vikaru yra bu
vęs šv. Margaritos Marijos, šv. 
Kazimiero parapijose Worceste- 
ry, šv. Pranciškaus Athol, 
Mass.

Chicagoje gruodžio 5 buvo didelės protesto demonstrac ijos pačiame miesto centre ryšium su jūrininko Simo
Kudirkos išdavimu. Nuotr. V. Noreikos

SURINKĘ MEDŽIAGĄ IŠLEISKIME LEIDINĮ
LAIŠKAS REDAKCIJAIBeskaitant Darbininke Simo 

Kudirkos išdavimo epizodus, ky
la mintis, kad taip gausiai ir 
vis nenutrūkstamai besirodan- 
čią Amerikos periodikoje me
džiagą reikėtų pasistengti su
rinkti ir, sutelkus į vieną leidi
nį, ne tiktai drąsuolį Simą Ku
dirką įamžinti, bet ir Lietuvos 
laisvės bylą suaktualinti. Juk 
reikėjo laukti dešimtmečius, 
kol pagaliau apie Lietuvą taip 
gausiai, be jokio piniginio mo
kesčio, nenutrūkstamai savaitė
mis amerikiečių spauda šnekė
tu.

Iki šiol lietuvių šauksmai į 
pasaulio sąžinę dėl Lietuvos 
laisvės buvo pasmerkti negir
dai, o laisvės kovotojų aukos 
bei partizanų herojiškos mirtys 
buvo pasmerktos nematai. Te
ko laukti dešimtmečius, kol jū
reivis Simas savo tragišku ban
dymu patekti į laisvę pažadino 
Amerikos sąžinę.

Taigi reikia visą paskutinių 
įvykių spaudoje skelbtą medžia
gą viename impozantiškame lei
dinyje per amerikiečių knygy
nus bei universitetų bibliote-

Perk, Tėvynės Garsų radijo ve
dėjas Juozas Stempužis ir Tau
tybių sąjūdžio vicepirmininkas 
Vaclav Hyvnar.

Čiurlionio ansamblis, diri
guojamas Alfonso Mikulskio, 
giedojo tradicines lietuvių gies
mes. Mišios baigtos Lietuvos 
himnu.

Po pamaldų studentų vado
vybė susitiko su kitų tautų at
stovais, kurie pažadėjo paramą 
lietuviam ir pasiėmė didelį skai
čių peticijų rinkti parašam. Pe
ticijos bus įteiktos JAV prezi
dentui ir kongresui. Vėliau pa
maldos bus parodytos televizi
jos žinių programose.

Mirė sesele M. 
Germaną, SSC

Chicago, III. Seselė velionė 
ramiai užmigo Viešpatyje lap
kričio 23 d. 8:00 valandą ryte.

Seselė M. Germaną išgyveno 
vienuolyne 57 metus. Įstojo į 
vienuolyną iš Švento Kazimie
ro parapijos, Worcester, Massa
chusetts- Velionė buvo gimusi 
Lietuvoje, Birštone.

Pirmuosius metus vienuoly
ne praleido mokytojaudama Šv. 
Mykolo parapijoj, Chicago; 
Šv. Antano, Cicero; ir Šv. Kry
žiaus parap. Mt. Carmel, Pa. Se
selė virš 40 metų prižiūrėjo 
bažnyčių altorius ir seselių rū
bų siuvimą. Prieš keletą metų 
darbavosi motiniškame name 
siuvinėdama meniškus dalykė
lius seselių geradariams.

Trečiadienio ryte po šv. Mi
šių apsupusios karstą, išlydėjo 
ją savo dėkingomis maldomis į 
amžiną šventos tylos buveinę. 
O ji ramiai tyliai gyvenusi, ra
miai tyliai tarė joms sudiev!

SKKS

kas pateikti į skaitytojų ran
kas, kad jos pakiltų su šauks
mu už Lietuvos laisvę.

Kas tą leidinį išleis? Visa 
mūsų visuomenė savo aukomis. 
Kas imsis iniciatyvos? Ameri-

Dosniai parėmė lietuviškus reikalus
WORCESTER, MASS.

Vietoje kalėdinių atvirukų 
šie Worcesterio lietuviai, svei
kindami savo gimines, draugus, 
pažįstamus, Tautos Fondui 
(Bražinskų reikalam) aukojo: 
po 25 dol. J. Br. Tamašaus
kai, po 15 dol. A- K. Valiuš-

Lietuvos pasiuntinybės 
žinios 

• • X’-* • .*»•»*

Lietuvos atstovas J. Rajec
kas su žmona lapkričio 3 daly
vavo Panamos pasiuntinybės 
priėmime, kuris buvo sureng
tas Panamos nepriklausomybės 
šventės proga-

Lapkričio 12 jie dalyvavo pa
maldose už genl de Gaulle. Pa
maldos buvo Šv. Mato katedro
je ir jas laikė apaštališkasis de
legatas.

Lapkričio 14 dalyvavo Latvi
jos nepriklausomybės šventės 

, minėjime, kurį rengė Washing
ton© Latvių-Amerikiečių d-ja. 
J. Rajeckas pasakė sveikinimo 
kalba.

Lapkričio 18 dalyvavo Latvi, 
jos atstovo surengtame priėmi
me Latvijos nepriklausomybės 
šventės proga.

Mirus gen. de Gaulle, Lietu
vos atstovas lapkričio 11 pa
reiškė užuojautą Prancūzijos 
ambasadoriui ir pasirašė užuo
jautų knygoje.

OPEROS SUKAKTIES 
PARODA

Lietuvos valstybinės operos 
50 metų sukakties paroda ren
giama kitais metais sausio 30- 
31 Jaunimo centre. Bus išsta
tyta apie 600 įvairių eksponatų. 
Bus parodyti operos solistai pri
vačiame gyvenime, operos vaid
menyse, savi ir svečiai dirigen
tai, kurie dirigavo operoje, sve
čiai solistai*

Bus parodyta ir baleto artis
tai, jų gastrolės Monte Carlo, 
Paryžiuje, Londone, orkestro 
dalyviai, koncertmeisteriai, lib
reto autoriai, vertėjai, deko
racijų dailininkai, režisieriai, 
teatro administracija.

Taip pat bus išstatyta daugy-* 
bė programų, libretų, sutarčių 
ir kitokių retenybių.

Taip pat bus plačiai pavaiz
duotas choras, chormeisteriai, 
recenzentai, įdainuotos plokš
telės, monografijos ir k.

