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Arabams apra] T. planą

santy-

JAV uždaro seną 
konsulatą 
Švedijoje
Amerikos ir Švedijos

kiai tebėra stipriai įsitempę ir 
dar nerodo atoslūgio. Taip at
sitiko todėl, kad Švedija uoliai 
globoja Amerikos karius pa
bėgėlius ir skiria milijonus Š. 
Vietnamui šelpti.

Amerika po truputį rodo sa-

nas ikšiol dar nepaskyrė Švedi
jai Amerikos ambasadoriaus, 
Amerikos firmos nutraukinėja 
švedų firmoms duotus kreditus, 
laivų krovikai New Yorko uos
te neseniai atsisakė iškrauti vie
ną Švedijos laivą, ir taip nuolat 
darys ateityje. Paskutinė nau
jiena yra Amerikos konsulato 
uždarymas Goteborge, kur jis 
buvo atidarytas 1707. Tai bu
vo prez. Washingtono padėkos 
mostas Švedijai, kuri buvo pir
moji Ameriką pripažinusi vals
tybė.

žinoma, konsulato uždary
mas teisinamas reikalu mažin
ti Amerikos dolerių išvežimą į 
užsienius, bet švedai Gotebor
ge (didelis uostas) tikrai žino, 
kad tai kerštas už Š. Vietnamo 
rėmimą. Miesto valdžia ir pilie
čiai bandys prašyti prez. Nixo- 
ną tą istorinį konsulatą Gote
borge palikti.

Amerikiečių

Šveicarijos 
bankuose

kurį jos pasiėmė JT gen. sek
retoriui prašant.

Antra, pastovi taika gali iš- 
Vis daugiau ir daugiau tur- silaikyti tik teisingus abiejų pa

tingų amerikiečių, kurių pinigai 
dirba pinigus tarptautinėse pi
nigų biržų operacijose, slepia 
savo pinigus Šveicarijos bankų 
slaptose sąskaitose. Tokiose 
aplinkybėse kiekvienas slaptos 
sąskaitos laikytojas padaro vi
są eilę nusikaltimų, tarp kurių 
šie du yra svarbiausi: nusuka
mas pajamų mokesčių nuo A- 
merikos iždo ir neteisėtas pir
kimas-pardavimas akcijų per 
Šveicarijos bankus.

— Naudojimasis užsienio 
bankais ten atidarant slaptas 
sąskaitas yra tapęs tautiniu 
skandalu, — pareiškė atstovų 
rūmų bankų komiteto pirminin
kas atstovas Patman.

Tame komitete jau pradėtas 
to reikalo tyrinėjimas. No
rima, tarp kitko, įstatymui už
drausti Amerikos piliečiams ir 
bendrovėms tokias sąskaitas tu
rėti užsienio bankuose, jeigu 
nesutinkama apie per tas sąs
kaitas vykstančias operacijas 
kasmet pranešinėti Amerikos 
iždo departamentui.

Rusų spauda tebepuola JAV už Izraelio rėmimą
bams ir Izraeliui dėl jų santy
kių sutvarkymo slaptai, tas da
bar pasakyta .viešai, — taip ap
tarė paskutinę valstybės sekre
toriaus W. Rpgers kalbą vienas 
JAV diplomatas. Rogers ją pa
sakė Washingtone vienos drau
gijos konferencijos banketo 
metu.

JAV pasiūlymus seniai žino 
abi šalys ir Rusija, Anglija bei 
Prancūzija, tik apie juos ikšiol 
tebuvo miglotai užsimenama 
viešai, šiuo reikalu taip ilgai 
vesta slaptoji diplomatija labai 
pakenkė JAV santykiams su 
arabais, nes tai davė jiem pro
gos pūsti didžiuoju ragu, kad 
Washingtonas vienašališkai re
mia Izraelį su didelėm skriau
dom arabams. Kaip tas reikalas 
yra dabar išdėstytas, nematyti , 
nė pataikavimo Izraeliui nė ara
bų skriaudimo. Bet pasakytina, 
kad ikšiol JAV spauda ir kitos 
informacijos priemonės yra pa
dariusios viską, kad JAV nuo
monė tuo reikalu pasiliktų mig
lota kaip galima ilgiau. Tuo rei
kalu arabai yra priskaičiavę 
daug JAV spaudos nuodėmių.

Įžanginės prielaidos
W. Rogers suminėjo šias pa

grindines prielaidas.
Pirma, tąaįa negali būti ša

lims primesta iš šalies, bet jų 
pačių sutarta. Kiti gali tik iš 
šalies padėti, jei paprašyti. 
Toks yra JAV, Anglijos, Rusi- sis prieš Kalėdas. Jau du Ame- 
jos ir Prancūzijosuždavinys, rikos delegacijos svarbūs na- boję yra Graikijai nepalankus

Europos Žmogaus Teisių Komi
sijos pranešimas. Pagal Euro
pos Tarybos konstituciją Grai
kijos narystės suspendavimas 
buvo privalomas. Tarybai pri
klauso 18 Europos valstybių. 
Iš Nato Graikija nepasitrauks.

— Sirija atidavė du Izraelio 
mokslininkus, kurie buvo sulai
kyti rugpiūčio 29 Amerikos lėk
tuvą prievarta pasukus į Da
maską. Už tai Izraelis atidavė 
Sirijai 13 civilių ir kariškių. Gi 
už du Izraelio lakūnus Egiptas 
atgavo šešis Egipto karius ir 
52 civilius. Izraelio kalėjimuo
se dar yra 2,800 arabų tero
ristų, bet jie belaisviais nelai
komi.

raelis ją grąžins. Izraelis bijo, 
kad arabai negarantuos Izrae
lio nepriklausomybės ir saugu
mo žemes atgavę, todėl pirma 
nori turėti taikos sutartį ir vi
sas garantijas, o tik paskui grą
žinti 1967 okupuotas arabų že
mes.

Kad tą Gordijaus mazgą at
rištų ir JAV santykius su ara
bais pataisytų, prez. Nixono vy
riausybė dabar aiškiai viešai 
pasakė, kad Izraelis turi grą- Egiptą, bet tuoj paaiškino, kad 
žinti okupuotas žemes, gi ara
bai turi pripažinti Izraeliui bu
vimo teisę, saugumą, teritorijos 
neliečiamumą ir kitas su saugu
mu besirišančias sąlygas. Tai
kos sutartys turi būti pačių ša
lių sutartos ir pasirašytos.

Principe nieko naujo čia ne-

pasakyta, tik labiau išryškinta 
Saugumo Tarybos rezoliucija, 
atidengiant JV vyriausybės pa
šiūrąs. Dabar jau aišku, kad abi 
sąlygos — ir arabų žemių grą
žinimas ir Izraelio nepriklauso
mybės pripažinimas — turi eiti 
kartu ir viena be kitos negalio
ja, nes kitau) išeitų šluba taika.

Pažymėtina, kad apie būsi
mas sienas kalbėdamas W. Ro
gers turėjo galvoj tik Izraelį ir

šalims praneštuose JAV pasiūly
muose yra pramatytas ir Jorda- 
no-Izraelio reikalas.

Rogers savo kalboj nelietė 
Izraelio norimo sienų ištaisy
mo, bet pripažino suinteresuo
tiems teisę tai padaryti abipu
siu laisvu susitarimu. Savo pa-

— Kinijos premjeras Chou 
skelbia, kad Kinija tik todėl ga
mina atominius ginklus, jog no
ri sudaužyti Amerikos-Rusijos 
atominį monopolį. Kinija kovo
sianti už tai, kad atominiai gink-

— Nauja Izraelio vyriausybė 
sudaryta iš kėlių partijų atsto
vų. Pagrindinėse pozicijose li
ko tie patys šulai: Goldą Meir 
pasilieka premjero poste, Ab
ba Eban vėl tvarkys užsienio

lai būtų sunaikinti, nes taika - politikos reikalus, o Moshė Day- 
tttrintr remtis Bandungb konfe- anas laikys savo rankose kraš- 
rencijoj paskelbtais penkiais 
principais. Ten juos pasiūlė 
pats Chou En-lai.

— Helsinky vykstančių JAV

ginių ginklų gamybos ribojimo 
pirmoji stadija greičiausiai baig-

to apsaugos ministeriją.

— Graikija pasitraukė iš Eu
ropos Tarybos, nes jai grėsė 
pavojus būti suspenduotai už 
tai, kad delsia grąžinti kraštą

varžo politinių kalinių žmogiš
kąsias teises. Tfto reikalu Tary

Sovietų delegacija sugrįžta iš Pekino

sių interesus patenkinus.
Trečia, vienintelis pagrindas 

Izraelio ir arabų taikai statyti 
yra tik 1967 m. JT Saugumo Ta
rybos rezoliucija, ilgai ir sun
kiai gimdyta, bet atsargiai išba
lansuota.
Didžiausia kliūtis

Kad ginčo šalys ikšiol nesu
ėjo prie derybų stalo, kalta 
esanti baimė ir nepasitikėji
mas. Arabai bijo, kad Izraelis 
negrąžins 1967 m. paimtos te
ritorijos, todėl taikos derybas 
nori pradėti tik tada_kada Iz-

Filipinam reikia

Manila. —Filipinų vyriausy
bė išgyvena didelį svetimos va
liutos trūkumą trumpalaikėms 
užsienio skoloms apmokėti. Spe
cialus prezidento Marcos atsto
vas yra pasiųstas į Washingto- 
ną prašyti prez. Nixono pagal
bos — kad Amerika iš anksto, 
jau dabar, apmokėtų bent pu
sę už 1970 metus priklausan
čios nuomos už Filipinuose 
esančias Amerikos bazes. Pra
šoma suma sukasi apie 100 mil. 
dol.

Filipinai bendrai reikalingi 
greitos ir didelės pagalbos fi
nansinei padėčiai stabilizuoti, 
nes kraštas esąs arti bankroto. 
Filipinų atstovai jau ieškoję di
desnių ilgalaikių paskolų Ame
rikos, V. Vokietijos ir Italijos 
bankuose, bet ikšiol laimė jų 
nelydė jusi. Jei greit negautų iš 
Amerikos prašomų 100 mil. do
lerių, negalėtų laiku apmokėti 
skolų, kurių apmokėjimo termi-

riai išvyko namo. •'

— Praga netiesioginiai pri
pažino, kad Čekoslovakijos ka
lėjimuose yra jau daug politinių 
kalinių, kurie dar nieko nežino, 
kada susilauks bylų nagrinėji
mo teisme. Dauguma dar ne
žino, nė kuo jie kaltinami. Kol 
maskviniai dar nebuvo valdžio
je įsitvirtinę, oficialiai buvo sa
koma, kad niekas nebus areš
tuojamas dėl politinių įsitikini
mų, jeigu nepadarys įstaty
mais numatytų nusikaltimų. De
ja, kalbėta vienaip, rusams diri
guojant padaryta kitaip.

— Japonijos liberalų parti
ja pradėjo rinkiminę kampani
ją parlamento daugumai laimė
ti. Rinkimai įvyksta gruodžio 
27. Premjero Šato pagrindinė 
tema yra geri santykiai su Ame
rika ir tęsimas tos ūkinės poli
tikos, kuri atnešė Japonijai di
delę gerovę. Jo priešai yra so
cialistai ir komunistai, abeji 
priešingi artimai draugystei su 
Amerika.

— beklojant maršalą Voroii 
lovą, pasirodė ir buv. Stalino 
premjeras bei užsienio reikalų 
ministeris Molotovas, kurį 
Chruščevas 1957 išmetė iš val
džios už dalyvavimą sąmoksle 
Chruščevą pašalinti.

— Po 214 dienų trukusios 
kriste sudaryta ir parlamento 
patvirtinta nauja Libano vy
riausybė. Krizė kilo Palestinos 
arabų teroristams panorėjus iš
plėsti savo .veiklą prieš Izraelį 
iš Libano teritorijos.

— Mokesčių reformos įstaty
mas išėjo iš kongreso su skir
tingais senato ir atstovų rūmų 
nutarimais. Skirtumas turi iš

Prancūzai 
neįsileido JAV 
Westinghouse
Paryžius. — Amerikos. West- 

inghouse bandė pasidaryti ba
zę Prancūzijoj, įsigydamas vie
nos prancūzų elektros motorus 
gaminančios bendrovės 60 prc. 
akcijų. Iš ten manė šakotis į 
Italiją ir Ispaniją. Tam projek
tui įvykdyti buvo reikalingas 
Prancūzijos vyriausybės leidi
mas. Deja, jis nebuvo duotas. 
Pirmą kartą tokį pat prašymą 
jau buVo atmetęs de Gaulle ka
binetas.

Neatrodo, kad Pompidou vy
riausybė norėtų visai uždaryti 
duris Amerikos kapitalų inves
tavimams, nes ką tik gavo lei
dimą United States Steel Co. 
pirkti 27 proc. akcijų kitos 
prancūziškos bendrovės, kuri 
gamina mangano lydinius. Ta- 

lyginti ir galutinę redakciją pa- čiau ne paslaptis, kad Bendro- 
rengti abiejų rūmų atstovų ko- 2-2 «=-*—- - ------ ------------*- *-s-
mitetas. Senato tekste liko visi

— Šveicarija, Austrija ir Ju
goslavija paprašytos padėti 
baigti Nigerijos civilinį karą. 
Iniciatyva išėjo iš Biafros, ku
ri panorėjo atsiskirti nuo Ni
gerijos ir tapti nepriklausoma 
valstybe. Afrikos Vienybės Or
ganizacija ikšiol to reikalo ne
pajėgė sutvarkyti, nes kai ku
rie jos nariai pasirodė labai

' šališki ir sau naudos ieškojo.
— JAV sokr. Rogars užtikri

no Nato tarybą ir V. Vokieti
jos vyriausybę, kad Amerikos 
karių ištraukimo iš Vokietijos 
klausimas nebus judinamas iki 
1971 metų vidurio. Dėl JAV ir 
Vokietijos santykių pareiškė, nai jau čia pat. Tada tektų nutarimai, dėl kurių prez. Nie
kad jie labai nuoširdūs. Būta skelbti tom skolom mokėti mo- onas žada įstatymą vetuoti. Vi- 
gandų, kad tarp Bonuos ir Wa- ratoriumą, kas jau būtų dide- si jo nenorimi nutarimai yra 
shingtono perbėgusi juoda ka- lis smūgis ispaniško kraujo kai- palankūs mokesčių mokėtojams 
tė. ‘ tinamam išdidumui. ir Sodai Security pensininkam, valstybių.

aiškinimais nepalietė giliau nė 
Jeruzalės, bet pabrėžė, kad jo 
statusas vienašališkai nekeisti
nas. Izraelis, deja, tai jau pa
darė, nors JT Saugumo Tary
ba du kartus yra įsakiusi at
statyti prieš karą buvusią pa
dėtį.

Neryškintas nė pabėgėlių 
klausimas, bet pasakyta, kad 
jis turi būti kaip galima teisin
giau sutvarkytas. Pažadėta JV 
pagalba. Juk jiems maitinti, 
rengti ir jų vaikus mokyti JAV 
ikšiol 
dol.

Nė 
taikos
liavomis, bet jos yra vienintelė 
gera kryptis protingam komp
romisui sutarti. Be kompromi
so ten taikos negali būti.

Izraelio užs. reik. min. Ab
ba Eban jau atvyko Amerikon 
prakalbų sakyti. Apie tariamai 
naujus JAV pasiūlymus atsilie
pė kritiškai, bet santūriai. Da
bar Egipto eilė, kurio atstovai 
Šiuo metu yra Maskvoje. Bet

yra dovanojusi apie-500

viena šalis nepriims JV 
gairių su iškeltomis vė-

Maskva.— Sovietų Tass a- 
gentūra trumpai praneša, kad 
Sovietų delegacijos vadovas Va
silijus Kuznecovas ir jo pava
duotojas gen. Vadimas Matro- 
sovas, pasienio karinių dalinių 
štabo viršininkas, sugrįžta iš 
Kinijos namo dalyvauti Vyriau
sio Sovieto sesijoje, kuri pra
sidėjo gruodžio 16.