Operos sukakčiai paminėti 
yra sudarytas specialus komite
tas, kuris ir rengia šią parodą. 

kos Lietuvių Taryba, nes ji tu
rėtų visų vardu tokiais reika
lais kalbėti. Vieną kartą turi
me pasiekti vieningo amerikie
čių lietuvių politinių reikalų at
stovavimo.

Balys Raugas
Delran, N- J.

kiai, po 10 dol. K. Adoma
vičius, K. M. Čėsnai, V. M. 
Dabrilai, J. O- Matusaičiai, K. 
M. Podolskiai, VI. M. židžiūnai, 
Pr. S. Staneliai; po 5 dol. V. 
Dėdinienė, J. M. Pipirai, Al. B. 
Zenkai. Viso — 125 dol.

šeštadieninei mokyklai L- 
Bendruomenės Worcesterio 
apylinkė paskyrė 500 dol,

Maironio parkas paaukojo 
stipendijom liet. studentam 
1,300 dol., Tautos Fondui 100 
dol. ir Laisvės Varpo radijo 
valandėlei — 50 dol.

Worcesterio lietuvių organi
zacijų Taryba Tautos Fondui 
(Bražinskų reikalui) pasiuntė 
50 dol.

Kurie dar norėtų paaukoti 
Tautos Fondui, kad jis parem
tų Bražinskų bylą, prašom 
kreiptis į Tautos Fondo įgalio
tini Joną Tamašauska, tel. 754- 
4657.

Balfui aukas renka Vincas 
Dabrila (tel. 753-7868).

P. St.

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

Po 100 dol.: J. Staškus, Yon
kers, N. Y., A. Bastis, Ozone 
Park, N- Y. įamžina Juozą Bas
tį, J. Uždavinis, Boston, Mass., 
įamžina žmoną Mariją, A. Pet
raitis, Yonkers, N. Y.

75 dol.: Kun. dr. K. Gečys, 
Bronx, N. Y.

50 dol.: V. Gobuzas, Flush
ing, N. Y-

30 dol.: S. Mickevich, Brook
lyn, N. Y.

Po 25 dol.: A. Gardinčius, 
Ig. Povilavičius, Yonkers, N. Y. 
Dr. D. Jasaitis, Mt. Vemon, 
N. Y*

Po 20 dol.: J. Eivaz, S. Ko- 
lesk, U. Misevičius, Yonkers,
N. Y., G. Andrela, Valley 
Stream, N. Y., C. Visotsky, A. 
Gečys, Bronx, N. Y.

Visiem 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.

— Italijos lietuviai yra tvir
tai pasiryžę ne tiktai išreikšti 
JAV valstybės departamen
tui protestą ir pasipiktinimą 
dėl lietuvio jūrininko perdavi
mo sovietam, bet taip pat rei
kalauti, kad būtų reikiamai iš
tirta, kas yra šito neteisingo ir 
nežmoniško akto kaltininkas ir 
jį reikiamu griežtumu nubaus
ti.

— Prel- J. Karaliaus vado- 
vaujamoj Šv. Jurgio parapijoj, 
Shenandoah, Pa., liūdesio pa
maldos už rusam išduotą Simą 
Kudirką buvo atlaikytos gruo
džio 6.

— Adelė Abromaitienė, mo
kytoja iš Toronto, Ont., Kana
dos, dalyvavo to krašto tarptau
tinėj parodoj, rankdarbių sky
riuj. Ji demonstravo savo dar
bo puikias atvirutes, meniškai 
padarytas iš džiovintų lapų ir
gėlių. Tai smulkus, kruopštus, 
beveik mozaikinis darbas. To
kie darbeliai ypač tarnauja pe
dagoginiam tikslui. Jie vaikui 
duoda ir vysto meno pajauti
mą, gerą skonį, spalvų sude
rinimą, pratina prie susikaupi
mo, tikslumo, kantrybės. Dau
gelis parodos žiūrovų gėrėjosi 
A. Abromaitienės darbais.

— Kun. dr. J. Petraitis gruo
džio 1 iš Memmingeno persikė
lė į naują apaštalavimo vietą 
prie Koelno. Jis, apie 10 me- 
vadovaujamas bendruomenės a- 
pylinkei, suruošė nemaža iškil
mingų minėjimų, daug prisidė
jo prie muz. M. Budriūno “Dar-, 
nos” organizavimo ir pasišven
tusiai dirbo šalpos darbą. 
Memmingene ir apylinkėse 
dar gyvena apie 200 lietuvių, 
iš kurių 83 priklauso organi
zuotai bendruomenės apylinkei. 
Apylinkės pirmininkas dabar 
yra tėv- dr. K. Žalalis, OFM.

— Lietuviu Kataliku Federa
cijos nauja valdyba po kong
reso pareigom pasiskirstė taip: 
pirm. dr. Juozas B. Jerome, 
vicepirm. lietuviškiem reika
lam — dr. Z. Danilevičius, vice
pirm. Dainavai ir jaunimo rei
kalam—dr. Ad. Damušis, vice
pirm. dvasiniam reikalam — 
kuri. Jonas Kardauskas, MIC, 
informacijai — Adomas Viliu- 
šis, sekr. Leonardas Jaras ir 
Pranas Povilaitis, ižd. Juozas 
Paškus, ryšiam su moterų or
ganizacijom — A. Gabalienė, 
ryšiam su vyčiais ir kitom anks
tyvesnėm organizacijom — L 
Sakalas, dvasios vadas— kun. 
dr. I- Urbonas.

15 dol.: V. Audėnas, Hill
side, N. J., ą.a. A. Zareckienės 
prisiminimui.

Po 10 dol.: W. Labutis, J. 
Pietrowicz, A. Michura, Koza- 
kevičius, A. DePrizio, S. Lau
raitis, J. Hennely, Yonkers, N. 
Y-, M. Levonas, Glen Head, N. 
Y., K. Jonynas, Rego Park, N. 
Y., E. Heron, Bronx, N. Y., G. 
Stančius, Mt. Vernon, N. Y.

Po 5 dol.: J. Hasselberg, J- 
Yudeikis, F. Andryauskas, H. 
Januškevičius, J. Lewancawick, 
J. Saldis, A. Gray, J. Casmer, 
F. Titterton, M. Troxell.

4 dol.: P. Steponovich.
Po 2 dol*: D. Juška, C. Gab

riel, E. Bartosh, A. Larnaitis, 
J. Kalvaitis.

1 dol.: M. Bazumavičienė.
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AUTO BODY

Merry Christmas 
To All

BARON
MOTOR CARRIERS

145 Blanchard St.
NEWARK, N. J.

AUTO PAINTING AND
COLLISION WORK | i

24 Hour Towing f i

Wny Christmas. į

HIGHLAND SERVICE 
CENTER INC.

1970 m,, gruodžio 15 d., no. 81

J
i

Open 7 days a week

J
20 Vreeland Street

LODI, New JERSEY 
Call 201 478-7400 FIRST

We do general auto repairs į
and Towing ]

310 Lexington Avenue <
Clifton, New Jersey į

201 — 777-6306 į

J. B. MARIO'S I

Bergen County’s Most ?
Beautiful Restaurant £

Route 4 at Spring Valley Rd.| 
487-5797 — Dinner ^nd |

Luncheon — Every Day |
Except Monday . «

NATIONAL

BELLE DU JUOR 
COIFFEURS

GEORGE'S AMERICAN 
SERVICE STATION

• 1

' 1
BANK

CREAMRIDGE
HORSE FARM
131 Acres of lush Pasture

Emilys Hill Road 
Creamridge, New Jersey 

Call 609 758-8696

:S TRAVEL
TIME

gfrcftfr s*a c*fr cafrea^ <y<a Įg\į g?«a && į

a
3

I

of Hope
HOPE, NEW JERSEY

MONARCH BOILER 
CONST. CO. INC.

1 ROCKET TRANSMISSIONS 
INC. F

: sa3rsajrSBi<«!fc«s{jn0Bi^^

260 Erial Road 
Erial Box 282 R.D.I. 

Blackwood N. J. 08012 
609-227-4711

2319 McDonald Ave.
(bet- Ave. U and Neck Rd.) 

Brooklyn. N. Y. ES 5-3333

1

1

’4 a

JERSEY 
TESTING

LABORATORIES

CONCRETE TESTING

154-156 Wright Street 
NEWARK, 
New Jersey

4Į

i
•*

The
LILLY PAD

3 
i s

s

250 Warn A Que Avenue ? 
Pompton Lakes, N. J. «
Late Nite Thursday |

Latest Creative Hairstyling o 

We Have Wigs and Wigglets |
ALSO |

297 South Summitt Ave. 9

Hackensack, N. J. j

Open 7 Days a Week
General Auto Repairs and |
Road and Towing Service 8

Tires, Batteries Accessories
U. S. Highway No 46, |
LODI, NEW JERSEY I
CALL 201 779-9010 I

Seasons Greetings £
Great Kills Service Station ę

Esso - General Repairs «
N. Y. State Inspection ®

24 Nelson Ave. p
lopp. Great Kills Train Station! į

YU 4-0600 g

The

HOUSE OF LAURENCE

BELL - VUE
AUTO REPAIR

Inc

8 
&

«

Auto Body Repairs g
Customizing |

General Mechanical Tune-Ups £ 
Insurance Work

We Take Pride in our Work 
252 Mill Street 
Bellville, N. J.
201 751-2285

» 
s

Hair Stylist and 
Formal Hair Do’s

We Have Wigs and Wiglets
Late Nite Friday

347 Sanford Ave.
Newark, N- J.

Call 201 372-0403 I

CARRADINIS II

European Cut 
Barber Shop

Men’s Hair Stylists

622 Palisade Avenue 8’ 
Englewood Cliffs, New Jersey» 

For Appointment Dial:
201 567 8494 or

201 567 8559 f

4

s
I
I 
1 
8 
8i i I

Free Personalized Service 
All Travel Arrangements 

Specializing in Groups

Essex Green Shopping Plaza 
West Orange N- J.
Call 201 736-5550

£

4I
I VENABLE

$ 
I 
I1

$Ia

I
s
1i
s

FUEL
CORP

1629 Fulton Street

BROOKLYN, NEW YORK

’4III i i I.
:§

s
Ia

HAVERSTRAW
TRANSIT

$I
IN 7-3333

1
a_.

School and Charter Trips 
Have Buses Will Travel

I
III

Call 914 HA 9-3407
200 Riverside Avenue 

Haverstraw, New York 
If No Answer Call

914 HA 9-5690

į 
s
1
I

East Islip
Paint and

s 
į 
5 a

s
Wallpaper

4
I 
i

a

&

*
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I
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1
į

■

1
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i
a
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Wallpaper Co.
64 WEST MAIN ST. 
East Islip. L.I.N.Y- 

(516) JU 1-7575

$

I

MOTT HAVEN |
TRUCK PARTS

429 Bruckner Boulevard

Bronx, New York

Telephone: CY 2-7600

s
Toms River

CITGO
? Service Center

I
1

i

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 

and Towing and Road Service 
Tires, Batteries and 

Accessories
Cedar Grove Road and 

Brookside Avenue 
TOM’S RIVER, NEW JERSEY 

CALL: 201 341-9803

I

i

■f:

J

I ENGLEWOOD
CITGO

a;

I Service Station
Hawthorne 

CITGO
į

J

a

7 Days a Week 
General Auto Repairs 

Road Calls — 24 Hour Towing
and Snow Flowing

9 East Demarest Avenue 
Englewood, New Jersey 

Call: 201 568-9420

a

Service Center
Open 7 Days a Week 

General Auto Repairs 
Towing and Road Service 

Tires, Batteries and 
Accessories 

34 Goffle Road

i

į HAWTHORNE, NEW JERSEY
Call: 201 427-9721

i

Featuring original designs 
by Lilly 

Custom made dresses 
and sportswear 

Open 6 days a week 
9 to 5 

By appointment. 
60 Main Street 
Milltown N.J.

Call 201-545-0043

MICELI BROS.
Body and Fender Repairs 

Collision Specialists 
Insurance Estimates
251 Malvern Street 

Newark, N. J.
Call 201 344-3858

SIMPSON'S LOUNGE and 
COCKTAIL BAR

•tt AUTO s
I,

8

REBUILDERS
Collision — Towing and

Painting
No Job Too Big 

or Too Small

■«

*

I LAS 
DELIVERY 
SERVICE

8I
240 Myrtle Avenue 

Boonton, New Jersey 
Call 201 335-8787

LENOX
CHALET

CATERERS

Norman King
and Sons

Finest of Furniture
Open Monday, Thursday and

Friday Till 9 PM 
Early American Country 

Colonial

646 Route 112 
North Patchogue, L.I.N.Y.

Call 516 GR 5-1042’ ‘

Hillside House
Corner Hillside Ave and 

Francis Lewis Blvd., Hollis, 
Long Island, N.Y.