Juodu su kitais delegacijos 
nariais yra Pekine nuo spalio 
20, kada prasidėjo Rusijos-Kini- 
jos derybos ginčams dėl sienų 
sutvarkyti. Apie derybų eigą nė 
viena pusė ikšiol nieko nėra 
viešai pasakiusi, bet per Hong 
Kongą plito gandai, jog tos de
rybos yra giliai įklimpusios, gal 
net rimtai nė nepradėtos. Tei
giama, jog kom. Kinija parei
kalavusi iš Rusijos pirma pri
pažinti ir deklaruoti, jog 19 
šimt. Rusijos su Kinija sudary
tos sutartys yra niekinės, nes 
buvo iš Kinijos išgautos prie
varta. Tik po tokios deklaraci
jos Pekino vyriausybė tegalė
sianti pradėti pasitarimus gin
čų priežastims dėl sienų paša
linti.

Ikšiol nė viena pusė to gan
do oficialiai nepatvirtino, bet ir 
Tasso pranešimas dėl delegaci
jos vadovų sugrįžimo priežas-

ties nėra teisingas. Sovieto se
sija gali vykti ir be tų dviejų 
delegatų, gi jų sugrįžimo su
rišimas su Sovieto sesija buvo 
reikalingas tam, kad nesutirš- 
tėtų gandai apie derybų sun
kumus.

Be to, po dviejų mėnesių 
derybų jau yra atėjęs laikas ap
sispręsti ką toliau daryti. Tokį 
reikalą spręsti per diplomati
nius kurjerius neįmanoma. Tuo 
labiau, kad tokį reikalą turi 
svarstyti visas kompartijos pre- 
zidijumas, todėl vyriausių dery
bininkų žodinis pranešimas yra 
būtinas.

Kinija yra vėl pradėjusi Ru
sijai nedraugišką propagandą, 
bet Rusijoje panaši propagan
da buvo sustabdyta derybas pra
dėjus, ir ikšiol neatnaujinta.

Kinų laikraštis Hong Konge 
ką tik paskelbė, jog ginčijamo
je pasienio teritorijoje prie 
Sinkiango kinų kariuomenė 
esanti apsupusi didelį rusų ka
riuomenės dalinį ir laikysianti 
apsupime tol, kol bus gautas 
Rusijos atsiprašymas už Kini
jos teritorijos pažeidimą. Nė 
Pekino nė Maskvos šaltiniai tos 
Hong Kongo žinios dar nėra 
nė patvirtinę nė paneigę.

jungt. Tautos. — Gen. a- 
samblėjos politinis komitetas 
pradėjo metines diskusijas 
apie Palestinos pabėgėlių šal
pą. Didžiausią tai šalpai reika
lingą dalį pinigų sudeda J. Tau
tų .nariai (bet prie to reikalo 

_ niekad neprisideda nė Rusija 
Maskvos spauda tebepuola A- nė jos klausą satelitai), tik la- 
meriką už Izraelio rėmimą. _ bai maža dalis ateina iš priva-

Araby pabėgėlių šalpa krizės ženkle
čių organizacijų. Arabų valsty
bės, kur yra pabėgėlių stovyk
los, prisideda prie to darbo 
tvarkos palaikymu, transportu, 
pabėgėlių vaikų mokymu savo 
pradžios ir amatų mokyklose, 
dirbti norintiems leidžia įsi
jungti į savo darbo rinką. Pa
bėgėlių maitinimas, pastogė, 
drabužiai ir sveikatos priežiū
ra krenta ant J. Tautų tam rei
kalui sukurtos agentūros pe
čių.

Tą reikalą svarstant kasmet 
būdavo daug ginčų ir kaltini- 

Jiem pa- mų, bet šiemet tas reikalas

Lietuvių eglutė Bostono miesto rūmuose
“Kalėdos Lietuvoje” — su to- apie 30 kursančių, šiandien pa- 

kiu užrašu pastatyta 12 pėdų rodė savo vaisius.
eglaitė Bostono miesto rotušė- gaminti praleista 1600 dar- priartėjo prie krizės, nes dau- 
je — City Hali. Eglaitė pa- bo valandų. Kursančių buvo net gumos pinigus aukojančių vals- 
puošta lietuviškais šiaudinu- * ‘ “
kais. Kalėdų sezoną atidarė 
miesto burmistras K. Wbite lap
kričio 28.

Tai skaučių židinio valdybos 
ilgų pastangų ir užsispyrimo iš
dava. Eglaitė stovi pačioje Bos
tono miesto rūmų centrinėje 
auditorijoje, kur praeina visas 
dienos judėjimas. Ji matoma 
ir iš lauko. Ten išbus iki Kalė
dų.

Šiaudinukų kursai, kuriuos 
prieš dvi savaites pravedė iš 
Chicagos atvykusi instruktorė 
P. Vai tai tie nė ir kuriuos lankė

iš Putnamo ir Norwoodo. Deja, 
šios progos neišnaudojo kitos 
jaunimo organizacijos.

Lietuviška visuomenė kvie
čiama šią eglutę pamatyti ir 
daugiau apie ją pasiteirauti ten 
pat esančioje informacijoje, 
nes tik žmonių susidomėjimas 
palengvins kelią kitam kartui 
tokiom ar panašiom lietuviškom 
puošmenom prasiskverbt į ame
rikiečių visuomenę.

Miesto savivaldybės rūmai 
yra atidari ir šeštadieniais nuo 
10:30 iki 3:30 popiet.

tybių delegacijos atvyko apsi
rūpinusios duomenimis, jog pa
bėgėlių stovyklas Jordane, Li
bane ir Gazos juostoje yra už- 
valdžiusios arabų teroristų or
ganizacijos, kurių nariai gyve
na ir maitinasi stovyklose. Iš
eina, kad J. Tautų Saugumo Ta
ryba rašo rezoliucijas dėl tai
kos Vid. Rytuose suorganizavi
mo, gi gen. asamblėja kalėdo
ja pinigus tos taikos ardyto
jams išlaikyti. Jau buvo daug 
pareiškimų, kad aukos bus su
laikytos, jeigu teroristinių or
ganizacijų nariai nebus iš sto
vyklų išvaryti. Tam reikalui 
skirtam posėdy ir Amerikos at
stovas nesutiko pasakyti, kiek 
1970 m. žada Amerika duo
ti pinigų tiems pabėgėliams 
šelpti. Tas reikalas jau pasiekė 
ir Amerikos kongresą, kur gir
dimi balsai už pinigų sulaiky
mą. Gi Amerikos auka kasmet 
buvo labai didelė.

Daug kam patinka asamblėjo
je paskelbtas Izraelio planas 
pabėgėlių reikalui sutvarkyti. 
bet karingajam arabų naciona
lizmui tuo tarpu jis nepriimti
nas, nes jie nenori sumažinti 
spaudimo į Izraelį tol, kol ne
bus galutinai įsitikinę, kad ir 
sekantį karą pralaimės ne Iz
raelis, bet arabai.

joj Rinkoj Prancūzija veda kie- I 
tą kovą už tai,-kad JAVbend- | 
rovių lindimas į Europos ūkį | 
būtų stipriai varžomas. Praneū- i 
zai skatina tokį bendradarbiavi- į 
mą vykdyti tik tarp Europos .

| — Čekoslovakijos parlamen-
J to rinkimai ir kompartijos su- 
I važiavimas vėl atidėti neribo- 
r tam laikui. Parlamento kaden- 

cija jau seniai pasibaigusi, gi 
| kompartijos suvažiavimas tu- 
| rėjo įvykti 1968 m., bet oku

pacija planus suardė. Husakas 
žadėjo bent kompartijos šuva- 

| žiavimą šį rudenį padaryti, bet 
I žodžio ištesėti negalėjo. Suva
lo davimas nepageidaujamas da- 
I bar todėl, kad valdžia susilauks 
I stiprios kritikos, gi parlamen 
| tą renkant gali daug kas nebai- 

J suoti. Nė vienas nė kitas da- 
t lykas Maskvai nepageidauja

mas.
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304 Olivia Street

461-3133

Beveik tuo pat meto anglas 
studentas buvo pakviestas Į 
viešbutį ruso, rusų poezijos spe
cialisto. Kiek jie apie poeziją 
kalbėjo, kiek nugėrė, mažiau 
svarbus reikalas, bet kai ang-

DAVID WASIK — Assistant

431 Ninth Avenue
Phonė: 461-2267

Prieš dešimt metų vienas a- 
iherikietis mokslininkas, kaip 
pirmos klasės turistas, lankėsi 
Sovietuose: Jam buvo duotas 
automobilis su šoferiu ir leista 
ftėAylib įvairiuose universite
tuose bei institutuose. Kai jo 
kelionė baigėsi, Amerikos at
stovas Bohlen surengė jam iš- 
Jeistuves atstovybėje. Jis buvo 

čkl su įvairiais

HOMEŠTEAD — McKEESČORT 
BRADDOCK — CLAIRTON

Dirva® vedamajame gruodžio 
3 buvo pakartota A. ir M. Ru
džių informacija, pasakyta Chi- 
cagoje Lietuvių radijo forume, 
apie susitikimą su Paleckis 
ir Paleckiene lapkričio 1 New 
Delhi mieste, Indijoje, kur vy
ko tarptautinės parlamentarų 
sąjungos konferencija.

“Pasitaikius progai, p. Ru
džiai pasikalbėjimo metu pa
klausė, kodėl į Lietuvą neįsi- 
leidžiafni JAV lietuvių 1 a i k- 
raščiai ir knygos. Justino atsa
kymas buvo tai, kad Lietuva 
pakankamai turinti savo leidi
nių, savos kultūros, jai nerei
kia nieko iš svetur”.

Pfigąs&ntas galimom pasek
mėm, jis sutiko pranešinėti 
apie savo draugus ir apie tar
nautojus Prancūzijos atstovy-

Staiga taksi buvo sustabdytas, 
ir du K.G.B. agentai nugabeno 
jį į kitą miesto dalį, apkalti
no šnipinėjimu ir antisovietine 
propaganda. Turįs išsipirkti in
formacijom apie kitus studen
tus ir Kanados atstovybės žmo
nes.

Dramatiškiausias — sako 
Bymes — buvo Yale universi
teto profesoriaus Fr. Barghoorn 
likimas. Jis, 1963 spalio mėn. į- 
eidamas į Metropolio viešbutį 
Maskvoje, gavo iš ten stovin
čio žmogaus kažkokį raštą ir į- 
sikišo jį į kišenę. Pagal tą raš
tą jis buvo suimtas ir išsėdėjo 
Lubiankos kalėjime porą savai-

tų Sąjungą, gerai apmokama 
akademinė karjera. Kitam bu
vo pasiūlytas rankraštis išga
benti į užsienio leidyklą. Tre
čiam buvo pakištas net rake
tos .brėžinys. Dar vienas buvo 
apkaltintas homoseksualizmu ir 
jo padėlį sunkino dar labiau 
tai, kad jis buvo ghnęs Sovie
tų valdomojo teritorijoje. Iš to
kio buvo reikalaujama specia
lių žinių ir apie emigrantines 
organizacijas.

Ne į visus vienodai kimba 
KGB. Bymes pastebėjo, kad 
ypatingais taikiniais virsta 
Harvardo univ-teto ar Colum- 
bijos universiteto rusų institu- 

Tik preadento Kennedy tų siųstieji asmens. Ypatingas 
dėmesys taip pat kreipiamas į 
tuos, kurie

Private parktog— Air eendftieBBd
3501 Mato Sttėdt BūtocJfettd Bsfk, Pa.
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A MfcfcAd fUNtttkfc BOftfr koplyec. Afr-ccn-

(tttkmed. A. J. Batton-Baltrftnai, Ucsnaed Manager and Notary Public. 660 
Grand SU, Brooklyn,N. Y.11211; ST 2-5043.

EtPERT VVAtCHMAKEftS
Authorized dealers ef Longines - WRtnauer and Bulovą Watches 

šimOn aleli o n as
Phone 281-7300

atsiliepti: “Bendradarbiavimas 
labui jautri ir slidi pakalnė. 
Pats metas tą pakalnę apeiti 
tyliai. Kiekvienas padorus lietu
vis turi turėti kantrybės ir ver
tinti tylą. Kada kalbame, tai 
mokėkime suprasti, kada kal
ba brolis, o kada — okupan
tas. Mums mažiau pakenkia ty
la, negu pasinaudojant didelė
mis laisvėmis — plepumas”.
Paleckio ir PatatkiOnėS

Iš vienų mętų programos da
lyvių skaičiai^— sako Bymes 
— iš 320 buvo išvaryti 
iš Sovietuos, aštuoniolika pa
tys nelaukė galo, baimindamiesi 
KGB arba buvo patarti Ame: 
rikos atstovybės išvykti, kada 
KGB jais ėmė rodyti ypatingą 
susidomėjimą.

Susidomėjimas reiškėsi tuo, 
kad vienam buvo duota didelių 
pažadų — dovanų giminėm, lei
dimas pakelianti po visą Sovie-

policija dažniausiai
j&ogą, JjįĄk asmuo 

yra viena®, sr^Tžryfięs iš Mask
vos. Tada nėra liudininkų, ku
rie galėtų aliarmuoti Amerikos 
atstovybę. Vytautas maželis, fotografas — vestuvės: aprimta fr juMabtfui (ga-

Žinias apie tuos, kurie pa- k vykti ir j kitos miestus), portretūra, meno darbu nuotraukos ir kiti foto
traukia KGB dėmesį, jie yra su
rinkę iki smulkmenų. Vienam 
pačiuptam amerikiečiui pasakė 
net, kiek jis turi paskolos.

CHICAGO NEW YORK

Litas Investing Co^ Ine.
Čikagoje 

kviečia apsistoti 
gražiame, moderniame 

LITO B-vės administruojamame

ŠIDAMINto VAftPO KEPYKLA - SHver Bell Baklng <Jo. Uetuvilk* ir 
europtetrika duona ir pyragai, ėventėffis^ vestuvėms bei pokynanM tortai. 
Dalia ir Albertas Ftadfifrnas, aav. 3648-40 Stagg M. BtooilyB, KY. 11306: 
ST 2-5*88.

Draugas gruodžio 8 vedama
jame (b. kv.) taip pat prašneko 
dėl Amerikos Balso lietuviškų 
transliacijų. “Washingtonas ku
rį laiką leido dvi lietuviškas 
programas po pusvalandį vaka
rais ir po 15 minučių rytais. 
Tačiau rytmetinės programos 
buvo panaikintos ir Lietuvoje 
tebuvo girdimos tik dvi —6:20 
ir 8 vai. programos. Pastaro
siomis dienomis, rodos, būta ke
tinimų lietuviškų programų lei
dimą per Amerikos Balsą visiš
kai sustabdyti. Padarius tam 

pįteO ffėj® metus prancūzas tikr? spaudimą, dalis ptogra- 
štafeMas tefitogftdė foro ap- Ulbėta: Lietuvos žmonės 
Mtofes girdės tik vieną Pagrindinę
* - ' - - 6:30 vai. programą, o antroji

tebus pirmosios pakartojimas. 
Taigi laikas liko tas pats, bet 
turinys pusiau sutrumpintas, 
kitais žodžiais, pati programa 
labai sumenkinta..”

Dėl programų turinio: “Klau
sytojai nusiskundžia objekty
vios informacijos stoka ir per
duodamų žinių neobjektyvumu, 
palankumu Sovietams.” 
Del tylos apie “bendradar- 

las išsiblaivė, pasijuto, kad fu- biavimą"

čiai, mainų programos dalyviai, 
yra sekami ir kaip juos nori 
K.G.B. paversti šnipais, kon
krečių pavyzdžių gausiai sumi
ni Robert F. Byrnes, Indianos 
istorijos profesorius, buvęs tarp- 
universitetinio komiteto pirmi
ninkas (N. Y. Times Magazine 
lapkričio 16).

Veikta eušriprėjė per paskutinius trejus metu® pa Chruščiove ėfolydžio, o labiausiai nuo 
Čekoslovakijos įvykių

Kultūriniai mainai tarp Ame
rikos it Sovietų prasidėjo nuo 
1956, o 1958 jau formaliai bu
vo pasirašyta mainų sutartis. 
Siųstinūs kandidatus iš Ameri
kos pradžioje parinkdavo vadi
namas tarpuniversitetinis komi
tetas, dabar “International Re
search and Exchan£es Board”. 
Pinigus duoda Fordas ir kiti 
fondai bei universitetai, o treč
daliu prisideda valstybės depar
tamentas.