Only 14 Hour from Brooklyn 
and Bronx. Banquet Office 

Open Daily Till 10

a

į1

f a

a

I
■i-

I_ ____ _____ i
Now You Can Be the Gracious į

Host when Catering
An Elegant Wedding or 

Engagement Part}' 
Offer Your Guest Ulimited

Food, Unlimited Liquor 
Throughout the Function

EMALEE’S
Italian Bakery

3009 Fulton Street 
Brooklyn, New York 

Near Linwood
Open 6 AM to 6 PM 

Finest of Bread, Cakes 
and Pizza

Call: 827-9629

Where Good Friends Meet 1810 Tommelle Avenue 254 E. 2nd Street

945 Bergen Street 
Newark, N. J.

RAYMOND MOTORS INC.

8

8

8
Authorized Dealer 

Hudson and Bergen County 
Sales Service Parts 
Johnson. Outboards 
Boats Snowmobiles 

201 865-1807
KKennedy Blvd N. Bergenf 
(1 Block above Rt. 1-9) i 
........ I

8

i
501

EAST ISLIP PAINTS 
AND WALLPAPER CO.

64 West Main St. 
East Islip, L- I. 
516 JU 1-7575

North Bergen, New Jersey

Call 201 867-3124

KINNEY 
RENT-A-CAR

ft 
8 
■if.
8 
f-

I

8 i 
i 
i
£

i
New York, New York

Call: OR 3-1890

sfe

į

8 
if.
8

j ft438 Summit Avenue
JERSEY CITY, NEW JERSEY §

WE RENT ONLY
BRAND NEW CHEVYS

Call 201 659-3113

&

8.

UNION
CAMP
Corp.

(Newins Division)

800 State Highway No. 3

Clifton, New Jersey

(201) 779-1700

I PUPPY WORLD
I INC.

s

*

8
I

I

8
*

NATIONAL
BANK

OF
NORTH

1I
£ I ft

BAIL BONDS

16 Clark Street 
Paterson, N. J. 

Call 201 684-1975

Mr. Van Anastos 
and Mr. Lou Duva

| AMBASSADOR

ALSO DOG GROOMING g 
Puppies All Breeds A. K. C.| 

w Registered, Accessories and 
| Supplies; We Also Carry a §
« Complete Line of Tropical Fishj| 
■? and Accessories f

8

8

■f.
8 LIQUORS

f. One of the Areas largest Pet |
• ? CENTER Ž

? DEPOSIT HOLDS GIFTS TILLf 
QMAS f

AMERICA
60 Hempstead Avenue 

West Hempstead, L.I.N.Y.

Call: 481-9000

J:

I

I

į

Dependable
Auto Collision

1

J 
J

SHOPWISE FRUIT 
EXCHANGE

Open 6 Days a Week 
A Family Place

43 West Palisades Ave 
Englewood, N. J.

201 568-9750

Corp.
188 Vermont Street

Brooklyn, New York 
-We Take Pride in Our Work 

Call: 485-8224
Ask for Ralph or Charlie

F
I

F
F

CASO'S 
GUN-A-RAMA

j

1 
a

J

176 Danforth ave. 
Jersey City, N. J. 07305 

201 435-5099 
Anniversary Sale

For the Finest of
Wines and Liquors

150 East 86th Street 
Near Lexington Avenue 
Telephone: TR 6-3000

We Deliver

1 Inquire about our free Fish
F ...................... ’

$

f

gift certificate with each § 
tank set up

28-42 Middle Country Rd- |
(Georgetown Manor
Shopping Center)
Call 516 585-8800

$
f i

I

F
F i f
i 

F
SHOE 
TOWN

f.

J 
J

DAVID
SHANNON
FLOWERS

GEORGE’SIj SEAFOOD and
| STEAK HOUSE

F

J
Firearms, Ammunition, Scopes > 
and Mounts, Shooting and Ac-k 
cessories. Fishing Tackle, Hun

ting Clothes, Police Equip
ment, Archery Equipment 
Reloading Equipment and 

Components
N. J. Fishing and Hunting 

Licenses Issued

Shoes for the 
Entire Family 

SELF-SERVICE

West 154 Route No 4 
Paramus, N. J.

Fr.
Perrotta Bros, props. 

Serving All of Brooklyn 
Opposite Greenwood 

Cemetery

i 3380 Fort Hamilton Parkway
< Call: GE 6-4521

F
F
F
F

F 
F 
F 
F 
F

1 
F 
F 
F 
t

Where Dining is a Pleasure 
Open Daily Lunches 

and Dinners

f 
F i 

;F' 
■F i 
i 
i 
I 
i I i i 
8

8

8

8

8
I
I

8

8

$

1982 Flatbush Avenue 
(Off Kings Highway) 
Brooklyn, New York

Your Hosts George and John 
Free parking

CALL ES 7-7674

JF

£
;F 

F
f
F- 
F
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žibuoklių sekstetas dainuoja Lietuvos kariuomenės minėjime lapkričio 28 d. Maspetho lietuvių parapijos salėje. 
Sekstetą sudaro iš k. j d. Loreta Stukienė, Bronė Venckienė, Ona Skurvydienė, Aldona Pitkunigienė, Edna 
Rynkevičienė, Genovaitė Mazurienė. Oktetui vadovauja muzikas Liudas Stukas. Nuotr. L. Tamošaičio

• • A —
i-U Ml

LIETUVIŲ KUNIGŲ SUSIRINKIMAS MASPETHE
Lapkričio 24, Maspetho V. J. 

Atsimainymo parapijos 40 vai. 
atlaidų proga, 23 lietuviai ku
nigai tarėsi ir svarstė šiuos 
klausimus:

Kaip paruošti ir išleisti pilną 
mišiolą lietuviu kalba. Prel. V. 
Balčiūnas pranešė ir prel. J. Bal 
kūnas papildė pranešimą- Mi
šiolas rengiamas jėzuitų ir ki
tų kunigų talkininkų, ypač pre
lato V- Balčiūno, kun. V. Zaka
ro. Prel. J. Balkūnas, kun. J. 
Matutis ir kun. D. Pocius su
daro komitetą sutelkti lėšų mi
šiolo paruošimui ir išleidimui 
apmokėti.

Parinkti kapelionai šešta
dienio mokyklai. Kun P. Bal
takis, OFM, ir kun. T. Degu
tis, OFM, sutiko kapelionauti 
šeštadieninėje mokykloje. Il
gamečiam buvusiem kapelio
nam kun. J. Pakalniškiui ir ku
nigui A. Račkauskui pareikšta 
padėka už jų darbą.

New Yorko Times Square surengtose demonstracijose lapkričio 28 d.
Nuotr. V. Maželio

SENIOR CITIZENS... THINKING of MOVING??* — 
Think of the JEFFERSON HOUSE in Downtown Peoria 
NO SNOW TO SHOVEL—NO UTILITIES TO WORRY ABOUT. 
Live with people who care. Private rooms with private bath. Maid 
sendee for all rooms. Full Independence with security. Meals are 
available if required. No admission fee. Reasonable room rates. Bus 
service at door. Sacred Heart Church is just two blocks away!

"Jefferson House proves that loneliness 
does not have to be part of the aging process." 

Call for further information and brochure

The JEFFERSON HOUSE
235 S.W. Jefferson St., Peoria, Ill. 61602 • (309) 674-1151

Dvasios vadu studentam atei
tininkam parinktas kun. T. De
gutis, OFM. Jis bus dvasios va
du Studentų Ateitininkų S-gos 
centro valdybai, kuri dabar 
daugumoje yra N. Y., taip 
pat veiks su šios apylinkės stu
dentais ateitininkais. Naujasis 
dvasios vadas dirbo su jauni
mu stovyklose ir įvairiomis ki
tomis progomis.

Remia ir rems Religinę Šal
pą persekiojamai Bažnyčiai pa
gelbėti Lietuvoje- Visi apylin
kės kunigai nuoširdžiai remia 
KV įsteigtą LKRš, kuri rūpina
si pagelbėti religijai Lietuvoje. 
N. Y. ir N. J. apylinkės lietu
vių parapijos baigia savo aukų 
ir maldų vajų. Visos parapijos 
skyrė savo aukas ar padarė rin
kliavas. Kurios šiemet negalė
jo,tai žadėjo kitais metais pa
daryti rinkliavą.

Laimingos kelionės palinkė
jo visi konfratrai kun. L. Bud- 

reckui, kurs nuo gruodžio 1 iš
ėjo iš Apreiškimo parap. ir to
liau bus pensininku. Kol patik
rins sveikata, trumpai gyvens 
Sopulingosios Dievo Motinos 
par. klebonijoje Kearny, N. 
J., o po Naujų metų išvyksta 
pastoviau gyventi Vokietijon. 
Vysk- A. Deksnio pakviestas, 
darbuosis Lietuvių Centre. Kiek 
sveikata leis, ruoš liturginę mu
ziką liet, mišiolui, giesmynė- 
liui ir t.t. Apreiškimo parapijos 
choras jam suruošė atsisveiki
nimo pobūvį, Įteikė dovanėlę. 
Kun. L. Budreckas buvo choro 
dvasios vadas ir labai nuošir
džiai bendradarbiavo su cho
ru.

DĖKOJAME

Lapkričio 22, Kristaus Kara
liaus šventės proga, Viešpaties 
Atsimainymo parapijos bažny
čioje Maspethe buvo surengtas 
religinis koncertas.

Nuoširdžiai dėkojame prel. J. 
Balkūnui už prielankumą ir pa
rama, tėvui L. Andriekui už 
tartą dienos proga žodį, sol- Vio
letai Balčiūnienei-Cižauskaitei, 
solistui Stasiui Citvarui, dr- mu
zikui Vyteniui Vasyliūnui, An
gelų Karalienės ir Viešpaties 
Atsimainymo parapijų choram 
bei jų dirigentam — Mykolui 
Liuberskiui ir Vytautui Kerbe- 
liui.

Visi koncerto programos da
lyviai už savo menišką paslau
gą atlyginimo nereikalavo. Tad 
dar kartą nuoširdus ačiū.

L. R. Kat. Federacijos 
Valdyba

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

Juokas SERVICE
Dvi pelytės

Dvi pelytės ėjo per džiung
les ir pamatė gulintį dramblį.

Viena sako: “Ot, pabaliavo- 
sim’*.

Antra sako: “Žinai ką? Čia 
užteks maisto visai mūsų gimi
nei! Tu saugok, kad niekas ne
suėstų dramblio, o aš nubėgsiu 
pakviesti giminių į puotą.” — 
Ji nubėgo ... Pasirodo, dram
blys tik miegojo. Kai ta pelytė 
nubėgo pakviesti giminių, atsi
kėlė dramblys ir nuėjo. Antro
ji pelytė sugrįžo su didžiausia 
virtine pelių. Žiūri į savo drau
gę ir sako: “Tai kur dramblys? 
Draugė atsakė: “Atsikėlė ir nu
ėjo”. Antroji žiūrėdama jai į 
akis sako: “Meluoji! Tu jį su
ėdei. Aš matau — tu dar lai- 
žaisi...”

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

MALE - FEMALE.

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

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

HOUSE PARENTS
To care for pre-adolescent children 
in community setting. Live in at
tractive rentfree apartment on pre
mises. Experience preferred — but 
not necessary. Salary open. Excel
lent benefits.

Contact Mr. Schulze:

cardinal McCloskey 
SCHOOL & HOME

(212) 993-7700 or (914) 948-6565

TECH’S HELP

For service of electric products 
Large Co in Astoria area

Call Mr. Ukita — 278-5800

Adults and kids needed for films, 
TV and modeling standard pay for 
employed talent $40 per hour for 
photo work $35 to $120 a day for 
films and TV. No experience neces
sary. Ask for Charles—for auditions 
212-787-2192

CLERK 
COUNTY OF BERGEN 

Has immediate openings for

TRANSCRIBERS 
CLERK

Excellent opportunity for persons 
seeking year-round employment. 
Liberal benefits.

• Paid Sick Leave
• Free Hospitalization
• Insurance including 

Major Medical
• Free Life Insurance
• 12 Days Vacation 1st Year
• Pension Program
• Paid Holidays

REQUIREMENTS:
(1) High 'School graduate or posses
sion of an approved H.S. equivalent 
certificate. (2) Knowledge of trans
scribing machines or other record
ing devices and the taking and 
transcribing of dictation using such 
equipment. Applications may be ob
tained by contacting Daniel Foca- 
relli — 342-2200 — Administrative 
Building, Hackensack, N.J.

H. W. FEMALE

Exp operators on dresses — section 
work steady mercedes dresses 576 
Rogers Ave Brooklyn, N.Y. — Call 

— 282-0548

HOUSEMOTHER

FOR GIRLS HOME & SCHOOL 
11 PM to 7 AM — 5 day week

Box 8 Valley Stream. N.Y. 11580
Call: 516 VA 5-1600

FEMALE COOK 2nd Position 
Girls Home and School 

Live-in optional
Box 8. Valley Stream. N.Y. 11580 

Call: 516 VA 5-1600

LADIES unusual money making op
portunity. Flexible hours. Part time 
or full time. Calf 7-10PM — (201) 
335-1650

SEWING MACHINES
Repaired in your Home

Expert 1 day service
Established 19 years 

MANHATTAN SEWING
MACHINES
Call 283-8091

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

C4J 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

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

— (914) 735-2277

Ilgai išliekanti ir atmintina dovana Kalėdom 
ENCYCLOPEDIA LITUANICA

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

H. W. MALE

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

STOCK CLERK 
To Work in Parts Dept.