Protarpiais Sovietai ima ro
dyte nepasitenkinimo tais mai
nais ir grasina sutarties nebe
atnaujinsią. Taip buvo ir šie
met. Grasinimas remiamas ne- 
pasitenkinimu, kad . esą ameri
kiečiai verčiasi šnipinėjimu ar 
propaganda. Sunkiau pasakyti, 
įdek amerikiečiai iš tikrųjų šni
pinėja. Dažnai tokį įspūdį gali 
susidaryti iš a$ėrikie4ą^ atvi
rumo, prie kurKr yra pripratę 
savame krašte ir kuris yra sve
timas sovietiniame režime. Kas 
Amerikoje yra natūralu, ten ga
li virsti nusikaltimu prieš reži
mą. Kiek Sovietuose amerikie-

Pfcohe: 4*1-9248

4501 MAIN STREET MUnRALL, PA.

*tadw* MM

ANTHONY URMUI
UGHT LUNCR and OMU.

Td. 331-4248

R Ievoje nudgss šalia reto, o Naujienos gruodžio 3: “Ben- 
kamfcoryje yva fotografu ir du dradarbiavimo — dialogo” svai- 

. gulys šiuo metu kiek aprimo..
Iš okupuotos Lietuvos mus pa
siekė gan patikimos žinios, 
kaip Maskvos užsuktieji gebel- 
siukai planavo įliepsnoti “bend
radarbiavimo dialogą”... išei
vijoje numatė žmones, kuriem 
buvo pavesta išvystyti galimai 

rtmoje Toronto universiteto didesnį “dialoginį" ginčą.”
į Borteli ją tarhadie- Laikraštis mano, kad į tas gų jie važinėja, valdžia jiem

tis važiavo Maskvoje taksiu, ginčo provokacijas reikia taip užmoka”.

ftiam įstatymam ir bausmės ga-

'“Kitas įsidėmėtinas dalykas 
paaiškėjo, kad Paleckienė už
klausė. kaip amerikiečiams pa
tinka vis dažniau ir dažniau at- 
vykstantieji svečiai iš Lietuvos. 
Jie esą tokie kultūringi ir to
kie talentingi. P. Rudienė pa
klausus. kaip tokie paprasti dai
nininkai ar rašytojai gali taip 
plačiai ir toli važmėti. Paleckie
nė atsakiusi: “Ne iš savo pini-

3010 N. MeveiMm Rd., RanHb Peri, Mtaots *0131 
Tefef. 45M300

Viešbutis yra arti OHare Airport. Transportacija iš aero
dromo į viešbutį Veltui. Didelė 900 vietų salė ir keturios 
mažesnės salės yra labai tinkamos konferencijoms, suva
žiavimams, vaišėm. Apšildytas baseinas, didelP ir moder
nūs kambariai, restoranas.
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Anapus šauksmo
Civilinių gyventojų žudynės 

Vietname — apie tai šaukiama 
šiuo metu daugiau nei apie ką 
kitą, šaukiama spaudoje, tele
vizijoje, Kongrese. Prezidentas 
▼engė suvisuotinimo, vertinda
mas Mytei žudynes kaip atski
rą neigiamą epizodą. Šen. Ful- 
bright sakė, kad Mytei žudy
nės reiškia Amerikos moralės

‘ smukimą. Magazinas Life aiški
no, kad Mytei egzekucija skati
na amerikiečius perkratyti sa-

Nėra lengva susiorientuoti, 
kiek anapus to šauksmo rodosi 
sąžinė, jautrumas moralei, kiek 
kiti motyvai. Blaiviau tam su
prasti padeda žvelgimas į Viet
namo epizodą panašių įvykių 
fone ir stebėjimas, kaip į juos 
amerikiečiai buvo atsiliepę.

riem akys pridengtos pavalkų 
dangalais.

Jei mato tik kai kuriuos į- 
vykius, tai jie yra arba ligo
niai arba politiniai hipokritai 
(veidmainiai). Jei ligoniai, tai 
jų gaila, gaila ir visuomenės, 
kurios opinijai jie nori vado
vauti ir verčia ją būti taip pat 
“siek society”. Jei veidmainiau
ja, tai tenka susimąstyti, kas 
yra anapus jų šauksmo apie mo
ralės sunykimą, sąžinės per
kratymą.

Tuos anapus šauksmo moty
vus ir vėl padeda suprasti žvel
gimas į šiuos įvykius panašių į- 
vykių fone.

DARBININKAS

Apžvelgti Lietuvos laisvinimo darbai
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi

nimo Komiteto metinis seimas 
įvyko gruodžio 6-7 New Yor
ke, “New Yorker” viešbutyje. Chieagos, vicepirmininkas dr., tuojanti Vliką. ALT-os vardu 
Seime dalyvavo 43. atstovai ir j. Valaitis iš Chieagos ir sekre- 
apie tiek pat svečių — pirmą- torius inž. X Vasjre. 
ją posėdžių dieną suvažiavimo [ / ----------
dalyvių skaičius siekė apie kviesti: į mandatų komisiją —

......___
New Yorke gruodžio 6-7 dienomis įvyko Vliko seimas

Į seimo komisijas buvo pa-

Seūnas buyo sklandus ir ai*

Civilinių gyventojų žudymas 
esą reiškia moralės smukimą ir 
dėl to šaukiama. Ar taip pat 
buvo šaukiama, kada tame pat 
Vietname 1968 Tet šventės me
tu komunistai užimtame Hue 
mieste išžudė ir į griovius su
vertė 3,000 miesto civilinių gy
ventojų; kada Jungtinių Tautų 
kariuomenė 1961 Katangoje 
bombardavo ligonines su civi
liniais ligoniais; arba, einant 
dar toliau — kada Amerikos 
bombonešiai 1944-45 nužudė 
ne šimtus, bet šimtus tūkstan
čių civilinių gyventojų Drez
dene, Wuerzburge; kada Sovie- 

. tų enkavedistai nužudė _ir pa
kasė Katyno miške 12,000 len
kų; kada Sovietai net" ne karo 
metu 20 miL civilinių gyvento
jų sukimšo į koncentracijos la-

Trejeto metų eigoje Ameri
koje jautrumas ir šauksmas pir
miausia pasirodė prieš žvalgy
bą — ČIA. ČIA veikimas buvo 
parodytas kaip negarbingas, ne
moralus, žeminąs asmenį, da
rąs gėdą kraštui.

Atėjo antra jautrumo ir 
šauksmo banga — “police bru- 
tality”.

Ar dabar nėra trečia banga 
— šauksmas prieš kariuomenės 
nemoralumą ir brutalumą, ka
da kaltinamas jau ne atskiras 
karys, bet siūlant civilinių as
menų komisiją įvykiam ištirti 
reiškiamas nepasitikėjimas ka- 
riuomenės institucijos tyri
mais?

gėrius?

Ar tie sluoksniai, kurie da
bar šaukia dėl Vietnamo, ir ta
da buvo tokios jautrios sąži
nės ir moralės? Jei ne, jei jaut
rumas taikomas nelygiai, ne 
visiem civilinių gyventojų žu
dymam, tai žmonės, kurių jaut
rumas nukreiptas tik į vieną 
pusę, yra panašūs į arklius, ku-

Amerika nėra pirmoji su pa
našiais šauksmais. Prieš treje
tą dešimčių metų Prancūzijoje, 
kada valdė “liaudies frontas”— 
socialistų ir komunistų koalici
ja, buvo labiausiai išplėstas pa
sityčiojimas iš žvalgybos, poli
cijos, kariuomenės.

Jei tos trys institucijos reiš
kia valstybės apsaugą viduje ir 
iš oro, tai jų suniekinimas reiš
kia siekimą atidaryti vartus a-
narchijai. O po anarchijos atei
na diktatūra — vienos ar kitos 
spalvos, saviškių ar svetimųjų.

(nukelta į 8 psl.)

VAIŽGANTAS

karščiavimų ir be politinių aist
rų atspalvio svarstė Vliko val
dybos seimui pateiktą dieno
tvarkę.

Seimą atidarė Vliko valdybos 
pirmininkas dr. J. K. Valiūnas. 
Jis, padėkojęs už Vlikui teiktą 
paramą, dėkojo visiems, įvairiu 
būdu veikiai talkinusiems. Va
liūnas toliau išdėstė Vliko po
litikes ikšiolinę veiklą, ją pa
vadinęs “nuoširdumo ir atviru
mo politika mū$ų visų veiksnių 
atžvilgiu ir sutelkto judrumo 
svetimtaučių linkme”.

Seime dalyvavo garbės sve
čiai: Lietuvos gen. konsulas N. 
Y. A. Simutis, PLB valdybos 
pirmininkas St. Barzdukas, Lie
tuvos Laisvės Komiteto pirm. 
V. Sidzikauskas, Tautos Fondo 
pirm. prel. J. Balkūnas, JAV 
LB valdybos pirm. B. Nainys.

Pirm. dr. J. K. Valiūnui pa
siūlius, sudarytas seimo prezi
diumas: pirmininkas T. Blinst
rubas, ALT vicepirmininkas iš

misiją dr. D. Krivickas, M. Mac
kevičius, Pri Razgaitis ir A. Va- 
saitis, į apyskaitos kontrolės ko
misiją — B. Bieliukas, dr. A- 
Skėrys ir V. Vaitiekūnas, ir į 
sąmatos komisiją —,P- Dulevi- 
čius, J. Pažemėnas ir L. Vir
bickas. Į

Seimą sveikino žodžiu: Lietu
vos gen. konsulas New Yorke 
A. Simutis, drauge perdavęs ir 
min. J. Rajecko Washingto- 
ne sveikinimus, Lietuvos Lais
tės Komiteto pirm. V. Sidzi
kauskas, PLB valdybos pirm. S. 
Barzdukas, nurodęs, kad pasta
raisiais metais Vlikas ir Bend
ruomenė veikią tarpusavio su
sipratimo dvasioje, dar pridū
ręs, kad būtinas esminis visų 
lietuviškųni veiksnių bendra
darbiavimas.

Bendruomenės JAV-se valdy
bos pirm. inž. B. Nainys savo 
sveikinime pažymėjo, kad prin
cipų bei tikslų atžvilgiu — mes 
visi vieningi, kad Bendruome
nė siekianti darnos ir respek-

sveikino jos vicepirmininkas T. 
Blinstrubas.

Kiti sveikinę seimą: dr. A. 
Skėrys (BALF-o vardu), K. Mik- 
las (BATUN), J. Šlepetys (Liet 
Teisininkų D-jos CV vardu), 
nurodęs, kad lietuviai teisinin
kai veiksmingai įsijungę į 
veiksnių veiklą.

Raštu sveikino vysk. V. Briz- 
gys, Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracija — pirm. V. Leskaitie- 
nė ir Liet. Savanorių Kūrėjų 
Sąiunga.

Vėliau buvo gauti sveikini
mai iš Lietuvių Krikščionių De
mokratų Europos Tarybos ir 
iš Kanados Lietuvių Bendruo
menės valdybos.

Pranešimų apie Vliko veiklą 
1969 metais buvo penki. Vliko 
tarybos vardu kalbėjo jos pir
mininkas dr. B. Radzivanas. Jis 
nurodė: Taryba per pastaruo
sius metus priėmė visą eilę nu
tarimų. Jų svarbesni: dėl išei
vių bendradarbiavimo su tautie
čiais Lietuvoje, dėl stiprinimo 
ryšių su ukrainiečiais, ypač Eu
ropoje, dėl reikalo Vliko Tau
tos Fondui svarstyti lėšų surin
kimo pobūdį, bei pereiti iš ik
šiolinės — į mokestinę siste
mą, aukas laisvinimo darbui

Vliko seime kalba dr. Br. Radzivanas, toliau į d. Vliko sesijos pirmininkas T. Blinstrubas ir J. V ašy s.
Nuotr. V. Maželio
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renkant. Nurodyta, kad Vliko 
taryba (ją sudaro 15 visų Vli- 
ke dalyvaujančių partijų bei 
sambūrių atstovai) savo uždavi
niu laiko Vliko veiklos plana
vimą.

Vliko valdybos veiklą savo 
pranešime seimui išryškino vi
cepirmininkas dr. B. Nemickas. 
Jis pažymėjo: Valdybos veikla 
Lietuvos laisvinimo bare ėjo 
dviem kryptim: a. į pačius lie
tuvius, pavergtuosius ir laisvuo
sius, — kad jų pakanta ištver
tų ir įstanga augtų Lietuvos 
laisvės kovai, ir b. į svetimuo
sius, kad jų dėmesys Lietuvos 
laisvės bylai nesiliautų, o palan
kumas jai didėtų”.

Vliko valdyba savo žygius 
stengėsi derinti su kitų lietuviš
kų institucijų ir organizacijų 
vykdomais Lietuvos laisvinimo 
darbais. Bendradarbiavimas su 
jomis buvo nuoširdus ir sklan
dus.

Valdyba ieškojo glaudesnio 
bendradarbiavimo su jaunesnią
ja karta, kad ji paveikiau įsi
jungtų į yetuvos laisvinimo 
darbą. Vlikas palaikė ryšius su 
visuomene, jos nariai įvairio
mis progomis važinėjo į lietu
vių telkinius JAV-se, darė vie
šus pranešimus bei tarėsi su 
lietuvių organizacijų vadovau
jamais asmenimis, šiais metais 
Vlikas buvo surengęs simpo
ziumus: Lietuvos laisvinimo 
klausimams bei ryšiams su tė-

vyne apsvarstyti ir politinį jau
nimo seminarą, ir, metams bai
giantis, simpoziumą apie tarp
tautinės politikos raidą ir Lie
tuvos laisvės atstatymo kelią.

Informacijos bare Vlikas lei
džia Eltos biuletenius septy- 
nimis kalbomis: lietuvių, 
anglų, vokiečių, prancūzų, Ita
lų, ispanų ir arabų.

Svarbus įvykis, susietas su 
ilgomis, bet sėkmingomis valdy
bos pastangomis, tai lietuvių 
kalba radijo programų Madri
do radijo siųstuve atnaujini
mas nuo š.m. spalio 1. Valdy
bos ir ypač jos pirmininko J. 
K. Valiūno pastangų dėka, šis 
svarbus darbas vėl įstatytas^ į 
beveik normalias vėžes. į oku
puotą Lietuvą žinios perduoda
mos, be Madrido, dar Wash-X 
ingtono (per “Amerikos Bal
są”), Romos ir Vatikano radijo 
siųstuvų. Medžiagos parūpini- 
mas radijo programų vedėjam 
— tai nelengvas darbas.

Leidinių srityje valdyba pa
ruošė ir išleido 50,0 0 0 egz. 
“Lithuania” brošiūrėlę anglų 
kalba. Numatoma išleisti vei
kalą — knygą, kurioje doku
mentais laisvajam pasauliui bus 
atskleista Ribbentropo-Moloto- 
vo pakto, Lietuvos nepriklauso
mybę sužlugdžiusio ir atkėhi- 
sio vartus antrajam pasauli
niam karui, nusikaltimus. Taip 
pat pradėta ruoša trečiojo lei
dinio, kuriame svarstomas bei 
vertinamas lietuvių tautos rusi
nimas.

(nukelta į 5 psl.)

ŽEMAIČIŲ ROBINZONAS

(109 liūs Vaurus pasiguosti.
Vinco išvaizda pribaigė On- Seneliai kaip visados tursine- 

tę. Jis pirmą kartą matė savo jo, lazdelėmis pasiramsčiuo- 
šeimininką ir vadą tokį nero- darni, tai saulutės atokaitoje 
binzomšką, nusiminusį, ran- šildės Saistantį savo kūną, tai 
kas nuleidusį. Jis kone pablū- ūksmelėje vėsinos antrapus rū- 
dusiomis akimis dairės aplink mo. 
savo sodybą, kur buvo kone — Koks mūsų Vencelis pa
baigiami statyti dideli trobe- našus į savo amžinatilsalį tė

velį. Toks pat lieknas, aukš
tas it nendrelė; tols pat skais- 
taveidėlis ir geraširdėlis. Lyg 
pono Dievo šventuolėlis, — kal
bėjo kūma Vaururienė. Ji kita
dos. ypatingai mėgo gražų savo 
kaimyną ir su tuo visai nesi
slėpė.

— Kad tu, motin, kai prade
di: jau ir šventuolėlis. Gal pats 
angelėlis? — iritavos kūma 
Vaurus, kuriam kitados ypa
tingai patikdavo Kaniavienė sa
vo rimtimi ir taikumu.

— O ko betrūksta? — at
šovė kūma Vaururienė, akiplė
šiškai žiūrėdama kūmai Vaurui 
tiesiai į akis, lyg sakyte saky
dama: tik paprieštarauk, tik 
paprieštarauk! >

Kūma Vaurus nė nemanė 
prieštarauti.