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

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.

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

Cabinet Makers, Wood Finishers — 
for Finishing Dept., Desk Factory 
Arnold Furniture Mfg. Inc. T824 So. 
20 St., Irvington, N.J. 201—399-0505

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.

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

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

— 261-0703

Guards; 4-12; 12-8; must have 
Drivers Lie. and do Minor Repair 
Work, high School Graduate and 
Paper Work. Good Future Company 
and Union Benefits. Must Pass 
Physical and References. Call 9 AM 
to 11 AM R.A 9-2040

EXPERIENCED WELDER and 
BOILER MEN 

with Chauffers license only!
Good Pay.$$
Call 387-0538

Automotive Combination, Brake, 
Front End and Muffler Man wanted. 
Good Pay - Plus Commissions, Plus 
Benefits. Experienced only need 

Apply. (201) 772-0400

Carpenter all aorund man general 
construction & repair work steady, 
all year round. Newark N.J. area 
Call after 6 PM 201-376-6688

PANTOGRAPH
Hand engraver — Experienced full 
time on Brass and Steel. Good sal
ary. Call 212-732-0858 CANNIZ
ZARO SEAL & ENGRAVING CO.

37 Murray St. New York City

Woodworkers general shop work, 
will train if necessary. Call for ap- 
pointm. 201 568-8395. Rustic Crafts 
Co. 63 No. Summit St., Tenafly NJ.

AUTO TRUCK MECHANICS
Or exp helper for preventive main
tenance — no major repairs. Top 
salary P&F TRUCKING — 60-02 
30th Ave. Woodside Call 728-5209 
ask for Ernie

DEXTER PARK 
10 PHARMACY llflj 

*^8? Wm. Anastasi, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421 

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

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----- ■—

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

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

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

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

SECRETARY-EXPORT
Attractive position available for an experienced secretary 
with good typing and stenographic skills. The position is 
in our very active Export Department. Excellent English 
grammar essential. A facility for Spanish highly desirable. 
Additional languages helpful. Excellent salary and fringe 
benefits. Apply in person or send resume to Personnel 
Dept.

The Cottrell Company
Mechanic Street, Pawcatuck, Conn. 02891

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

DISPLAY

“CASA RINA”
Lunch (Businessmen’s luncheons)

Dinner, Cocktail Lounge Small
Parties — Open 7 days a Week

Call for Res. (914) 693-6024
Ashford Ave. and Southfield Ave.

Dobbs Ferry, N. Y.

Showroom Samples of Lamps. 50 
percent below wholesale. Fixtures. 
Tablelamps. Floors, Poles, trees etc. 
Also repairs on all types of lamps. 

Sat. only 9 to 4. 
Rose Lamp Co.

131 North 14th, Brooklyn, N. Y.

’ APARTMENT WANTED 
immediately

Polish Couple needs
Modern 4-5 Rooms
Please call 383-1834

Florist excellent location shopping 
center Morris County NJ Will teach, 
liberal terms Gross 40.000 — Price 
25000 Call after 7 PM 201-335-5634

Sunnydale Homes for Adults gra
cious living for senior citizens nurse 
on duty 24 hours a day. Catholic 
church within walking distance per
manent monthly or weekly rates. 
Lie by State of N.Y. Call 914 OW 
8-2824 — 807 Steward Ave. Ma
maroneck, N.Y.

JOHN GAFFNEY 
Households — Commercial 
Moving, Packing, Shipping 

EV 3-1520 181 Norman Avenue

AEGEAN ISLES 
781 East 31st Street 

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

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

FRANK’S Pizzeria — “Pizza at its 
best because Pizza’s our specialty" 

Call Frank: CY 9-1777 
791 East Tremont Avenue, Bronx

SERVICE

“EXTERMINATING SERVICE”
Daily, weekly, monthly rates. Fast 
service plus results. Chemicals also.

662 Metropolitan Ave., B’klyn.
Call 388-5579

BABES ANTIQUES 
Brass Beds, Wash Stands, Hall 
Racks, Bric-a-Brac For Sale 

Call EV 9-8267
43 Franklin St. (near Calyer St.) 

Brooklyn, N. Y.

RHODESIAN RIDGEBACKS, 
African Lion Dogs, Champ sired 
Champ Dam, wonderful pets and 
companions. Excellent guard dogs 
Puppies available now. Several show 
prospects. Hottentot Kennels, Mon
roe. N.Y. (914 ) 986-4503

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923 .

DISPLAY

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

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

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

LINCOLN AVE. PET SHOP
Open 7 days a week 

A Pet Shop specializing in Birds 
and Tropical Fish.

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

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

H. W. FEMALE

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

— 389-3304

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

GIRLS! Are you the Right Giri do
ing the Wrong Job? If you are or 
were selling cosmetics, detergents, 
jewelry etc. and find difficulty 
making $200-8400 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. 
NJ. area only. Call (201) 264-0030

Sewing Machine Operators pleasant 
working conditions. Union Shop — 
lunch room on premises bus from 
Freeport RR Sta. — 516—868-0800
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Maironio mokyklos eglutėje, 
kuri bus gruodžio 27 d. 4 v. 
popiet Maspetho lietuvių para
pijos salėje, dalyvauja ir Eli
zabeth© mokyklos mokiniai, ku
rie programoje pašoks keletą 
šokių.

Už Jono Adomėno vėle 26 
metų mirties metinių proga 
buvo atlaikytos gedulingos mi< 
šios pas lietuvius pranciško
nus ir Šv. Jurgio bažnyčioje 
Brooklyne. Užprašė duktė S. Li
cata.

New Yorko skautų kūčios 
bus šį sekmadienį, gruodžio 
20 d. 4 v- popiet Maspetho lie
tuvių parapijos salėje.

Maironio šeštadieninę mo
kyklą 100 dol. auka parėmė 
SLA pildomoji taryba, kurios 
posėdis buvo lapkričio 13-15 
Sherman House viešbutyje Chi- 
cagoje- Taryba dar paskyrė 
500 dol. stipendiją Uosiui 
Juodvalkiui, kuris studijuoja li
tuanistiką Chicagos universite
te. ■

Uknevičių šeima iš Woodha
ven, N. Y. vietoj kalėdinių 
sveikinimų aukojo Kultūros ži
diniui 10 dol.

— Ignas Kazlauskas iš Great 
Neck, N. Y., vietoj kalėdinių 
sveikinimų atsiuntė piniginę au
ką Kultūros židinio statybai pa
remti.

Kalendorių 1971 metam ga
lima gauti Darbininko adminis
tracijoj: Nidos Anglijoj išleis
tas, su lietuviška Vytim, kas
dien nuplėšiami lapeliai — kai
na 3.50 dol. Darbininko spalvo
tas kalendorius, nuplėšiamas 
kas mėnesį — 1 dol. Kreiptis: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Ave., Brooklyn. N. Y- 11221.

Helen Kulber dalyvavo vie
noje ukrainiečių moterų kon
ferencijoj, kuri buvo lapkričio 
28 Commodore viešbutyje Man- 
hattane. Ji atstovavo Liet. Mo
terų Klubų Federacijai ir Pa
baltijo Moterų Tarybai. Ukrai
niečių moterų draugija yra su
kurta apginti keturiom laisvėm. 
Jai pirmininkauja Ulana Cele- 
wych, kuri ir pristatė Helen 
Kulber banketo metu. Visi ban- 
gerbė išduotąjį jūrininką Si
mą Kudirką. Konferencijoj bu
vo priimta protesto rezoliucija 
dėl jo išdavimo*

Birutė ir Antanas Novickiai 
iš Ozone Park, N. Y., vietoj 
kalėdinių sveikinimų atsiuntė 
Balfui piniginę auką.

Dr. J, K. Valiūnas ir šeima 
vietoj kalėdinių sveikinimų pa
aukojo Tautos Fondui 50 dol.

Pabaltiečių atstovų pasitari
mas Estų namuose buvo su
šauktas gruodžio 2 ryšium su 
Simo Kudirkos išdavimu. Pasi
tarime dalyvavo: estų gen. kon
sulas New Yorke A- Linkhorst, 
Amerikos estų tarybos pirm. H. 
Leesment, Amerikos latvių są
jungos pirm. V. Grava, Batu- 
no vadovybė: dr. H. Ainso, K. 
Miklas, kun. N. Trepša, I. Rup- 
ners ir kiti. Buvo svarstyta 
bendra akcija, kad būtų leng
viau iškelti tų kraštų laisvės 
klausimą per JAV vyriausybę, 
amerikiečių spauda ir Jung- 
Tautas.

Kalėdų šiaudelių orgnamen- 
tai, padaryti Bostono skaučių, 
yra įdėti į Woman’s Day žurna
lo kalėdinį numeri, 55 pusla
pis. Nuotrauka spalvota, taip 
pat nupasakota, kaip tokius 
šiaudelių papuošalus padaryti.

Vietoj kalėdinių ir Naujųjų 
Metų sveikinimų Tautos Fon
dui aukojo Prano ir Algirdo 
Bražinskų bylos gynimo reika
lam: O. ir J. Audėnai, Brook
lyn, N.- Y., — 35 dol.; Jonas J. 
Butkus, Bridgeport, Conn., 25 
dol. Ed. Skobeika, Rich
mond Hill, N. Y. 25 dol.; Anta
nas ir Kostas Petrauskai, Roch
ester, N. Y. 10 dol.; Bronė ir 
Kazys Eringis, Tinley Park, Ill. 
15 dol.; dr. Domas ir Sofija Ja
saičiai iš Mt. Vernon, N. Y., 
30 dol.; Emilija Vaišnoraitė iš 
Brooklyn, N. Y., 10 dol.

L. K. M. Adademijos New 
Yorko židinio nariai gruodžio 
13 susirinko pas p. Kazickus, 
New Rochelle, N. Y-, ir išklau
sė dr. Juozo Girniaus paskai
tos: “Katalikas intelektualas 
dabarties sąmyšyje”. Prof. J. 
Jaškevičius parodė skaidrių, ku
rias padarė pereitą vasarą ke
liaudamas po Europą. Išrinkta 
nauja valdyba: dr. D. Jasaitis, 
prof. dr. A. Janačienė, tėv- dr. 
V. Gidžiūnas, OFM.

Religinės šalpos koscerte gruodžio 6 Franklin K. Lane mokyklos salėje 
duetą atlieka solistė Ona Zubavičienė ir solistas Benediktas Povilavičius.

Nuotr. .P. Ąžuolo

KONCERTAS PERSEKIOJAMAI BAŽNYČIAI PRISIMINTI
Jau kelinti metai, kaip gruo

džio pradžioje Religinė Šalpa ir 
Liet. Kat. Moterų Kultūros D- 
ja rengia koncertą persekioja
mai Bažnyčiai Lietuvoje prisi
minti. Šiemet toks koncertas 
buvo gruodžio 6 Franklin K. 
Lane mokyklos salėje.

koncertą atsilankė 
žmonių. Jį pradėjo 
Šalpos vedėjas kun. 
paaiškindamas

čius iš Bostono. Jis padainavo: 
A- Stradellos — Viešpatie ma
no, M. Petrausko — Tykiai Ne
munėlis teka, VL Jakubėno — 
Nejaugivėl, o Dieve. Geriau-

JESSEES

Nepriklausomos Lietuvos įžymiajam kūrėjui, Steigiamojo 
Seimo daugumos lyderiui ir visų Lietuvos demokratinių 
seimų atstovui, žemės ūkio ministrui ir žemės reformos 
uolam vykdytojui, Krikščionių Demokratų partijos ideo
logui, organizatoriui ir ilgamečiu! pirmininkui, Lietuvių 
Tautos antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalinin
kui, Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo Komiteto ir jo Vyk
domosios Tarybos pirmininkui, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės organizacijos puoselėtojui, didžiajam Lietuvos my
lėtojui ir Lietuvos laisvės kovotojui

a.a. prcl. Mykolui Krupavičiui 
mirus, jo giminėms, vienminčiams, artimiesiems ir visai . 
lietuvių tautai reiškia nuoširdžią užuojautą ir drauge gedi

LIETUVOS LAISVES KOMITETAS

Antrosios denacijos

I 
180 
n ės 
la,

apie 
Religi- 
S. Rai- 

koncerto
prasmę ir pakviesdamas žodi 
tarti Tėv. Leonardą Andriekų, 
O-F.M. Šis savo trumpam žody
je kaip tik prisiminė jūrininką 
Simą ir iškėlė kančios pras
mę.

Koncertą dainavimu pradėjo 
solistas Benediktas Povilavi-

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.