šiai: troba, klėtys, laidaras, dar
žinės, rėja, o kas liko, nuga
benta kumetynui. Kaip jis da
bar visa tai paliks, ką tokia 
meile ir tokiu atsidėjimu pada
rė? Svetur išeidamas, ri
ta to juk nesusiimsi 
į skreitą, o palikti suirs ar bus 
suardyti ir niekam akių nebe
sotins. Kas bežadins laukimą 
šeimyninio gyvenimo?

Sugriuvo, nuvyto ir paties 
Ontės laukimas, taip netikėtai, 
lyg pasakiško karalaičio suža
dintas. Ontė buvo sunkios gal
vos; tiek sunkios, kiek ir jo 
kumštis. Bet kai kumščiu pri
reikus galėjo ką padaryti, su 
protu nieko. Sielvartas jį grei
čiau pakirto neg sunkus dar
bas. Nieko pats nesumesdamas, 
lygu girtas nusvyravo į senė

— Vencė daug kuo prašoko 
savo tėvelio nabaštiką amžina
tilsį. Gabus buvo, lakaus proto 
buvo ir tėvelio nabaštikas, tik 
stigo jis sveikatos ir mokslo. 
O vaikui, regi, visa to kupinai, 
ir tų Dievo duotųjų talentų nė 
nemano į žemę užkasti ir ten 
laikyti, kaip mudu štai viso sa
vo amžiaus taupmenas, o ku
riam galui, nė patys nenusima
nome. Mes patys jomis, berods, 
nebepas (naudosime.

— Laikome, tėveli, užkasę, 
kad blogas žmogus to vėjais ne
paleistų, ką mes prakaitu ir 
taupumu sukrovėme. Ar atme
ni, tėveli, kiek mes laiko esa
me išbuvę Kaniavose, kiek lai
ko Kaniavos pas mus. Buvome 
it viena šeima, vienas kiemas; 
bereikėjo, kad būtų ir viena 
kolyta. Dabar nebe toks svie
telis. Visame kaime nebesima
to; ką čia, visoje parapijoje ne- 
benumanu taip draugiškai su
gyvenančių. Seniai mes, tėveli, 
besimeldėm už geruosius savo 
draugus, kurie mums tokia ma
lonia ir skaisčia šviesele švietė 
ir vienišų buitelę ramino; ar 
jau ne laikas būtų užpirkti mi- 
šeles su egzekvijomis?

— Gerai sakai, motin. Imki
me ir kurią dieną užeikime pas 
klebonėlį susitarti ir, niekam 
nieko nesakę, pasimelskime už 
prietelių ir neprietelių dūše
les, kad joms amžinoji šviesy
bė šviestų, o gyvajam jų ainiui 
kad kantrybės ir jėgų priduo-

nevedus, pareikalauti unaras 
neleidžiąs, tai bevelijąs pasipi
nigauti Amerikoje, štai kas yra.

— Vo Motinėle tu švenčiau
sia: j Ameriką! — pliaukštelė
jo sau per šlaunis senutė ir su
sileido ten pat, kur bestovėju-

tų.
— Paslaunės Kaniavų kie

mas, kaip ir seniau. Bet dabar 
bus visam kaimui vidurys. Te
gu tik įsiveda tą mieląją mer
gaitę Uršelę Bertašalę!

Tokios nuotaikos buvo - kū
mos Vaurūs savo podei Vence- si, ant rono. 
liui.

Ontė tų vienų bočių Vaurų 
teklausė, tuos vienus tegerbė; 
kitiems kaimynams teturėjo pa
niekos žodį, o jauniesiems — 
tik savo kumšti už tai tik, kad 
jie netokie kaip jis diktuoliai.

Kūmos Vaurūs nemaž nuste
bo, išvydę sylių Ontę tokį koks 
nebebūt pajėgęs nė savo dide
lio kumščio iškelti. Buvo tiek 
suglebęs, jog, rodės, bet kas jį 
pargriaus.

— Kas gi tau, vaikeli, nu
tiko, kad tu šiandien toks? — 
tikrai moteriškai užjautė jį 
Vaururienė, o Vaurus visu sa
vim parodė didelį susidomėji
mą: jis visu liemeniu atsigrį
žo į Ontę.

— O kas gi beatsitiks bloges
nio, kaip dirbus dirbus viską so lygu Ontės. Taip veikia var- 
atgal sugriauti? gas ir rūpestis. O vis dėl to

— Ka čia tu, vaikeli, svai- pinigo. Brangaus jo esama, gal-

Kūma Vaurus timptelėjo ją 
už rankovės, kad atsistotų, ir 
abudu smulkiais senų žmonių 
žingsneliais parruseno nuo kal
no namų link. Slėny sustojo ir 
pasižiūrėjo kits kitam į akis.

Švęskime Kalėdas amžinų tiesų šviesoje
Kristaus gimimo švenčių pro

ga su dideliu malonumu pasi
naudoju pareikšti visiem lietu
viam savo geriausius linkėji
mus.

Šio laiko kai kurių tikinčių
jų dvasiniame sąmyšyje ūorisi 
klausti, ar Kristaus į..........
šventė visiems bus tokia pat 
prasminga, jautriai maloni, kaip 
iki šiol. Kai audrų debesys ke
liom dienom paslepia nuo mū
sų akių saulę ir žydrias erdves, 
atrodo, kad tų erdvių visai ne
beliko. Tačiau, kai debesys pra- 
krinka ar kai virš jų pakyla
me, vėl pamatome saulę ir gie
drias erdves — tas pačias ir 
savo vietoje.

Mūsų Bažnyčios gyvenimo ne
esminiuose pasikeitimuose da
lis tikinčiųjų taip pasimetė, kad 
savo kalbose ir elgesy yra pra
radę tiesų kelią. Neseniai pasi
baigusioje konferencijoje Ame-, 
rikos vyskupai, įvairiuose kituo
se kraštuose eilė patyrusių ku
nigų ir pasauliečių visus tikin-

tuosius kviečia susitelkimo ir 
maldos keliu grįžti deramon 
tvarkon ir ramybėm

Lietuviai galime pagrįstai 
džiaugtis, kad peiktinų iškrypi
mų doktrinoje ar elgesyje mū
sų tarpe pasitaiko mažiau negu 

giminto tarpe.
Kristus, jo žodžiai, jo malo

nių palikti šaltiniai ir mūsų san
tykiavimo su Dievu pagrindi
niai būdai yra visada tie patys. 
Žmonės, jų nuomonės, nuotai
kos yra trumpalaikiai. Jie tene- 
sudrumsčia ir tenesuklaidina 
mūsų protų nei širdžių.

Virš visokių laiko nuotaikų ar 
net ir klaidų švęskime Kristaus 
gimimo šventę amžino Dievo ir 
amžinų jo tiesų šviesoje. Gy
vu tikėjimu, pagal jį gyvenimu 
ir karšta malda būkime su Kris
tum, tiesos ir ramybės davėju.

Visiems nuoširdžiai linkiu 
Dievo palaima, šviesa ir paguo
da gausių švenčių. .

Vysk. V. Brizgys

DIDŽIAUSIA DOVANA
Artinasi Kalėdų šventės, ir 

mums dažnai kyla mintis, ką ge
riausio vaikams padovanoti. 
Vienos dovanos greitai sunyks
ta, o kitos, skirtos asmenybei gauna ir tai, ko nėra kitur —

Susiprato. Minties būta tos pa- formuoti, lieka visam gyveni- 
čios:

— Atiduokiva, motin.
— Atiduokiva, tėveli. .
Ir, nepabaigę eiti į 

pusę šlaito, sugrįžo atgal.
Vincas, taip skubėjęs 

į pievą, dabar lyg kitką 
tęs, tebesėdėjo prie savo prie
kalo, o išplaktas dalgis buvo su 
panieka pamestas žemėje. Vin
cas lyg nieko aplinkui nebema
tė nei begirdėjo, mintimis pa
skendęs į kurias ten tamsybes, 
nuo ko net veidas jam patam-

dėstoma Dėtuvių kalba. Joje 
mokslas atsieina žymiai ma
žiau, negu panašaus tipo ame
rikiečių mokyklose, o mokiniai

antrą

išeiti 
sume-

— rva via tu, o vai" • v ** - . '
tėji? Ar iŠ galvos kraustais; Sono!

- - • • - - ■ — Girdime, patrukai, Vence-
Ii? Gal ir tikrai tu per plačiai 
būsi užsimojęs. Būtumei lūšno
se bent trejetą metelių paken- 
tęs ir pamažu tai padaręs, ką 
užsimetei padaryti ūmu 
— prakalbino kūmos.

kas gi pastatytą begriauna? — 
įniko abudu teirautis.

— Aš maniau Vincentas šu
linį pinigų beturįs, o kaip rei
kia, pasirodo, jo nieko nebe
turima; nė dailidėms pabaigti 
mokėti, o stogininkams ir sta
liams nė pradžiai. Kraičio, dar

liėtuvišką ugdymą.

šv. Antano gimnazijos vado
vybė tebelaukia, kad ligi šių 
Kalėdų atsilieptų tėvai, kurie 
norėtų 1970 metų rudenį leisti 
savo sūnus į minėtąją gimna
ziją. Tai paskutinė proga tu- ' 
rėti Amerikoje lietuvišką gim
naziją. Tokia proga daugiau ne
bepasikartos, nes naujai gim
nazijai atidaryti nebesimato ga
limybių. Rašyti: Rev. Rector, St 
Anthony High School, Kenne- 
bunkport. Maine 04046. Susida
rius iš JAV ir Kanados bent 
10O mokinių, mokykla vėl ga
lės pradėti veikti.

Apsisprendę už šv. Antano 
gimnaziją tėvai ir lietuvišką 
gimnaziją atkurtų, ir vaikui liė- 
tuvišką auklėjimą parūpintų.

laiku,

mui.
Šv. Antano gimnazija gražio

je Atlanto pakrantėje per try
lika metų mokė mūsų jaunuo
lius būti ištikimais tėvų tikėji
mui ir lietuvių tautai, šį pava
sarį mokykla dėl mokinių trū
kumo užsidarė, bet patalpos dar 
niekam neužleistos: vis tebelai
komos atdaros lietuviškajam 
jaunimui.

Patalpos puikios, mokslo ly
gis toks, kad mokiniai be sun
kumų stoja į kolegijas bei uni
versitetus, aplinka graži. Bend
rabučiai geri, bet, negana to, 
projektuojama pastatyti visai 
naują, modernų bendrabutį, jei 
tik lietuviškoji visuomenė gim
nazija domėsis.

Bendrabutinės mokyklos šia
me krašte gana populiarios. Ue- Tai būtų šiais lietuvių švietimo 
tuviai tėvai turėtų atkreipti 
ypatingą dėmesį į Šv. Antano 
gimnaziją, vienintelę aukštes
niąją mokyklą Amerikoje, kur 
paskutiniu metu buvo oficialiai

ir Šeimos metais didžiausia ka
lėdinė dovana ir vaikui, ir vi
sai tautai.

Jonas Kavaliūnas
švietimo tarybos pirmininkas



Savo širdimi ir darbais inž. Vla
das Dilis buvo tautinės srovės 
žmogus, tačiau buvo ypatingai 
tolerantiškas ir skirtingų pažiū-

NEBERA INŽ. VLADO DIU0 MOŠŲ TARPE
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Atsikūrus nepriklausomai Lie- 
. _ . _ . ... _ tu vai, velionis Vladas Dalis bu*vr . . . , kun. Petras Totoraitis už a.a. ,Y . . _ . . .nu ūkta nėra tekę metyti n,,ln »o grfe> l g™<“ę » keleų

Vėhau atėję lankytojai turėjo 
laukti lauke, kol gavo progą pa
reikšti mirusiajam pagarbą. Tai

metų dėstė anglų kalbą Fane- J

Velionis gimė Kapinės kai
me, Naujamiesčio valsčiuje, Pa-

Amerikoje jis greit suprato

tuvą, pradžioje apsigyveno Win-

sijungė į lietuvių gyvenimą,

mas velionis buvo savo tautie-

praleido visą savo likusio įgy

stovus, kurie savo pagarbiais

mo įsijungė į jos veikėjų eiles. 4 
Daugiau kaip 10 metų vadova- ■ 
vo LB New Jersey apygardai, i 
dirbdamas įvairius su bendruo- • 
mene susijusius darbus, savo ' 
lėšomis vykdamas į tarybos

davo apie tų kelionių metu tu-

siomis gėlėmis. Savo atsisveiki
nimo kalbdse kunigas 
Viktoras Dabušis, Kazys Jan
kūnas, Valentinas Mėliais, pro
fesorius Jokūbas Stukas ir Al
binas Trečiokas iškėlė velionies 
Dilio gausius darbus ir jo kil-

tai atsisakydavo jas priimti.

vo laisvalaikį jisai skyrė* savo

Lietuvu nepriklavsomybės 
minėjimas

New Jersey Lietirvių Taryba, 
sukvietusi posėdžio visų lietu
viškų kolonijų atstovus, nu
sprendė, jog Lietuvos nepri
klausomybės Mew Jersey lietu
vių bendras minėjimas būtų 
ruošiamas 1970 vasario 15, sek
madienį, Kearny, N. J.

Iškilmingos pamaldos bus lai
komos Skausmingosios Dievo 
Motinos bažnyčioje 1Q v. ryto, 
o vakare banketas su atitinka
ma programa Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės centro salėje.

Įsidėmėkime tą sekmadienį 
ir nepasižadėkime kitur daly
vauti. Būkime visi Laiku bažny
čioje ir reto pobūdžio bankete, 
kur pasijosime esą savųjų tar
pe, o kartu atnaujinsime ryžtą 
Lietuvos nepriklausomybei at
gauti.

Kun. Domininko Pociaus 
kunigystės jubiliejus

1970 balandžio 26, sekmadie
nį, iškilmingai bus pagerbtas 
skausmingosios Dievo Motinos 
parapijas klebonas kun. D. Po
cius 25 metu kunigystės jubilie
jaus proga. Tam reikalui yra 
sudarytas komitetas, kuris jau 
skirstosi darbais ir ruošiasi šį 
įvykį ko iškilmingiau paminėti.

Klebono kun. D. Pociaus įna
šas parapijai didelis. Jis čia ir

te, be mokslo toli nenueisi, jau
nystėje jis tuoj kibo į studijas 
ir laikėsi tol, kol po ilgų pa
stangų pasiekė inžinieriaus var
dą namų apšildymo srityje. Gy
vendamas New Jeraey, šalia sa
vo profesinio darbo, plačiai į- 
sijungė į įvairių lietuviškų or
ganizacijų veiklą,, ištesėdamas 
jose iki pat savo gyvenimo pa
baigos. Buvo ne tik veiklus na
rys, bet kartu įėjo ir į tų or
ganizacijų valdybas jr tarybas.

Visuomeniniuose darbuose 
velioniui visada aktyviai talki- _ 
no nuoširdi jo gyvenimo paly
dovė Izabelė Lipčiūtė-Dilienė, 
kurią jis vedė 1916 New Yor
ke. Ji su savo vyru neatskiria
mai visur dalyvavo ir dirbo su 
dideliu aukštaičiam būdingu šir
dingumu.

New Jersey Lietuvių Bend
ruomenės valdyba velionies naš
lei Izabelei Dilienei reiškia nuo
širdžią užuojautą.

Julius Veblaitis

daitž, V. StroKa—N.Y. Lietuvių vyrų choro dirigentas. Nuotr. R. Kisieliaus

lėtą metą buvo iškeltas į šv. 
Onos parapiją Jersey City, o 
dabar ir vėl grįžo klebono pa
reigom.

Jo buvimo metu pastatyta 
bažnyčia, vienuolynas, suorga
nizuota parapinė mokykla ir į-

Dar galutinai nesutarta, kur

tas.
Balk skyriaus vajus

Surinkta ir išvežta į Balfo 
centrinį sandėlį Brooklynan 
6000 svarų drabužių. Trans-

Vliko semias New Yorke

veland mieste, Ohio valst., gy
venančių Vliko veikėjų.

Lėšų telkimo, finansų .. klau
simais seime buvo trys prane
šimai. Tautos Fondo vardu kal-

(atkelta iŠ 3 psl.)

Vliko valdybos pirm. dr. J.K. 
Valiūnas kaip ir anksčiau, ir 
1969 m. yra daug keliavęs. Jis 
du kartu lankėsi eilėje Euro
pos kraštų: Šveicarijoje, Vak. bėjo jo ilgametis pirmininkas 
Vokietijoje, Prancūzijoje, An- prel. J. Balkūnas. Jis seimui pa- 
glijoje, Ispanijoje. Tose kelio- teikė Tautos Fondo apyskaitą 
nėse buvo siekiama sustiprinti nuo 1969 sausio 1 iki gruodžio 
lietuvių tautos išsivadavimo pa- 1. Pagrindinis įplaukų šaltinis 
stangas ir buvo tartasi, kur są- tai ALT kasmet skiriama suma, 
lygos leido, su visa eile Euro- Kanados TF atstovybės per a- 
pos valstybių atsakingų parei- pylinkes surenkamos lėšos, Į- 
gūnų, ieškant palankumo bei vairiuose kraštuose veikiančių 
pagalbos Lietuvos laisvės bylai. 
Ypatingai naši buvo viešnagė 
Ispanijoje, nes Madride apsilan
kęs pirm. Valiūnas labai daug

radijo valandėlei įeiti į darbo

atstovybių, būrelių bei paskirų 
asmenų aukos.

Tautos Fondo Kanados kraš
to atstovybei seimo metu įtei
kus iš ap-kių Kanadoje gautas

ir iškrauti pasamdė parapijos želio 3 Lietuvos laisvės klausi- 
vadovybė Vajaus metu drabu
žiai buvo sunešami į kleboni
jos patalpas.

Piniginė vajus dar tebevyks
ta. Jau surinkta aukų apie 200 
dol. Galutinai vajų numatoma 
baigti sausio mėn.

mais lankėsi Valst departamen
to Washingtone, be to, su ALT

senatorių.
Vliko valdyba yra paruošusi 

Europos saugumo reikalu me-

Tai visų mūsų uždavinys.

HARTFORD, CONN.
Vargai ir džiaugsmai

1969 metais baigiasi. Laukia
me naujųjų, sėkmingesnių, su 
didesne kultūrine veikla nedi
delėje mūsų lietuviškoje bend
ruomenėje. Besiruošdami švęs
ti Kalėdas ir sutikti 1970 me
tus, turime viltį sumažinti var
gus ir bėdas savo šeimose ir 
savoje bendruomenėje.

Rudenėlio proga buvo kele
tas gerų koncertų, taip pat ir 
banketų. Koncertai pavyko. 
Bet banketai, ypač klubo na
rių, paliko nemažą skylę ižde. 
Tikimės, jog ateityje turėsime 
daugiau pasisekimo, žiemužės 
sezone tikimės meninių pramo
gų ir kitokios veiklos.

Galima pasidžiaugti meninė
mis programomis, Alg. Dragu- 
nevičiaus ir jo bendradarbių ra
dijo bangomis teikiamomis. 
Taip pat tenka vertinti ir kito 
tautiečio — Antano Ustja
nausko šimtininkų klubo orga
nizatoriaus, veiklą amerikiečių 
tarpe.

Šimtininkų klubo veikla
Teko man dalyvauti dviejuo- Veikti —.. kurti — atnaujinti! _. x , 

se šimtininkų klubo posėdžiuo- Bus nagrinėjama, kaip įvykdyt e uva nesa ° uPaciJos 
se kaip svečiui. Posėdžiai būna 
su nepaprastais pietumis. Klu
bo narių tarpe yra aukštųjų 
Hartfordo ir Connecticut valsti
jos pareigūnų, politikų, valsty
bininkų, bankininkų, komersan
tų, milionierių. Juos į klubo 
veiklą įtraukė A. Ustjanauskas.

Klubas turi 135 narius. Mo-

kėdami nario mokestį kasmet 
po 250 dol., iš viso per metus 
jie sumoka 33,750 dol. Klubo 
tikslas — šelpti tarnyboje žu
vusiųjų policininkų ir ugniage
sių šeimas. Per paskutiniuosius 
dvejus metus klubas tokiom 
šeimom išmokėjo virš 20,000 
dol. Tikslas — kilnus ir nau
dingas nukentėjusiom šeimom. 
Įdomu, kad klube du mūsų 
tautiečiai eina svarbias pa
reigas: A. Ustjanauskas yra 
klubo sekretorius, o pulk. An
tanas H. Shukis — vicepirmi
ninkas. Klubui pirmininkauja 
Geo. Kinsella, buvęs Hartfordo 
burmistru. Esu patyręs, kad 
amerikiečiai labai vertina A.

vius. A. Ustjanausko praneši
mas iš metinės klubo veiklos 
buvo sutiktas narių atsistoji
mu ir palydėtas gausiu ploji
mu. VMK

MAS žiemos kursai
Kada? Nuo gruodžio 26 iki šės- — A.J.P. 

sausio 1. Pradžia gruodžio 26 —————

šv. Jono Ev. Draugija yra 
viena iš seniausių šioje koloni
joje, nes įsteigta dar 1898 m. 
Organizacija gerai laikosi, na
rių yra 150, o anksčiau turėjo 
iki 700. Gruodžio 7 išrinkta val
dyba iš jaunų, Amerikoj gimu
sių, asmenų: pirm. Antanas Sta- 
nulis, finansų raštininkas Al
bertas Petraitis, nutarimų rašti
ninkas Albinas Stanulis, iždi
ninkas Danielius Medaška. Ti
kimasi, kad jauna valdyba pri
trauks daugiau jaunų narių, 
šiam susirinkime įstojo nariu 
jaunuolis J. Tamkūnas. Balfo 
vietiniam skyriui paaukota 10 
dol. Po susirinkimo buvo vai-

Vadovas Sidzikauskąs, 
Lietuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas, gruodžio 2 dalyvavo 
Tarptautinės Žmogaus Teisių 
Lygos priėmime Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblė
jos pirmininkei, Miss Angie 
Brooks, pagerbti. V. Sidzikaus
kas turėjo progą pasikalbėti'su 

. Miss Brooks, kuri Jungtinėse 
Tautose atstovauja Liberiją, ir 
priminti jai Lietuvos ir Liberi
jos glaudų bendradarbiavimą 
Tautų'Šąjungoje Ženevoje.

Eltos redakcijos pasikeiti- 
nias. V. Rastenis, redagavęs El
tos Informacijas ketverius me
tus (1965-1969), pasitraukė. 
Nauju f aklinuoju Eltos Inf. re
daktorium pradedant 24 (792) 
nr., yra žurnalistas, dipl. teisi
ninkas Vytautas Alseika. 1961- 
65 m., E. Inf. biuletenį leidus 
Vak. Europoje^ Vokietijoje V. 
Alseika jį redagavo, gi 1965-7 
m., iki jam grįžus į JAV, jis re
dagavo ir Vliko biuletenį vo
kiečių kalba, Vokietijoje, "El- 
tą-Presse-Dienst". (E)

— Vysk. V. Brizgys patiks
lina: “Darbininke gruodžio 5 
tilpo fotografija, po kuria rašo
ma, kad prof. St. Dirmantas, 
prof. A. Varnas, vysk. V. Briz
gys ir dr. Jerome dalyvauja po
būvyje bibliografui A. Ružan- 
covui pagerbti. Lapkričio 1 
aš buvau Toronte, Kanados Lie
tuvių Katalikų suvažiavime. Mi
nėtoji fotografija yra iš šių me
tų pavasario, padaryta prof. A. 

’ Varno parodos atidajyme. Fo
to gaminęs ir jums siuntęs tai 
gerai žino. Kodėl jis jum taip 
nuaiškino? Prašyčiau tai atitai
syti.”

— Vliko naujoji valdyba sa
vo posėdyje gruodžio 10 -pasi
skirstė pareigomis: pirmininku
— dr. J. K. Valiūnas, vicepirm.
— J. Audėnas ir dr. Br. Ne- 
mickas, sekretorium — St. Dzi- 
kas, finansų tvarkytoju — J. 
Valaitis, nariu mokslo ir stu-

SS: *" Sveikinam pasaulio. S rtikalam _ dr. d. Puzi-
Kur? Dainavoje. lietuvius
T«m.: ateitininkų dinamika. 19w metų

i- i .* ' jungą, laisvojo pasaulio Laetu-penkis ateitininkų principus. - A . . .r . . . vių Bendruomene jau pamme-
Kaina 25 dol. asmeniui. jo LįeĮUVįų chartos dvidešimt-

nas ir nariu jaunimo reikalam 
— R. Kezys. (E)

Jonas Valys, Lietuvių
Bendruomenės veikėjas Aust-
ralijoje, mirė lapkričio 25 
Jis praeitais metais dalyvavo 
pasaulio lietuvių seime New 
Yorke kaip Australijos Lietu
vių Bendruomenės atstovas. Bū
damas New Yorke, lankėsi ir 
Darbininko redakcijoje.

— Rašytojas Aloyzas Baro
nas laimėjo Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio konkurse premiją už 
romaną “Vėjas lekia lyguma”. 
Romane vaizduojami partizanų 
kovų momentai.

— Kun. B. Sugintas, Aidų 
administracijai prisiuntęs 20 
dol. už 1970 m. prenumeratą, 
tarp kitko rašo: “Esu labai ap
sivertęs šalpos darbu. Užsienio 
gimnazijom, t.y., Vasario 16 
gimnazijai, Saleziečių ir Puns
ko Vargo mokyklom iš viso iki • 
šių metų galo esu pasiuntęs 
192,935 dol. Nors 1970 sausio 
3 baigsiu 75 m. amžiaus, bet 
turiu iš Dievo nepaprastą ma
lonę — nuostabų kojų greitį, t. 
y., galiu bėgti kaip 25 m. jau-

• nuolis.”

Kas gali važiuoti? Dėl ribo- mečio sukaktį ir rūpinosi or- 
tos vietos reikia prašyti, kad ganizaciniu savo stiprėjimu bei 
būtų siunčiamas vienas narys tautinių darbų derlium. Buvo 
nuo penkių. Pirmenybė vyrės- paskelbti specialūs 
niem moksleiviam (gimnazijos 
11, 12, 13 klasėm). Jei atsirastų 
daugiau norinčių važiuoti, negu 
kuopai skirta, praneškite skai
čių centro valdybai iki gruo
džio 19. Jei susidarytų daugiau 
vietos, pranešime kuopai kitą 
savaitę, kokį papildomą narių 
skaičių galima atsiųsti. Be cent
ro valdybos sutikimo didesnis 
negu nurodytas skaičius nebus 
priimamas!

Svečiai. Centro valdyba per
spėja norinčius atvykti sve-

Lietuvių. 
Švietimo ir šeimos metai, tad 
ypatingas dėmesys buvo skiria
mas lietuviškam mūsų jaunimo 
ugdymui. Didžiuodamiesi galim 
konstatuoti, kad esam tautiš
kai ir valstybiškai gyvi. Tai 
rodo paskiros ir sutelktinės mū-. 
sų švietimo, kultūros ir Lietu
vos laisvinimo pastangos, ve
dančios mus Lietuvos keliu. Ka
lėdų švenčių ir Naujųjų 1970 
Metų proga nuoširdžiai sveiki
name laisvosios išeivijos, prie
vartinės tremties ir okupuoto- 

čius, kad kursuose nėra daug sios Lietuvos lietuvius, visiems 
vietos, taigi nakvynės nebus linkime asmeninės sėkmės ir 
niekam parūpintos. Nekviesti 
svečiai nebus priimami nakvy
nei!

Atvykimas. Prašome praneš
ti centro valdybai iki gruodžio 
19, kaip jūs atvykstate Daina
vom. Reikalui esant, skubiai su- 

rfinlAmafinm Sfeteltit SU CV Uti gTUOdŽH) 19.dętatauuų Setą ■ « pranešimus. akam-
^ĮfijEit Algiui Puteliui (416) 
(416) 762-6787. MAS CV

Lietuvos pasiuntinybės

Argentinos ambasadoriaus 
kviečiami, Lietuvos atstovas J. 
Rajeckas ir p. O. Kajeckienė 
lapkričio 10 dalyvavo Lisner au
ditorijoje argentiniečių Orches
tra Camerata Bariloche koncer
te ir ambasadoriaus priėmime 
Argentinos ambasadoje. Lapkri
čio 24 jie dalyvavo Kongo 
ambasadoriaus ir ponios Bom- 
boko suruoštame priėmime 
Kongo valstybės šventės proga. 
Lapkričio 25 abu dalyvavo v-

Lietuvos atstovas lapkričio 
17 pareiškė užuojautą Guyanos

lapkričio 20 dalyvavo jos rezi
dencijoj suruoštoj arbatėlėj.

Lapkričio 25 Latvijos- atsto
vo iniciatyva įvyko Baltijos v- 
bių diplomatinių atstovų JAV-

. Petras Maleckas lapkričio 8 tas numatomas įteikti JAV {ne
vedė Adelę Mončienę ir persi- zktentui, galimas dalykas, ir V. 
kėlė gyventi į Hillside, į žmo- Europos valstybių ir vyriausy- doje {urmininkas St Banelis 
nos namus. Žiedus sukeitė švč. bių galvoms, jei įvyktų Sovietų seimui pateikė pranešimą apie 
Trejybės lietuvių bažnyčioje. Rusijos ir Varšuvos sutarties TF veiklą Kanadoje, čia TF idė- 
Moterystę palaimino kun. P. valstybių siūloma platesnė kon- ja yra gyva, aktuali ir tai liudi- 
Totoraitis ■

P. Maleckas Kearny išgyve>- kalu, 
no daugiau 20 metų. Buvo ge- T‘ 

>- - ras ^lietuvis, uolus parapietis
ir Sv: Vardo Draugijos narys, limesnei ateičiai, vieną savo ko- kanadiečių veikla. 
Sėkmės naujam gyvenimui! ‘z mnijų — Vliko veikios gairių P

JL Mat komisiją — visą sudaryti iš Cle- lykiškos diskusijos. Jose iškel- tinti klausimų. (Elta)

ferencija ĖurOpos saugumo rei. ja kasmet vis daugta. suteUdą- ,
mos Fondui lėšos. Atstovybei _______ _____________

Valdyba yra nutarusi, siekda- Kanadoje seime buvo pareikš- 
ma numatyti veiklos planus to- ta padėka ir iškelta veiksminga ta eilė tiek politinių, tiek veik-

misijų — Vliko veiklos gairių

Toronto skyriaus visuotinis su- 
sirinkiaaas lapkričio 21 išrinko 
naują valdybą. Savo posėdyje

inž. A

sionis, ižd. — inž. V. Matule- 
vidus, narys — inž. P. Staus-

_ 1970 vasario 7 To
Po pranešimų sekė gyvos, da- nio lėšų telkimo tai veiklai ska- rante. Islington golfo klubo pa-

tautinio solidarumo lietuvybės 
bei Lietuvių Tautos laisvės sie
kimuose.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba

SKELBIAMA KELEIVIŲ REGISTRACIJA 
KELIAUJANČIŲ | LIETUVOS KANKINIŲ 
KOPLYČIOS PALAIMINIMĄ

Šventasis Tėvas palaimins Lietuvos kankinių koplyčią 
liepos 7 ar 8 dieną. Iš Amerikos ir Kanados organizuoja
mos penkios skirtingos keleivių grupės: Viena — vienos 
savaitės, tik tiesiai į Romą ir po savaitės Romoje* tiesiai 
atgal. Antra — dviejų savaičių: tiesiai į Romą, vieną sa
vaitę Romoje ir vieną savaitę iš Romos per Europą. Tre
čia — dviejų savaičių: savaitę per Europą prieš Romą, 
vieną savaitę Romoje ir iš Romos tiesiai i JAV. Ketrirta 
— trijų savaičių: vieną savaitę per Europą į Romą, vieną 
savaitę Romoje ir vieną savaitę iš Romos per Europą.

Pirmoji ir antroji grupė išskristų iš Ncw Yorko liepos 
. 4 vakarą. Trečia iš New York birželio 30 ir ketvirta bir

želio 28. Kanados lietuviams bus organizuojama grupė iš 
Toronto. Netrukus bus skelbiamos spaudoje lankomu vie
tų ir kainoraščių detalės. Kelionei registracijos lapų bus 
galima gauti lietuvių klebonijose. Visais keliones reika- 
Jais kreiptis — CATHINTOURS. 109 No. Dearborn St.

Chicago, III. 60602 (Telef. 332-411U



OAKBINtNKAy

J. T. SELIOKA1 (Australija)

Miami Lietuvių Piliečių Klubas

ŠV. KALĖDAS ir NAUJUS METUS

AM

DOMUI PENIKUI

Meilė ir Tadas MICKAI

JOSEPH J. DONOVAN, O.D,
Mielam bendradarbiui

PRANUI KLEIZAI

Sveikina visus Kalėdų ir Naujųjų metų proga

Linksmų Švenčių ir džiaugsmingų Naujų Metų

South Boston Cafe
f 260 W. BroadwayGeram bičiuliui

VLADUI DILIUI Ketvirtis Jewellers
Watches

Netikėtai mirus

•**
DOMUI PENIKUI

JUOZAS C. LUBINAS
ALDONA ir DONATAS GASIŪNAI

REGINA ir EDVARDAS VERBAI

mirus, žmoną Marijoną, dukras su šeimomis ir sūnų, 
nuoširdžiai užjaučiame

mirus, jo mylimai žmonai Izabelei gilią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi

130 West 42nd Street, New York, N.Y. 10036 
Telephone (212) 594-9670-1

Šiais metais, atostogaudami JAV-bėse, patyrėme mūsų giminių 
ir bičiulių nepaprastų draugiškumų ir vaišingumų. Visiems už tai 
esame dėkingi.

Ypatingų padėkų reiškiame ponams Kudlams, Balčiūnams ir 
Jakubauskams (Baltimore), K. T. Seliokams (Watertoury), Šležams 
(Boston) ir dailininkui Jurgiui Juodžiui už padovanotų paveikslų 
(NewYork).

Artėjančių švenčių proga visiems jiems linkime linksmų .šven
tų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki

379 Wect Broadway, South Boston, Mase. 
Tel. 299 4619

PIRKITE KALĖDINĖS DOVANAS PAS KETVIRTĮ

JONAS ir VINCAS BALUKONIAI, 
savininkai

ir D. 
laips-

CHAS PFIZER & CO. 
dirbantieji lietuviai

“Lietuvoje augančių gėlių 
konkurse”, pravestame paukšty
čių d-vėje, I-ją vietą laimė
jo Rasa Bobelytė, II-ją Jolita 
Gudaitytė ir m-ją Viktutė Jo
nynaitė. Pažymėtini darbai Li
nos Bobelytės, Audronės Kati- 
naitės ir Vilijos Katinaitės.

EMILIJA SINUSIENE 
iš Brooklyno

Po oficialiosios sueigos da
lies buvo lauželis, kuri baigiant, 
šiai progai pritaikinta pašneke
sį pravedė s. V. šventoraitis, 
kuris, kaip buvęs karininkas 
ir tuo pačiu ir skautininkas, 
vaizdžiai pabrėžė artimumą 
tarp Lietuvos kariuomenės ir 
skautų. Sueiga baigta sugiedo
jus “Ateina naktis”. B.K.

The authentic sounds in International Recordings 
featuring the folk music of

ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
Sesuo M. Adorata

Pažymėtina, kad š.m. rajono 
“Ttakų” stovykloje broliai: 
psl. A. Osmolskis ir psL T. Os- 
molskis jsigijo I-jį pat laipsnį, 
o P. Redikis II-jį pat laipsnį. 
Taip pat aukštesnius patyrimo 
laipsnius įsigijo: I-jį pd. R. La
butis ir A. Jankauskas, m-jį pat. 
laipsnį įsigijo Jonas Vainius, 
kuris šioje sueigoje davė ir 
skauto įžodį. I “DLK Šarūno” 
d-vę kandidatu įstojo Arūnas 
Mičiulis. PsL T. Osmolskis įsi
gijo šias specialybes: astrono
mo, dainininko, keliautojo, mu
zikos mėgėjo ir filatelisto, psl. 
A. Osmolskis: dainininko, ke
liautojo ir filatelisto.

‘Vilkiukų’ d-vės broliai—To
mas Garankštis, J. Vilgalys, D. 
Bobelis, A. Gudaitis ir G. Bi- 
vainis įsigijo Il-jj patyrimą. R. 
Naronis įsigijo m-jį pat ir da
vė vilkiuko įžodį. T. Garankštis 
ir G. Bivainis įsigijo stovyk
lautojo specialybę. Į vilkiukus 
kandidatais įstojo broliai: P. 
Gvildys, A. Kezys, R. Kezyš, R. 
Česnavi&us, A. Šidlauskas ir 
du broliai Verbos.

Sveikiname džiaugsminga Viešpaties Gimimo Švente 
tr šventais Naujais Metais mūsų Vienuolijos mylimas Rė
mėjas ir Rėmėjus, brangias Geradares ir Geradarius, ypač 
sveikiname tuos, kurie įamžino save ir savo šeimas, au
kodami statybai ligonių Seselių Namui — Jūsų aukas gi
liai įvertiname.

Švenčių metu bus paaukota NOVENA ŠVENTŲ MI
ŠIŲ Jūsų intencijomis. Dėkingomis širdimis melšime ma
lonų Betliejaus Vaikelį meilingai Jums atlyginti už pra
ėjusių metų didelį dosnumą ir lydėti Jus gausiomis ma
lonėmis kiekvieną dieną per ateinančius metus.

kinimai, gauti iš v.s. O. Roznie- 
kienės ir iš Washingtono “Pu
šyno” draugovės.

Draugininke D. Norvaišienė 
išreiškė padėką visiem prisidė- 
jusiem prie šios šventės, ypa
tingai dėkojo ps. B. Kidolie- 
nei už dailų vėliavos pasiuvi
mą. Taip pat draugininke pa
dėkojo ps. D. Surdėnienei, iki 
šiol ėjusiai draugininkės parei
gas ir išugdžiusiai “Žemaitės” 
d-vę į tokį veiklų vienetą. Ta 
proga ps. D. Surdėnienei ir ps. 
B. Kidolienei buvo Įteiktos do
vanėlės.

Pagrindinę kalbą pasakė At
lanto rajono vadas s. A. Bobe
lis. Pie laužo, kurį pravedė v. 
sk. V. Majauskienė, buvo pasi
rodymai ir dainos linksmoje 
skautiškoje nuotaikoje; o prie 
vaišių stalo maloniai pabend
rauta. šventė baigta tradicine 
“Ateina naktis”...

Po nauja vėliava Philadelphi- 
jos skautėm linkėtina ir toliau 
taip sparčiai darbuotis ir skleis
ti jaunimo tarpe gražiąją skau- 
tybės idėją.

nančiam bu v. dipl miškininkui 
Jonui Brazauskui už stovyklai 
padovanotą puikią, šešių vietų 
valtį.

J. Brazauskas šiuo metu yra 
Waterbury Balto skyriaus pir- 
min. ir Lietuvių Fondo įgalioti
nis. Būdamas didelis skautų bi
čiulis, valties perdavimo rašte, 
adresuotam ps. Romui Pakal
niui, rašo:... tuom priimkite 
mano pritarimą ir stovyklos 
naudingumo supratimą mūsų 
jaunimui...

Džiugu, kad atsiranda vis 
daugiau ir daugiau mūsų bičiu
lių suprantančių skautiško 
jaunimo rūpesčius ir kurie vi
sokeriopai stengiasi jam padė-

Paukštyčių “Pušelės” d-vės 
sesės Vilija Katinaitė ir Audro
nė Biknevičiūtė išlaikė I-jį pa
tyrimą ir perėjo kandidatėmis į 
skaučių d-vę. Paukštytės 
Bulotaitė, D. Šulaitytė 
Jurkutė įsigijo II-jį pat.

MERRY CHRISTMAS and a HAPPY NEW YEAR
TO CUSTOMERS AND FRIENDS

LITHUANIA, LATVIA, ESTONIA, JUGOSLAVLA 
HUNGARY, POLAND, GERMANY, ISRAEL, 

UKRAINE, GR-EECE, SCANDINAVIA,

gilią užuojautą reiškiame T. Penikienei 
ir sūnums — Gerimantui ir Romualdui 

su jų šeimomis.

NEW YORKO SKAUTAMS 
REMTI KOMITETAS £

Naujai išrinkto Komiteto su
dėtis yra tokia: p. A. Bulotienė 
— pirmininkė,, p. V. Baliū- 
nienė — iždininkė, p. T. Ja
saitis — vicepirm., p. p. I. Ga- 
runkštienė ir V. Katinas — na
riai. i

Iki 1970 vasaros komitetas 
rūpinsis vaikų pavalgydinimu 
sueigų metu, ruoš maistą Ka
ziuko mugės pietums, bus su
ruoštas tradicinis pavasario ba
lius ateinančių metų gegužės 
30 d. Viešp. Atsimainymo par. 
salėje.

Komitetas taip pat žada su
rengti skulptoriuas Dragūnevi- 
čiaus parodą balandžio ar ge
gužės mėn.

Tėvų komitetas jau nuo se
nai nuoširdžiai rūpinasi New 
Yorko skautų-čių gerove, jiem 
padeda įvairiuose darbuose, pa
dengia stovyklavimo, kelionių 
ir kitas išlaidas. Komitetui ori- 
klauso visų N.Y. skautų-čių šil
ta padėka. B.K.

Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga
HĮ^faguoja:

pa. Biruti kidolieni, *4-08 Jamafca Avė. Woodhaven, N. Y. 11421 
Tek Hl 1-3894 (Area code 212)

Waterburio, Hartfordo ir 
New Britaii^ surengtoji loterija 
skautų stovyklos “Ąžuolyno” 
naudai Waterburio lietuvių ko
lonijoje susilaukė šilto pritari
mo. žmonės loterijos bilietus 
perka nemažais kiekiais, nes ži
no/ kad surinkti pinigai eis sto
vyklos įrengimams, kuriems rei
kia surinkti nemažai pinigų, 
kad būtų galima įsirengti pato
giai stovyklauti.

Laimėjimų traukimas įvyks 
1970 sausio 24 Lietuvių Pilie
čių Klubo svetainėje—Hartfor
de. R.P.

Philadelphijbš “žemaitės” 
skaučių d-vė lapkričio 30 pa
šventino savo vėliavą, dalyvau
jant skautų atstovams iš Eliza- 
betho ir New Yorko ir Phila- 
delphijos visuomenei.

Iškilmės buvo pradėtos šv. 
Andriejaus bažnyčioje su mišio- 
mis, kurių metu pritaikytą šiai 
progai pamokslą pasakė kun. K 
Sakalauskas. Lektoriaus parei
gas atliko s. v.v. sL G. Dra
gūnas. Tuoj po mišių parapijos 
salėje įvyko vėliavos šventini
mo apeigos, iškilminga sueiga ir 
laužas.

Vėliavos krikšto tėvais buvo 
vyr. sk. D. Dragūnienė ir s.v. 
H. Savickas. Vėliavą pašventi
no šv. Andriejaus parapijos kle
bonas kun. J. Degutis. Perskai
čius ir pasirašius vėliavos krikš
to aktą, krikšto tėvai vėliavą į- 
teikė “Žemaitės” d-vės draugi- 
ninkei vyr. sk. v. si. D. Nor
vaišienei. Sugiedojus Lietuvos 
himną, vėliava buvo perduota 
draugovės vėliavininkėms. At
lanto rajono vadeivė s. L Mi- 
lukienė tarė sveikinimo žodį. 
Taip pat buvo perskaityti sivei-

Pavykęs kaukių 
balius Waterbury
Tapęs tradicija ir jau 16 kar

tą surengtas, skautų tėvų ko
miteto kaukių balius lapkričio 
29 Waterburio lietuvių kolo
nijoje praėjo pasisekimo ženk
le. Geriausios ir įdomiausios 
kaukės specialiai kviestos teisė
jų komisijos buvo premijuoja
mos.. Kaukės buvo suskirstytos 
į dvi grupes: jaunimo grupė —- 
iki 14 m. amžiaus ir bendroji 
grupė — virš 14 metų" Premi
jos jaunimo grupėje atiteko: I- 
ji pr. Robotas —Smolskiui Ri
mui, II-ji pr. Ruduo —Jankaus
kaitei Janinai, ni-ji pr. —In
das — Krisiūnui Edvardui. 
Bendrosios vyresniųjų grupės 
1-ji pr. atiteko žiugždaitei Ire
nai už kaukę “Cleaning Wo- 
man”, II-ji pr. Raugalytei Regi
nai “Rožė” ir Hl-ji pr. Čerkie- 
nei Zinai už kaukę “Aunt Je- 
mima”. Vertingos kaukėms pre
mijos buvo suaukotos vietos lie
tuvių verslininkų: V. Vaitkaus, 
M. Gurecko, Bagdono, o taip 
pat ir skautų tėvų komiteto.

Kaukių balius yra tapęs vie
nu iš didesnių vietovėje ruo
šiamų parengimų, tradiciniai į- 
vyksta paskutinę lapkričio sa
vaitę. Kaukių balius savo nuo
taika ir įdomumu sutraukia jau
nimą iš visos rytinės Naujo
sios Anglijos. Iš susidariusio 
pelno skautų tėvų komitetas 
aprūpina vietovėje veikiantį 
skaučių “Neries” tuntą ir skau
tų “Panerių” vietininkiją sto
vyklavimo priemonėmis bei ap
moka į stovyklas vykstančių 

SJAJ. skautų-čių išlaidas. R.P.

FUNERAL HOME
187 Dorchester Street So. Boston 27, M:

Tel. AN 9-1930

Atlanto rajono brolių ir se- lavietės “Ąžuolynas” darbų 
šių vienetai jau rišu tempu rao- vykdymo komitetas taria šiau
šiasi tradicinėms skautiškoms tišką ačiū Waterburyje gyve- 
Kūčioms ir taip pat ateinančių 
metų Kaziuko mugei. įsidėmėti
nas datos: ' ,

Gruodžio 21 skautų Kūčios
New Yorke, rengia “Neringos” 
ir ‘Tauro” tuntai, Vyr. Sk. Ži
dinys.

Gruodžio 21—skautų Kūčios 
Philadelphijoje, rengia “žemai
tės” ir “J. Lukšos” d-vės, tal
kinant tėvų komitetui.

1970 kovo 1 — Kaziuko mu
gė New Yorke, rengia “Nerin
gos” ir “Tauro” tuntai, talki
nant skautams remti komitetui.

1970 kovo 22 — Kaziuko mu
gė Philadelphijoje, rengia “Že
maitės” ir “J. Lukšos” d-vės, 
talkinant tėvų k-tui.

LSS Atlanto rajono stovyk-

Toliau buvo “Tauro” tunto 
įsakymai, pirmiausiai LSB Vyr. 
Skautininko įsakymu s. v.v. si. 
Antanas Miklas apdovanotas 
Vėliavos žymeniu. Į vyresnišku
mo laipsnius tunto įsak. pakel
ti: į vyr. skiltininko laipsnį — 
s.v.sl. Gediminas Mikalauskas, 
į paskiltininkio laipsnį — s. v. 
Algis Bandžiukas ir Juozas Dič- 
pinigaitis.

“DLK Šarūno” d-vės drau
gininkas s.v.v. si. A. Miklas, 
jam pačiam prašant, atleistas iš

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina

JOSEPH W. CASPER & SON

EUROTONE 
INTERNATIONAL 

LTD.

Lapkričio 23 d. N. Y. skau- 
tai-ės pradėjo nąujus veiklos 
metus. 11 vaL skautai-ės orga
nizuotai dalyvavo mišiose Ap
reiškimo par. bažnyčioje. Tą pa
čią dieną esant ir kariuomenės 
šventei, visi pasimeldė už visus 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 
Progai pritaikintą pamokslą pa
sakė kun. A. Ra&sūskas.r 
- Po pamaldų risi susirinko pa
rapijos didžiojoje salėje, kur 
įvyko iškilminga sueiga. Įnešus 
gausias N. Y. skautų-čių vėlia
vas, atlikus raportus, vyko ofi
cialioji sueigos dalis.

LSS Vyr. Skautininkės įsaky
mu apdovanotos trys Neringos 
tunto draugininkės Tėvynės 
Dukros žymeniu, būtent: vyr. 
sk. v.sl. D. Leveckytė, vyr. sk. 

• v. si. A. Samušytė ir vyr. sk: v. 
si. G. Siemaškaitė. Toliau buvo 
draugovių įsakymai. “DLK Bi
rutės” d-vės skautės—L Biruty- 
tė, L Cerkeliūnaitė, R. Gerulai- 
tytė, O. Matulaitytė ir R. Mi- 
lukaitė įsigijo ’ II-jį patyrimo 
laipsnį, m-jį patyrimo laipsnį 
įsigijo ir skautės įžodį davė R. 
Blažaitytė.

Jo žmona yra lietuvaitė — Pašakarnytė

447 West Broadway, So. Boston, Mass. 02127

Paukštyčių d-vė taip pat pra
turtėjo nauju prieaugliu: Įsto
jo kandidatėmis: L. Alksniny- 
tė, A. Bandžiukaitė, R. Band- 
džiukaitė, D. Gvildytė, V. Jury
tė, R. Kidolytė, A. Šidlauskai
tė ir R. Šidlauskaitė.

Sueigoje sveikinimo žodį ta
rė AR vadas s. A. Bobelis ir 
AR LSS vadeivė s. L. Milukie-

Laidotuvių Direktorius - Notaras 
Patarnauja dieną ir naktį.

Tel. — ANdrrw 8-5185
546 East Broadway, South Boston, Mass.

3655 No. West 34th Street, Miami, Florįda 

sveikina visus lietuvius ir linki sulaukti sveikiems
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Wai*ehouse Help — Grbwing Engle-

toriai handler% Order packers — no
KOSMINE ATEITIS

to afl our friends from

Every Natare, by people whose vėJe naudojamasi tais pačiais

Ferest Avė., Engfevood, N J. 201- 
567-6900. Eųual Opp’ty Eaaployer.

app*ty titru promotion from within> 
Fringe beneflts. Call Mr. Mente- *

TeL Mr. Joseph Dūko 
651-5258
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CANCEL OB CHAMGB 
T«i.:6U4»n

KOKIO NORITE t
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SERVICE STAtlON 
Opėn 7 Days a Week 

We Do General Auto Repairs 
82-06 Astoria Boulevard

TRUCK DRIVERS 
Good Paytog Cmnpnny

LENKIŠKAS KUMPISį
. ' • '■ s

aukštos kokybes ssaibaiis, ga< 
minama panaudojant daugelio 
metų patirtį kiaulių auginime 
ir

VAL — STREAM 
VOLKSWAGON INC.

56 West Merrick Rd. 
VaUey Stream, L. L 

Tel.516-L01-0500

HiUside House 
Caterers

For the finest in Catering 
at a budget price.

206-10 HiUside Avenue 
Cor, Francis Lewis Blvd.

Call HO 5-7788

Chateau Realty

Lte. RodEstete Breker

West New. York, N. Y.
Mr. Joseph L. Martine?, 

Sales Manager. .
CaH 201^864^7900

CaU S. TARDY 
(617) 894-4020

GENERAL BATTERY 
t CERAMIC CORP.

ed for Commereia! Porpo- 
ses — Gttfttf Dogs Rehted - 

Boarding — Puppies for Sale
Oak Street — Hėmpstea^ 

516-IV34522

allen Electric co. inc.
Electrical Construetion of

Mūsų atominis amžius taip 
pat yra vadinamas ir kosminiu. 
Apie astronautų žygius erdvė
je plačiai rašoma ir kalbama vi
same žemės rutyly. Bet ir erd-

TON Y CRU2 TRUCKING 
1JOW RATES 

Any Type of Work 
We also do Lecal Meving 

Cafl — 
7B1-9707 or 795-3438

kumpio kiekviena proga, pasirink
dami bet korių S fių trijų pasas- 
Vjb. ranę.

BAKUS TAU

one purpose is to please

56.?ark Avė. 
Paterson, N. J. 
201 AR 1-2340

PLYMOUTH ŠECURlTlES 
CORP.

1 Exchange Place

Jersey City, N. J.

201 432-7611

dalykais, kuriais tūkstančius 
metų Mudojasi žemės mirtin
gieji. Astronautai, kaip ir mes 
visi, turi ilsėtis ir miegoti. Jie 
turi ir valgyti, kaip ir mes čia, 
žemėje. Daugelis mūsų džiaugia
si, galėdami valgyti lenkišką 
kumpį. Jis yra ne tik skanus, 
bet ir sveikas. Be riebalų, bet 
sultingas. Yra trys jo rūšys: 
Krakus, Atalanta ir Tala. Visos 
vienodai skanios ir plačiai žino
mos. (Sk.)

Nesiduokite apgaunami ir ne- 
permokėkite! TV, radio, ad- 
ding ir rašomas mašinas gaust

SPARTĄ. Prekės tiesiai iš fir
mų sandėlių, taisymas fabriko 
paruoštų tos firmos mechani

MRl AMEOEO'S 
BSAUTY SAL.ON

Latenite Thrus Creators of Classic 
Coiffures — Complete line of Hair 
Goods. 10- Šherman Avė. Raritan, 
N J. Cafi 201—526-0106

AUTO PARTS 
CLERK A COUNTER MAN

Ekperienced pteferred wffi consider SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
CHATEAU LIGUORS

THE COMPLETE SPIRIT SHOP

273 Route 46 (Across from Lake) 
Budd Lake 07828

Dlat 347-6650

peny benefits. Contaet Mr. Ricl>- 
arck Jobnn — Call VI 6-8150

CARPENTRY A F L OCR WAXING

General maintenance for eommer- 
dal, industrial and heme ūse. Call: 

583-2440

Scato (Bert major Conapany bas op- 
enings in EdgewatdF plant for fully 
ųuaUfled scale meti with high speed 
packing production exp. — 34.46 to 
9L76 per kr. escellent benefits and 
working cond. Call (201) 943-6300 
for appotntment. An Egual Oppor- 
tunity Employer.

MARIO’S Auto Inspection A Repair 
Station headlight adjustment, wheel 
alignment, motor tune-up, brake 
Service — Shell Bay, Mayville, N J, 
Cape May Court House (opp. State 
Inspection Dept.Station) 8aan-5pm

TEXTILE REFOLDEff
Exp on woven knit fabrics, 33.00 
per hr., new modem plant. Steady, 
overtime, gopd benefits. BLENDS, 
Inc. 5 Garden St. Moonachie, N. f) 
207-^342-1300 ask for Mr; Solomon.

4ė0 West Broachvny, Scptlk Boston Massdęhusetts 

"Kur fuks+ančiai taupo milijonus’’ 
ALFA£D W. ARCH1BALD 

, President
šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. Ai 
O. Shallna ir adv. Jonas X Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir MetnvHHud. • Turtas (Assets) virš 3175,000,000.

Current dividend on all accounts.
Dabar moka y/2% už visų rūšių taupomus pinigus.

Te.

T -T. "" Ą* 7-t;1
L AT H E HAND(8 — Experience<r 

Capable of rea^mg blue prints and 
setGng up oWn work. Non Oefencė. 
FiSIy ptod JMs^CalizittMi and med- 
ical benefits. Vacation, bobdaya, 
siek leave. Age no bafrier. Ask for 

MR. KO. JAEGER

MANHASSET MACHINĖ CO.

SMITTY’S FURNITUREKatharina’s Milling & Lumber
516—691-8411

•W»aNWĮĮWĮ*i

Dudd Sullivan
Travel

Center

283-1981. DIAMOND EXPERTS

M

Čl 6-3475

i MM

8EWING MAGMINE

A-T PIANO TUNING 
Any pteao Wfted for 87.00

providea a hberal Insurance 
for ųuaBfied people. If you

503 Flatbush Avė. Brooklyn, N.Y.
UL 4-3052 UL 4-8932

id by M. DeSantis

WĖ BUY — COMPLETE HOMES, 
ANTIQUES, PIANOS, Furniture,

choro įdainuota 18 dainų, ste
reo, 4.50 doL

Catering 909Ilighway37West

CARPET CLEANING
for Homes, Commercial, Industridl 
ptaces — an work guaranteed. Mr. 
Gilbert, 5?0 Hoffman Avė., B’klyn

Call 342-77D8 "

Acme

Lhncheonette

DISPLAY .

FOR THE FINEST 
OF CATERING

304 South Broad Street 
Trenton, N. J.

Gal 60B-^626»

BethPage 
Traustnission

Automatic Transmissions
Rebuiit - Resealed 
One Day Service 
870 Broadway and 

Skputh O^ter Bay Rd.

(516) OV1-5210-5213

Hand Craft 
Golf Co.

of 
CUSTOM MADE 

GOLF CLUBS

466 Maple Avenue 
Westbury, L. L 

CaB (516) ED 4-6320

Ventnro 
Construction Co 

Ine.
6110 Johnson Place 
WEST NEW YORK

Cafl 201-867-6427

Toms Rhrer, N. J.

(201) 244-2200

Agency
306 Main Street
ORANGE, M. J.

Gdt 2M—
Mr. L. Vefez

Galvin s

Open 7 Days a Week 
FOUNTAIN AND 
ORDERS TO GO

Cafl 201-787-9838 
KEANSBURG,

McDonough 
& Stellato 
Realtors

SOUTH ORANGE, 
Neiv Jersey 

281-763-3426

MMtaMMNraitaMi

mitės, gausite autentiškus fir
mų katalogus. Kreiptis adresu: 
J. L. Giedraitis, 10 Bany Dr., 
E. Northport, N.Y. 11731. TeL 
(516) 757-0055.

Leonardo Andriekaus eilė
raščių rinkinys — Po Dievo 
antspaudais — Vytauto Didžio
jo godos — jau atspausdintas 
pranciškonų spaustuvėje Broo- 
klyne. Iliustravo daol. T. Va
lius. Knyga turi 106 puslapius. 
Didelio formato. Kaina 3 dol. 
Gaunama Darbininko adminis
tracijoje.

GraH tr vertinga dovana K> 
Metam. Vyriški šveicariški HY 
MOSER 18 karatų aukso laik
rodžiai už pusę kainos. Rašy
ti: S. V. Staras — Importer, 
23 Mendon St., Worcester, 
Mass. 01604. TeL 757-2634.

Nauja Itehrrtika plokiuli:

BAYAN1H-AN CRAFT — unusual 
gifts from the Philippines, India, 
Indone0a, Japan, Tbailand, South 
America. Open 9 to 6 Mon. - FrL; 
Sat. till 9 PŠC®ld07 Štuyvesant Avė. 
(Union Center/ % block from Mor
ris Avė. Union 07083; 201-687-0555

CARPETING 
BEAUTIFULLY CLEANED 

in your Home
Ali work donė at reasonable rates 

— PYee estimates — 
CaH PR 4-0151

Waretfovse Hefph: growing Engle- 
wood firm bas excellent permanent 
opportunities—Warehouseman, Ma
teliai HančUers, Order Packers. No 
exp req 8am-5pm. Startinę salary 

390 per week, merit incr, adv opp 
thru promotion from within, pato 
vac, free life ins, group bosp, major 
med. Tuitfon asststance pūm. For 
interrie*: Mr. Monteleone, Tower 
Crossman Corp. 1 W Forest Avėį 
Englewood, N. J. — 201-567-6900

PAINTITG JOBS 
INSIDE A OUTSIDE

Home & CommerciaL Expert work. 
Big or small jobs — estimates given 
Mr. L. Sanchež, 1104 Park Place, 
Brooklyn. Call 756-4325

Molding foremen — ADMIRAL 
PLASTICS is offering career op- 
portunities to exp injectlon and/ef 
Mow mdiOhfg foremen. Top salariės 
are being orffered to tteose who are 
ųualified molders and wflling to ac- 
cept responsibiffty. Our plaut is new,

AOMIRAL PLASTICS
(212)649-8007 Kr.

Vlrginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combinatton 
Windows and poors

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO
DBCTBt PARK

(Car. 77th atrauti

CToeed Monday (201) 728-8100

SKITHE NEW 
MT. PETER

9-5 Sun. A Mon.; 9-11 Tue*. - Sat.

32.00 per coupte

Flret Conference an Mito

TeL 894-4188

hardbound, 128 pegto Llbr. of Con- 
gress Catalog No. 70-84210. Prie* 
33.00: starting. Jan. 1, 1970—34.50. 
Assn. for ttie Advancement of Baltu 
Studies. 471 Bay Rfdge Avė. Brook 
lyn. N.T. 11220
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GL 5-7211
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DAIL ADOMO GALDIKO 
LAIDOTUVĖS

Prof. daiL Adomas Galdikas

nės šermeninėj.
► GLSJ6H antradienio vakarą, 

džio 9. Žmonių prisirinko 
antelė patalpa. Buvo 
beveik visi apylinkės 
kak Iš Philadelphijos dalyvavo 
Skulptorius Pranas Vaškys, o iš 
Toronto buvo atvykęs dail. T. 
Valius.

Pradžioje žodelį tarė Tėv. 
Leonardas Andriekus, O.F.M., 
iškeldamas velionies nuopeL 
nūs lietuvių tautai. Jis ir su
kalbėjo rožančių.

Toliau atsisveikinimo kalbas 
pasakė Lietuvos gen. konsulas 
A... Simutis, Vilko pirmininkas 
dr. K Valiūnas, Pasaulio Lie
tuvių Moterų Organizacijų var
du — dr. Aldona štepetytė-Ja- 
načienė, Dailės Instituto vardu 
— daiL Telesforas Valius, bu
vusių operos darbuotojų var
du — Vincė Jonuškaitė, N. Y. 
Dailininkų Sąjungos vardu 
-— dail. Pranas Lapė. Sugiedo
ta giesmė Marija Marija.

Gruodžio 10 jo karstas buvo 
atlydėtas į Apreiškimo parapi
jos bažnyčią. Ten šeši kunigai 
koncelebravo mišias. Tie kuni
gai buvo: kleb. kun. J. Aleksiū- 
nas, tėv. L. Andriekus, O. F.M., 
prel. V. Balčiūnas, kun. L. Bud- 
reckas, kun. A. Račkauskas, 
tėv. B. Ramanauskas, O.F.M.

Atsisveikinimo pamokslą pa
sakė tėv. Leonardas Andriekus, 
O.F.M. Karstą išlydint iš baž
nyčios, maldas sukalbėjo pre
latas J. Balkonas. Kapinėse 
duobę palaimino kun. A. Rač
kauskas, o tėv. L. Andriekus 
ant karsto uždėjo žemės iš Lie
tuvos. ____

Paskutinėse pamaldose ir pa
lydėjime į kapines dalyvavo 

zabetbe. Tikimasi, kad lietuviai aPie šnonių.
perviršys kitus savo skaičiumi, 
kas be abejo užtikrins daug ge
resnę nuotaiką ir pasisekimą. 
Pradžia 9 vaL vakaro gruodžio 
31 4.

Newark, N.J.
Parapijos sodalietės lapkričio 

23 surengė blynų vakarienę ir 
šokius parapijos salėje. Pa-

nio mokykloje bus šį šeštadie
nį, gruodžio 20, po trijų pamo
kų, 11:15 v. r. Bus Kūčios, 
meninė dalis, mokinių pasiro
dymai ir Kalėdų senelio dova
nos. Kviečiami tėveliai, jaunes
nieji mokinių broliukai ir sesu
tės bei jų draugai.

Vivat Academia — pramo
ginės muzikos dviejų plokšte
lių albumas, įgrotas Neo Lithua- 
nia studentų orkestro. Kaina 
8.50 dol. Geriausia kalėdinė do
vana. Skambinti J. Pašukoniui 
— 441-6267.

(faktorius, buvo sužeistas pra
važiuojančio automobilio. Nuo 
gruodžio 1 vėl pradėjo dirbti 
redakcijoje.

Dail. Telesforą* Valiu* iš To
ronto buvo atvykęs į dail. Ado
mo Galdiko laidotuves ir daly
vavo atsisveikinime su dailinin
ku.

Lietuvių Kultūros židiniui— 
Jaunimo centrui vietoj gėlių 
prie a.a. Jono Vištarto karsto 
aukojo 15 dol. Vyt. ir R. Kond- 
ratai, 10 dol. L M. Virbickai, 5 
dol. P. T. Walles. Tam pačiam 
tikslui vietoj gėlių prie a. a. A- 
domo Galdiko karsto aukojo: 
30 dol. R. J. Čepuliai, po 20 
doL: B. A. Reventai ir A. Ben- 
dorienė, 15 dol. K A. Merker, 
po 10 doL: B. V. Gedvilui, dr. 
B. ir A. Radzivanai, R. Ingele- 
vičienė, A. A. Ošfapai, V. R. 
Kondratai, Lietuvių Katalikių 
Moterų Kultūros draugija, 5 
dol. M. Vaitiekūnienė. Tam pa
čiam tikslui vietoj gėlių prie 
a. a. Prano Kleizos karsto auko
jo 50 dol. Chas. Pfizer ir Co. 
bendradarbiai. Tam pat tiks
lui vietoj kalėdinių atvirukų 
aukojo 25 dol. Ant. Bendorie- 
nė ir 15 dol. Petras Palys. Vi
siem aukotojam lietuviai pran
ciškonai nuoširdžiai dėkoja.

Antanina Babelienė vietoj 
kalėdinių pasveikinimų paauko
jo spaudos reikalam. Už auką 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Skautę ir skaučių Kūčios į- 
vyks gruodžio 21, sekmadienį 
4 vai. popiet Maspetho lietuvių 

..parapijos salėje.
Antanas ir Veronika Arųpąj. 

grįžę iš atostogų Palm Beach, 
Florida, reiškia nuoširdžią pa
dėką Albinai ir Vytautui Tom- 
kams už visokeriopą paslaugą 
apsistojus jų kurorte Sapphire 
Sea Motor Lodge. Jie gėrėjosi 
rūpestinga priežiūra, privačiu 
paplūdimiu, visokiais virtuvės 
patogumais ir palmių apsuptu 
sodu.

Juozas ir Aldona Liūtai bei 
Juozas ir Janina Valiušaičiai iš 
Stamford, Conn., vietoj kalėdi
nių sveikinimų paaukojo Vasa
rio 16 gimnazijai po 20 dol.

Klaipėdos krašto prie Lietuvos 
prijungimo minėjimas rengia
mas sausio 18, sekmadienį, 2:30 
vai. popiet Kongregacijos salė
je, 854)1 91 St., Woodhavene. 
Rengia Mažosios Lietuvos Bi
čiulių draugija. Informacijai te- 
lef. 441-6886.

New Yorko ateitininkai sen
draugiai kviečia atsilankyti į 
prof. dr. prel. L. Tufabos, P.A., dos bus kaip ir kiekvieną sek- bu prie koncerto ruošos, ypa- 
paskaitą, apie aktualiuosius šių madienį. tingai Kaziui Vainiui, Kaziui
dienų Bažnyčios klausimus. Bus Parapijos kunigai šia proga Bačauskui, Broniui Bobeliui, 
paliesta ir Bažnyčios padėtis o- siunčia nuoširdžius Kalėdų ir Vincui Padvariečiui ir kt; 
kuprotoje Lietuvoje. Po paskai- Naujų Metų sveikinimus visiem 
tos užkanda. Paskaita įvyks parapiečiam ir švč. Trejybės pa- 
gruodžio 21, sekmadienį, 4 vai. rapijos draugam; taip pat dėko- 
popiet Kultūros židinio patai- ja už visokeriopą pagalbą per 
pose. šiuos metus. F.V.

New Yorko Lietuvių Vyrų choras, dalyvavęs Persekiojamos Bažnyčios koncerte gruodžio 7 d. Franklin K.
Lane mokyklos salėje. Nuotr. R. Kisieliaus

m
ŪMOS

. Kūčių plotkelię galima gauti 
parapijos vargonininką 

prof. Jeronimą Kačinską sek
madieniais po kiekvienų mišių 
šv. Petro bažnyčioje.

Padėka padėjusiom suvynioti 
rūbus, suaukotus katalikų vys
kupų šalpos vajui. Talkino: Sta
sys Sakalauskas, Antanas Vit
kauskas, Ona Apanavičienė, Ma
rijona Mickevičienė, Juozas ir 
Ona White-Vaitkevičius.

Ehzabetho lietuvių visuome
nės judrus -darbuotojas Jonas 
Švedas sulaukė 60 metų, šia 
proga gausus New Jersey ir a- 
pylinkių lietuvių būrys buvo su
sirinkęs lapkričio 29 Lithua- 
nian Liberty Hali Elizabethe 
vaišėm, kurios, muzikui Algir
dui Kačanauskui vadovaujant, 
praėjo smagioje lietuviškoje 
nuotaikoje. Jonas švedas ir to
liau nemano sėdėti pasyviai už 
stalo ir laukti nežinia ko. Jis 
yra aktyvus Lietuvių Bendruo
menėje, Tautinėj Sąjungoj ir 
vadovauja Lietuvių Svetainei 
Elizabethe. — jv.

Elizabetho Tautinės Sąjun
gos skyrius suįNew Jersey gy
venančiais ramovėnais ruošia 
Naujų Metų sutikimą Lithua- 
nian Liberty Hali patalpose, Eli-

bonas Jonas Schamus ir kun. 
Petras Totoraitis dėkoja vi
siem, kurie prisidėjo prie pa
rengimo.

Kalėdų švenčių proga pamal
dos vyks tokia tvarka: Kūčių 
dieną, gruodžio 24, išpažintis 
bus nuo 4 iki 5, nuo 7 iki 8 
v.v. Kaitinės mišios bus 12 
vai Mišias koncelebruos kun. 
J. Schamus, kun. P. Totoraitis, 
kun. J. Barkus, OSB. Kitos mi
šios Kalėdų dieną bus: 
10:30 ir 12 vidudienį.

Per Bernelių mišias 
parapijos šv. Cecilijos

8, 9,

KONCERTAS PERSEKIOJAMAI BAŽNYČIAI PRISIMINTI
1967 pirmą kartą buvo su

rengtas koncertas Persekioja
mai Bažnyčiai Lietuvoje pagerb
ti ir prisiminti. Toks koncertas 
ir šiemet surengtas gruodžio 
7 Franklin K. Lane mokyklos 
salėje. Koncertą rengė: Liet. 
Kat. Religinė Šalpa ir Liet. 
Kat. Moterų Kultūros draugija.

Programą 4 vai pradėjo Lie
tuvių Religinės Šalpos vardu 
prel. J. Balkūnas, išryškinda
mas minėjimo prasmę, kviesda
mas savo auka prisidėti prie 
Religinės Šalpos darbų.

Prelatas taip pat prisiminė, 
kad mirė dail. Adomas Galdi
kas. Jis pagerbtas susikaupimo 
minute. /

Koncerte dalyvavo
Koncerte dalyvavo vietinės 

jėgos—New Yorko liet, vyrų 
choras, vadovaujamas Vytauto 
Strolios, svečiai’ iš Bostono: so
listė Daiva Mongirdaitė, pianis- 
’ . ........................... , * iš

Antroje dalyje koncertą už
baigė šiom dainom: J. Bleich- 
manis — Piliakalnis, A. Kača- 
nausko — Atsisveikinimas, J. 
Štarkos — Jojau dieną, A. Ru- 
binsteino — Naktigonė, iš op. 
Demonas, G. Verdi — Švento
ji Dievo Motina, iš op. Likimo 
galia, su soliste Daiva ’Mongir- 
daitė.

šis choras seniai užsireko
mendavo kaip susiklausęs ir 
darnūs vienetas. Malonu gir
dėti, kad choras pastoviai dir
ba ir savo lygį išlaiko. Choras 
nėra didelis, tad jam kartais 
sunkiau susitvarkyti su galin
gom bei triukšmingom vietom, nusilenkti už plojimus. Reikia Radzivanienė, Liet. JKat Mote- 
bet tyliąsias ir elegiškas vietas tikimi drąsos žingsniui Į sceną. rų Kultūros Draugijos pirminin

kė. Solistei įteikta gėlių.
Koncertas tikrai buvo pasise

kęs ir gero lygio. Seniai tokių

Kunigas solistas ir 
smuikininkas

Didelė šio koncerto atrakcija 
buvo kun. Vincas Valkavičius 
iš Brocktono — jis grojo smui
ku ir dainavo solo.

Scena yra negailestingai 
griežta, — ji reikalauja, kad ją 
užkoptų tik gerai pasirengę 
žmonės. Lygiai ir bažnyčia 
griežta kunigam, ir ji reikalau
ja, kad kunigas išlaikytų savo 
pašaukimo aureolę. Scena ir 
bažnyčia yra labai tolimi daly
kai. Tad kunigui tikrai sunku 
užkopti į sceną, sunku dai
nuoti ar smuikuoti. Dar sunkiau

Antroje dalyje solo jis padai
navo: B. Budriūno — Marija, 
Motina Malonės, A. Baranaus
ko — Giedu giesmelę, Br. Bu
driūno — Mano protėvių žemė, 
duetą su Mongįrdaite (Regiu, 
parbėga ryto saulė) — J. Gai
delio.

Jo baritono balsas yra gana 
malonaus tembro, laisviausias 
ir gražiausias vidurinėse gaido
se. Geriausiai išėjo romantiška, 
nesudėtinga Giedu giesmelę.

Akomponavo V. Vasyliūnas
Koncertą pianu palydėjo pia

nistas Vytenis Vasyliūnas. Jis 
kaip akompaniatorius yra tiks
lus ir su geru muzikiniu pajau
timu. Paskambino ir solo du 
trumpučius gabalėlius: J. Gruo
džio Adagio iš sonatos “Lietu
voje” ir M. K. Čiurlionio—Pre
liudą, op. 31, Nr. 3.

Užbaigiama
Pabaigai visi buvo sukviesti 

į sceną. Visiem padėkojo A.

išdainuoja gražiai ir pagaunan
čiai. E jo atliktų dainų geriau
siai nuskambėjo Atsisveikini
mas (Sudie, kvietkeli, tu bran
giausias).

Sol. D. Mongirdaitė* pažanga 
Solistė Daiva Mongirdaitė, ku

ri šioje kolonijoje buvo anks- toine Piani Desplaines — Intra-

Padėka
Nėw Yorko Balfo vajaus ko

mitetas reiškia padėką:
vajaus koncerto .(lapkričio 

15) programos išpildytojams; 
Irenai Veblaitienei, Louise Šen- tas Vytenis Vasyliūnas, 
ken, New Yorko tautinių šo- Brocktono — solistas ir smul
kių grupei ir jos vadovei Jad- kininkas kun. Vincas Valkavi- ^au dainavusi, dabar nustebi- da, dar grojo smuiko partiją — 
vygai Matulaitienei, Algirdui čius. no savo pažanga. Ir pradžiugi- Močiute, širdele.

no. Ji dirbo ir veržėsi ir štai 
pasiekė gražių rezultatų. Ji ap
valdė ir išlaisvino savo balsą, 
kad dabar laisvai gali atlikt ga
na sudėtingas dainas, kurios pa
reikalauja iš solistės ir geros 
technikos ir skonio. Balsas pa
kankamai stiprus ir malonaus 
tembro. Į savo darbą bei reper
tuarą žiūri rimtai ir atsidėjusi 
dirba. Jos dainavime nebuvo 
didelio skirtumo tarp lietuvių 
kūrinių ir operų arijų.

Koncerte ji padainavo: A. 
Kačanausko tris dainas— Kad 
aš našlaitėlė, Mano gimtinė, O 
kaip miela išgirsti, G. Puccini 
— Vien tiktai menui (iš op. 
Tosca), J. Žilevičiaus — Močiu
te, širdele, šią dainą palydėjo 
ne tik pianas, bet ir smuikas. 
Geriausiai išėjo Močiute, širde
le ir Kad aš našlaitėlė.

Su kun. V. Valkavičiumi pa
dainavo J. Gaidelio Regiu, par- ; f 
bėga ryto saulė, — duetą iš į 
kantatos apie Lietuvą. Su cho- į 
ru pačioje koncerto pabaigoje ;
— Verdi šventoji Dievo Moti- i 
na (iš Likimo galia).

Kun. V. Vaikaičius pateisi
no save. Buvo miela klausytis 
jo smuikavimo ir dainavimo. . 
Tikrai įdėta daug darbo, kol pa- beteko girdėti. Publikos buvo 
siekta šis lygis. apie 400.

Smuiku jis atliko: Jean An- Po koncerto Kultūros Židi
nyje ant kalnelio buvo vaišės 
programos dalyviam ir svečiam.

(p-i)

giedos
choras,

kuriam vadovauja Klemensas
Bagdonavičius. Giesmės prasi
dės 11:30 v.v.

Naujų metų dieną pamal- visiems padėjusioms savo dar

Kačanauskui ir Vytautui Stro- | sceną išeina vyrų choras 
liai, attikusiems programą be Pradžiai į sceną išvestas vy- 
honoraro; rų choras. Koncertą pradėjo

prel. Jonui Balkūnui už lei- dviem religinėm giesmėm: J.
dimą nemokamai pasinaudoti Gruodžio — Tėve mūsų ir J 
parapijas sale koncertui; Naujalio — Vardas Marijos.

prof. dr. Jokūbui Stukui ir Gerai, kad specialiai šiam kon- 
Romui Keziui už daugiakarti- certui išmoko Marijos garbei 
nę vajaus koncerto reklamą per giesmę, kuri priminė ir Lietu- 
savo radijo valandas;

mūsų laikraščiams, nemoka
mai talpinusiems žinias apie
vajų ir koncertą; \ ,

Patersono Balto skyriui už
paaukotas gėrybes koncerto bu
fetui;

visiems Balto rėmėjams, ypač 
moterų organizacijų narėms, 
taip gausiai aukojusiems kon
certo loterijai;

p* asą BĮ*■sąaMiBĮĮffli,

J.A.V. Lietuvių Bendruomenes
Jersey City Apylinke

ruošia

maloniems vajaus koncerto 
svečiams, gausiai atsilankiu- 
siem ir tuo žymiai parėmusiem 
vajų.

N. Y. Ralfo vajaus komitetas

vą ir derinosi prie gruodžio 8 
— Marijos šventės.

Toliau choras atliko: K. V. 
Banaičio — Pirmyn Į kovą, A. 
Gečo — Partizanų daina (Bur
kuoja balandis po langu), Br. 
Budriūno — Tėvynei.

A-

Anapus . . .
(atkelta iš 3 psl.)

Buvęs diplomatas Kennan 
merikos riaušes šiemet įvertino
kaip panašius įvykius, koki bu
vo Rusijoje 1917 prieš bolševi
kų diktatūrą.*

Optimistas pasiguos, kad to
ki pat įvykiai Prancūzijoje, Ru
sijoje dar nebūtinai reiškia to
kį pat jų finalą Amerikoje.

kuriame maloniai kviečia visus New Jersey ir New Yorko 
apylinkių lietuvius dalyvauti.

Banketas įvyks

ŠV. TREJYBĖS UET. PARAPIJOS SALĖJE 
207 ADAMS ST. NEWARK, N. J.

Bus skani lietuviška, šalta ir šilta vakarienė, skanūs gė
rimai, o naktį 12 — šampanas. Gros geras orkestras. Sta
las susideda iš 10 asmenų. Auka asmeniui 10 dolerių; 
moksleiviams 6 dol. Pradžia 8 vai. vakaro.
Stalus ir pavienius bilietus galima užsisakyti iš kalno pas sekančius 
valdybos narius:
A. ŽUKAUSKAS — 81 Grove Avė. Metuchen, N .J. — Tel. 549-0936 
A. RAUDYS — 2142 Alberta Avenue Linden, NJ. — Tel. 925-4796

PELNAS SKIRIAMAS LIETUVIŲ FONDUI
Apylinkės Valdyba

' 1

Linksmos dainos — Kupletai — Skrajojantis paitas 
Linksmi ir romantiiki Mdai grojant ' 

jauniam J. KAZIO orkestrui.
KarSta vakarienė

Degtinės ir iampano Inedcvienam stalui 
Priedas: kepuraitės ir įvairūs barikučiai.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į tradicinį 
LAISVES ŽIBURIO RADIJO KLUBO rengiamą

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMI

š. m. gruodžio 31 dieną, 9 vai. vakaro puikioje 
ir modernioje saleje — SAIEVA’S HALL, 
260-262 Knickerbocker Avenue, Brooklyn, N. Y.

Įėjimo kaina: $14.00; jaunimui iki 18 metų amž. — $9.00
Statai rezervuojami iš anksto 10 žmonių grupei arba vietos užsakomos pavie- 
niema asmenims pas:

J. Andriušį — Real Estete, 87-09 Jamaica Avė. Woodhaven, N.Y. 11421; Tel. VI7-4477
LITAS Travel Service — 94-10 Jamaica Avė, N.Y. 11421; Tel. 847-5522
V. Padvarietį — 88-40 127th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418; Tel. 847-5619
J. Poderį — 111-19 117th Street, Richmond Hill, N.Y. 11419; Tel. MT 1-1772
D. Vcfosenko — 80-69 90th Avenue, Woodhaven, N.Y.; Tel. 642-2213
I. VUgalien, — 36 Hicks La, Great Neck, N.Y. 11024; Tel. (516) HU 2-6684
B. Macijauskienę — 429 Highland Avė, Keamy, N J. 07032; Tel. (201) 998-6797
A. Gudonį — 2-25 33rd Street, Fairlawn, NJ.; Tel. (201) SVV 7-5299
Prie įėjimo perkant bilietus vtai moka po $15.