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

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

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.

munėlis teka.
Solistė Ona Zubavičienė pa

dainavo: V. Klovos — Tyla, 
klaiki tyla. Elenos ariją iš op. 
Duktė, J. Karnavičiaus — So
fijos maldą iš op. Radvila Per
kūnas. Ši arija solistei geriau
siai išėjo.

Pirma dalis baigta St- Šim
kaus duetu — Aš įsivilkčiau či
gonės rūbą.

Antrą dalį irgi pradėjo so
listas B. Povilavičius. Jis nedai
navo numatyto Verdi — Siela 
pritvino sopulio. Jis pakeitė ki
tu, bet taip tyliai pasakė, kad * 
neteko išgirsti pakaitalo pava
dinimo. Toliau buvo V. Klovos
— Margio daina iš op. Pilėnai. 
Ona Zubavičienė padainavo: A. 
Belazar — Pienė, VI. Jakubėno
— Gėlės iš šieno.

Solistam akomponavo pianist 
tė Julija Rajauskaitė-Petraus- 
kienė. Ji solo paskambino: 
Bach — Siloti — Preliudą G 
minor, Debussy — Paskendusi 
katedra. Visai neskambino pro
gramoje rašytą Liszto — La 
Campanella-

Koncertą baigė Waterburiq 
šv. Juozapo parapijos choro 
kvartetas padainuodamas: M. 
Petrausko — Kur tėvynė mūs, 
J. Bertulio — Marš į sostą Ge
dimino, S. Ward — America 
the Beautiful, A. Aleksio — 
Mergužėlės mūs šalies. A. Vai
čiūno — Jau kelias Lietuva. 
Geriausiai padainavo — Ame
rica the Beautiful. Buvo ir bi- 
sui linksma dainelė.

Kvartetą sudaro: Juozas Bra
zauskas, Kazimieras Gluodenis, 
Juozas Kazlauskas, Edmundas 
Stulginskis. Akomponavo pats 
vadovas kompozitorius A. Alek- 
sis.

Pabaigai visi buvo sukviesti 
į sceną, ir Liet. Mot. Kultūros

draugijos atstovė p- Ąžuolienė 
visiem padėkojo, apdovanojo 
gėlėmis. Koridoriuje veikė Dar
bininko spaudos kioskas.

Po koncerto programos da
lyviai ir kurie dirbo prie ren
gimo darbų buvo pavaišinti 
Kultūros židiny, (p.j )

Bostono lietuviai kiekvį Bostonep- 
dieną piketavo aimirolo darbuoseii- 
įstaigą. Gruodžio 5, šeštad. tarnybą,is 
buvo didelės demonstracija vadovai, 
šiuo metu — paskutinės, na Šležąje 
monstracijose dalyvavo vo gaminu- 
televizijos stotys, Bostono automobl- 
džioji spauda. is buvo ra-

Invokaciją sukabėjo arkite: inžinūo- 
kupijos laikraščio ‘The P: Veitus, ą, 
redaktorius prel. Lally. na BričUs 

Kalbėtoju buvo teisiniirmantę iis, 
Houton. Ypatinga! jis tuo. itarą Kafli- 
jis yra baigęs Anipolio laii Zigmą u, 
akademiją, karinnkas, jaiutę Vaičn- 
žmogus. Jis į išdavimą avičiūtę i 
žiūrėjo iš tarptautinės lemonstru- 
sės pusės ir sulygino su Bjo gu_ 
rio vadų pasielginu. Ir jie n’enudžiin-

- sinosi, kad vykdė įsakymus mus įr p; 
buvo nuteisti. ,
Tiek svečiai kalbėtojai, ar as 130 

lietuviai — dr. lt. Kontri'^Y10^1 ^rU‘ 
A. Makaitis akceitavo, ka< ; . -. . . . . . tuviu kciosas sis įvykis butu kongres *• . 
tirtas ir kad visi davimai .... ..-r . . , ., ,. įskinti nesviešai paskelbti. . onvalomeo-Demonstraciiu orgamza'... . . ...... . Mes turna-labai aktyviai reiskesi u . .TA į , . senatona-mas. Darbo vadovavimo < . ,. , . . T . , . m, kad lirai buvo net trys Lietuvių^ 
ciklopedijos būsthė, Romoj’.. onSre lr 
žo studija ir B. Ė R. Veiti imnkai 
žinerijos įstaiga.

Svarbiausiais šb darbo < Iš BR 
nizatoriais reikėtų laikyti APYLII 
vį R. Briezė, kuris visa ii 
į viešumą, dr. R. Kbnti^roc^tonal" 
kuris iš Rhode Bland atsl£a savo ;ė~ 

je iš turia- 
------------------------/rė 100 <lai 

rkijoje gas 
utos Fonis- 
■ į New i- 
iojimų ai 
“ rocktonly- 

nariai, id- 
jmenės no 
kęsti, tans 
aukas ai. 

'icktono iai 
prašomes 

lėti Į varo-

.Ulijonai jų. 
tuvi, dibę 
tuviu R.ni- 
*, kamčr- 
_ apdraju- 
m ir jam 
Nariai gflis 
ygomis 3a- 
}las.
abar yraap- 
rausti.

vi pas
Telefoną:
Direktoriis.

Darbininen- 
rių 197Jjai 
vo šiomūori 
lendorių ‘ki, 
ašom kr»ko 
ministra<rių 
n skaityau- 
i paremt) 1 
1. Už pafld-

Pac'-a
r a s t:

duodigi-
Kun. Pranas Ruggles-Raugalas sako pamokslą šv. Patrike katedrojemas. 2ii__
džio 6, kada buvo surengtos pamaldos už išduotą jūrininku Simą Ku .

STuotr^ v. piečiam t

LAISVĖS ŽIBURYS

vietos
8.00 dol. studentams

15.00 dol. prie įėjimo be rezervacijtų

Įėjimas: asmeniui 12.50 dol. (tik su rezervacijomis) 
jaunuoliam

“Blue Notes” orkestras
Šokiai, dainos ir žaidimai
Skanūs valgiai ir gėrimaikviečia visus atsilankyti į tradicinį

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO BALIŲ 
1970 m. gruodžio 31 d.

9 vai. 30 min.

Presentation mokyklos saleje 
87-17 Parsons Blvd., Jamaica, N.Y.

Patogus privažiavimas traukiniais ir autobusais 
BMT Jamaica linija — 160 Street stotis 
IND 8 Avė. linija — Parsons Blvd, stotis 

Gausu vietos mašinoms pastatyti nemokamai.

Laisvės žburio radijTW 4-128| 
LITO keli«niy biuras!) 847-5522: 
Bronė Matijauskienėl) 998-679f 
Birutė Lalutienė VI 7-555$:




