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91-sis kongresas baigė labai liesą darbais kadenciją
91-sis kongresas baigė savo 

kadenciją, palikęs abiem val
džios pusėm nemalonius prisi
minimus.

Respublikonų valdomi Baltie
ji Rūmai, dvejus metus kovoję 
už kai kurias svarbias refor
mas, tegavo tik lašą to, kas bu
vo pasiūlyta ir prašyta sutvarky 
ti. Labai aktuali kraštui welfa
re reforma buvo susabotuota, 
nes kongresą valdanti demo
kratų partija pradžioje neapsi
sprendė ką su ja daryti, o kai 
nutarė svarstyti prezidento pro
jektą, nebeliko laiko darbui 
baigti.

Visokiems neesminiams da
lykams laikas taip uoliai buvo 
naudotas, kad jo pritrūko net 
social security pensijoms padi
dinti ir numatytų reformų pa
daryti. Ikšiol tai visada būdavo 
padaroma rinkiminiais metais, 
kad pensijų padidinimu balsų 
pasižvejotų, bet šiais metais ir

Traukiasi iš 
Japonijos
jau sudaryti ir paskelbti pla

nai JAV kariniam pasitrauki
mui iš Japonijos pravesti. Per
sonalo ištraukimas bus laipsniš
kas, dauguma kovos lėktuvų 
bus perkelta į P. Korėją ir Oki
nawa, gi kadaise galinga 7- 
sios laivyno grupės bazė iš Yo
kosuka bus permesta į Sase
bo pietų Japonijoje. 1971 bus 
pradėta trauktis ir iš Okina- 
wos bazės, kad 1972 būtų gali
ma viską, kas sutarta, perduoti 
Japonijai.

Bet JAV visai nepasitraukia 
nė iš Japonijos, nė iš Okina- 
wos, nes šis tas pasiliks visur 
pagal naujai padarytus įsiparei
gojimus. Japonija siekia nusi
kratyti buvusio okupanto for
malios globos liekanų, JAV pa
silieka kelis atramos taškus, 
bet sumažina savo faktiškas 
naštas. Okinawa buvo didžiau
sia JAV karinė bazė vakarinia
me Pacifike, iš jos nebuvo ja
ponų spaudžiama pasitraukti, 
bet traukiasi pati savo noru dėl 
komplikacijų vidaus politikoje. 
Senieji įsipareigojimai lieka 
kaip buvę.

— Ko lankėsi britų premje
ras Washingtone? Kad sugrą
žintų į seną padėtį ryšius, ku
riuos darbiečių vyriausybė bu
vo neprotingai sujaukusi, nes 

. pasinėrusi į vidaus problemas, 
buvo visai apleidusi užsienio 
politiką. Dabar vėl viskas po se
novei, ir tai naudinga pasau
liui, ypač Europai.

— Izraelio, Egipto ir Jorda
no atstovai vėl susirinko J. 
Tautose taikos derybų organi
zuoti. Jų vadovu tame darbe 
yra tas pats Švedijos ambasa
dorius dr. Jarring, J. Tautų 
Saugumo Tarybos tam reikalui 
patelktas.

Filmy dešimtukas
Time žurnalo filmų kritikai 

iš 1970 m. rodytų filmų geriau
siais parinko šį dešimtuką: 
“Husbands”, “Little Big 
Man”, “Joe”, “A Married Cou
ple”, “M.A.S.H.”, “Patton”. 
“The Passion of Anna”, “Felli
ni Satyricon”, “Catch-22” ir 
“Woodstock”.

Nė vienas nepriklauso prie 
tokių, kurie būtų kuo nors gar
sėję. Tokių “žadą užimančių” 
1970 m. nebuvo. NYT apžval
gininkų sąraše tik penki telpa 
aname sąraše, kiti penki visai 
skirtingi.

92-sis kongresas su naujais nariais susirenka sesijos sausio 21 d.
toji pagunda nepajėgė demo
kratų suorganizuoti, nes jų 
“balandžiai” buvo užėmę vi
są laiką įvairiausiomis rezoliuci-

Nebegrižta J. McCormack

Kapitoliaus bokštas 
— kongreso simbolis

Patriotai ar 
samdiniai
Madridas. — šešiems Ispani

jos baskams, kaltintiems už 
banditizmą ir žmogžudystę, mir
ties bausmės pakeistos kalėji
mo bausmėmis. Jie priklauso 
labai mažai teroristų grupei, 
labai garsiai šaukiančiai už ne
priklausomą baskų valstybę, 
bet esama daug pagrindo įtarti, 
kad tai yra Maskvos ranka ir 
pinigais įsodinta grupė daryti 
nemalonumų Ispanijos režimui.

Kai tie veikia ugnimi ir bom
bomis, kraštutinių liberalų anti- 
f r an kištų grupė anų banditiz
mą ir terorizmą išnaudoja pro
pagandai dėl režimo keitimo. 
Vyriausybė jau pasidarė išva
dą, kad Maskva antrą kartą 
bando pasigriebti Ispaniją.

Bet Ispanijos vyriausybė rei
kalinga išsiaiškinimo it susita
rimo su baskais dėl kultūri
nės autonomijos, nes tą apleis
tą reikalą naudoja Maskva sa
vo kojai kur nereikia įkišti. Kol 
nebus aišku, ko nori rimti bas
kų patriotai, tol nebus galima 
atskirti patriotų nuo avantiū
ristų. Tuo tik naudojasi ir 
naudosis Maskva, savo piktuo
sius tikslus dengdama baskų 
patriotų vardu. 

jomis, siekiančiomis surišti pre
zidento rankas Indokinijos ka
ro vedimo reikaluose.

Nedaug kas ir tuo reikalu te
pasisekė kongresui padaryti, 
bet jis bus atsimenamas kaip 
tas, kurio metu vyko didelės 
kovos už senato teisių praplė
timą karo skelbimo ir jo vedi
mo reikaluose. Tai buvo nau
jas bandymas interpretuoti 
konstituciją, bet jis nebuvo ap
vainikuotas įpareigojančiu ra - 
šytiniu dokumentu. Buvo pri
imtos ar ne dvi rezoliucijos, 
bet jos prezidentui juridiškai 
neprivalomos. Tačiau stenogra
mose liko pakankamai ir rim
tos medžiagos prie to klausimo 
naujai sugrįžti.

Iš reforminių įstatymų prezi
dentas gavo tik vieną — se
niai reikalingą pašto tarnybos

JAV - Anglijos bazė Indijos vandenyne 
Rusai ten jau turi kelius atramos taškus

Nors Indijos vandenyne da
bar laikoma Sovietų laivyno 
grupė nekelia panikos pasauli
niu mastu, tačiau jos ten atsira
dimas; nėra atsitiktipis. Tokią 
išvadą remia faktas'/kad Indi
jos vandenyno pakraščiais jau 
parinktos vietos būti Sovietų 
laivynui atramos taškais.

Jų organizavimas prasidėjo 
po to, kai Anglijos darbiečių 
vyriausybė, ieškodama pinigų 
ūkiniai stiprintis, nutarė iki 
1971 m. galo pasitraukti kariš
kai iš visų taškų, esančių į ry
tus nuo Suezo kannalo. Tada 
Maskvos strategai pamatė, kad 
atėjo laikas užimti Anglijos pa
liekama vieta.

Didžioji statyba šiuo metu 
vyksta Egipte: prie Raudono
sios jūros Ras Banas vietovė
je, kuri veik negyvenama, sta
toma Sovietų laivyno bazė ir 
aerodromas. Niekas nežino, ko
kiomis sąlygomis Maskva ten 
kuriasi, bet paskutinė Egipto 
vyriausybės delegacijos kelionė 
į Maskvą šviesos pakankamai ir 
tuo reikalu suteikia.

Šiandien Sovietų kariniai lai
vai jau turi teisę sustoti Ho- 
deidos uoste Jemene, Adene • 
anglų paliktoj puikioj bazėj, 
Socotra saloje prie įplaukimo į 
Raudonąją jūrą (čia rusai turi 
povandeninių laivų aptarnavi- 
mo bazę ir komunikacijos cent
rą), Somalijos Berberos ir 
Mogadishu uostuose, Kenijos 
Mombasoje, Tanzanijos Zanzi- 
bare ir Dar es Salaame. Per 
Persijos įlanką gali įplaukti į 
Basros uosta Irake, bet Persi
jos įlankoje atramos taškus te
beturi anglai ir vieną tašką JV 
laivynas. Toliau keliaujant In
dijos vandenyno pakraščiu į 
rytus, randame Sovietų atra
mos taškus Indijoje: Bombėja, 
Madrasas, Kalkuta ir dvi bazės 
Ceilone.

Maskvos užsimojimas vertas 
dėmesio, nes einama priešin
ga kryptimi, negu pasuko Ang
lija ir .JAV — šios dvi jūri
nės valstybės savo karines ba
zes užsieniuose likviduoja, bet 
Rusijos imperija pirmą kartą 
savo istorijoje pradėjo užsie
niuose bazių įsigyti. Tai yra 
ofenzyvinė politika, siekianti 
štai kokio tikslo: dominuoti 
laivybą Suezo kanalu, stiprinti 
savo įtaką nafta turtingose Vid. 
Rytų valstybėse, krizės atveju 
turėti raktinėse pozicijose atra-

reformą. Tai jau epochinis įsta
tymas.

Naujasis kongresas susiren
ka sausio 21 d., sekančią die
ną prezidentas ateina su savo 
-metiniu pranešimu apie valsty
bės reikalų padėtį, ir ta proga 
pateiks programos gaires 1971 
metams. Manytina, kad per 
dvejus metus besitampydamos 
abi partijos bus supratusios, 
kad reikia surasti bendrą kal
bą bent jau pagrindiniu kons
tituciniu klausimu, kad prezi
dento pareiga siūlyti kongre
sui darbo programą, gi kongre
so pareiga ją laiku apsvarstyti. 
91-sis kongresas perdaug jau 
aiškiai tą principą laužė.

92-sis kongresas turės apie 
60 naujų narių. Daugiausiai at
mainų esama Atstovų rūmuo
se. Vieni patys pasitraukė, kiti 

mos taškus politiniam spaudi
mui išvystyti ir, be abejo, pel
ningai prekiauti.

Jeigu visai ^pasitrauktų ang
lai iš Singapore ir JAV visai 
nesidomėtų Indijos vandeny
nu, kaip buvo ikšiol, Maskvos 
politinė įtaka toje erdvėje greit 
taptų dominuojanti. Bet tuo 
tarpu pradėjo veikti kita pusė: 
Anglija pakeitė planus ir ne
besitraukia iš Singapore, gi JV 
apsisprendė pradėti kurtis Indi
jos vandenyne. Diego Garcia 
saloje, kuri priklauso Anglijai 
nuo Napoleono karų laikų, abi 
valstybės nutarė ten įsirengti 
atramos tašką. Tai bus aviaci
jos ir radijo komunikacijos ba
zė, užpildanti skylę visą pasau
lį apimančioje JAV laivyno ko
munikacijos sistemoje. Ji aptar
naus JAV ir Anglijos laivus 
Indijos vandenyne. Tai bus ir 
centras Sovietų laivų judėjimui 
sekti. Iš to taško JAV aviaci
ja galės žvalgyti didžiulę erd
vę tarp Madagaskaro, Ceilono 
ir Arabijos pusiasalio. Čia bus 
aprūpinami kuru britų laivai, 
kurių bazė bus Malajų-Singapo- 
re erdvėje.

Bazės statyba greit pradeda
ma, nes negalima palikti Sovie
tų laivynui laisvo kelio tarp 
Vid. Rytų ir Vladivostoko. 

-------- įvairus sūkiai '
buvo plačiai parodytos per televiziją. ’ °ernon«tracijos vakare

Nuotr. V. Maželio

pralaimėjo rinkimus. Atstovų 
rūmai praranda spykerį J. 
McCormack, kurs išbuvo ten 
42 metus. .

Iš senato iškrito lietuvių 
draugas sen. Dodd, netekęs 
partijos paramos. Sen. E. Mc 
Carthy pats pasitraukė, jo vie
ton atėjo buv. viceprez. H. H. 
Humphrey, jau buvęs kongrese 
keliolika metų ir pozityvus as
muo. Nebegrįžta ir labai gar
sus “balandis” Tenn. sen. A. 
Gore, daręs didžiausių pastan
gų, kad Maskva pralenktų Ame
riką tolimojo skridimo puola
mosiomis raketomis, ginkluoto
mis keliais atominiais smaiga
liais.

Sesuo Teresė, pasaulio varg
šų draugė, kuriai Paulius VI 
paskyrė pirmąją popiežiaus Jo
no XXIII vardo taikos premiją. 
Tos sesers vadovaujamoj 20 m. 
senumo vienuoliškoj bendruo
menėj yra 470 seserų ir 92 pa- 
gelbininkės be vienuoliškųjų į- 
žadų. Kongregacijos didysis 
darbo laukas yra Indijos varg
šai. kuriems priglausti, apdeng
ti, pamaitinti ir mokyti bend
ruomenė išlaiko Indijoj 76 įstai
gas. Gimusi 1910 m. albano šei
moje dabartinėj Jugoslavijoj, 
mokytoja, Vakaruose veik nie
kam nežinoma, bet Indijoj ta
pusi legendariniu asmeniu, 
apie kurį kalbama ir ministe- 
rių kabineto posėdžiuose. Ja 
gerai pažįsta ir Paulius VI, vis 
surandąs pinigų ir progų jos 
artimo meilės darbams pa
remti.

1970 metų įžymiuoju žmo
gumi Time žurnalas parinko V. 
Vokietijos kanclerį Willy 
Brandt, kurs išdrįso pradėti
keisti ikšiol nieko gero neda
vusią V. Vokietijos užsienio
politikos liniją.

Naujoji Bonnos avantiūra, 
trumpai vadinama Rytų politi
ka, yra ne tik komplikuotas da
lykas, bet jau ir skirtingų aiški-
nimų bei baiminimosi objek
tas. Nors dar niekas negali pa
sakyti, kaip viskas susiklos-
tys, bet jau iš senųjų JAV už
sienio politikos tarnyboj buvu
sių asmenų girdisi kritiškų pa
stabų: raginama sulaikyti
Brandto “bėgimą į Maskvą”, 
nes toji jo politika padarysian
ti Europoje sąmyšį. Konkre
čiai formuluotų priekaištų, ro
dos, viešai dar nė vienas ne
paskelbė, bet iš pasakytų 
bendrybių aiškus vienas argu
mentas. — girdi, Maskva vėl vi
sus apgausianti.

Oficialiai Washingtonas Bon
nos politiką laimina, bet priva
čiai apgavystės prisibijoma. 
Ypač kad dar neatslūgo Wash
ington© pyktis dėl paskutinės 
Maskvos apgavystės ryšium su 
paliaubų sąlygomis prie Suezo 
kanalo. Aiškiai buvę susiprasta, 
kad paliaubų metu nė viena pu
sė nekeis karinės padėties pa
liaubų zonoje, tačiau Maskva 
tą nerašyta susitarimą tuo
jau sulaužė.

Bonna labai susirūpinusi krh 
tiškais balsais iš Washington© 
ypač todėl, kad nė vienas nau
jos politikos žingsnis nėra da
romas iš anksto nepasitarus su 
Nato nariais. Washingtonas pir
miausiai apie viską žinojo, bet 
nežiūrint to. iš ten girdima <dau- 
giausiai kritišku balsu.

Lauktina greito paties Brand
to ar užsienio reikalų ministe- 
rio vizito Washingtone. nes 
pasitikėjimas tarp abiejų vy
riausybių, vokiečių nuomone, 
artėjąs prie krizės taško.

Viešai su kritiškomis pasta
bomis yra pasirodę Dean Ach
eson, McCloy, gen. Clay, Tho
mas Dewey, George Ball, visi 
turėję didelę patirtį tuojau po 
karo ar -vėliau tvarkydamiesi 
su bolševikais Vakarų Europos 
reikalais. Ostpolitik kritikų tar
pe esą ir du prez. Nixono arti
mieji patarėjai krašto apsaugos 
sekr. Laird ir Kissinger, tik tuo
du viešai tuo reikalu nekalba. 
Kancleris Brandtas esąs susi
jaudinęs todėl, kad jam prade
da susidaryti įspūdis, jog Wa
shingtone ikšiol nesuprasti nė 
jo politikos tikslai, nė taktika. 
Jis pats gi įsitikinęs, kad naujo
sios V. Vokietijos vyriausybės 
ir tikslai ir taktika yra suderin
ti ne tik su V. Europos saugu
mu. bet ir su JAV užsienio 
politika.

— Rytų ar Vakarų Europos 
politika Bonnai svarbesnė? —

Su tokiu klausimu kreipėsi į 
Brandtą prancūzų savaitraščio 
L’Express korespondentas ir ga
vo tokį atsakymą:

— Abi yra lemiančiai svar
bios, bet jeigu reikia nustatyti 
eilę, tai pirmenybė tenka V. 
Europos politikai, — atsakė 
kancleris.

Brandto Europos politikos 
komplekse yra Nato stiprini
mas, ne silpninimas, Bendro
sios Rinkos plėtimas iki visos 
nekomunistinės Europos ūkimo 
apjungimo, Europos užsienio 
politikos derinimas. Jeigu šito 
pagrindo Europoje nebūtų, tai 
jokia V. Vokietijos Rytų poli
tika nebūtų galima. Tokia yra 
V. Vokietijos vyriausybės pa
žiūra tuo svarbiu reikalu. Todėl 
neatrodo, kad Brandtas griau
tų dabartinės V. Europos poli
tikos pagrindus, ant kurių re
miama Rytų politika. Niekas iš 
vokiečių to dar viešai nepasa
kė, bet tikriausiai visi yra įsi
tikinę, kad tos naujosios politi
kos tikslas yra ne kas kita, kaip 
bandymas išauginti sąlygas Vo
kietijai suvienyti ir Rytų Euro
pai padėti ūkiškai ir politiškai 
iš Rusijos hegemonijos išsilais
vinti.

Paskutinis 
mohikanas
Maskvoje mirė Švernikas, se

nas bolševikas ir ištikimas par
tietis, bet niekad neįsivėlęs į 
didžiąsias partines avantiūras. 
Ilgai buvo laikomas darbinin
kų profesinių sąjungų viršūnė
je, po karo 8 metus išbuvo 
aukščiausio Sovieto prezidiju- 
mo pirmininku. Tai vieta, su 
kuria nesurišta nė atsakcmybė, 
nė valdžia. Ilgai buvo laikomas 
ir partijos centro komitete ant
raeilėse pareigose. Urna su pe
lenais įmūryta Kremliaus sieno
je. Tai bene paskutinis seno
sios gvardijos mohikanas, mi
ręs sulaukęs 82 metų.

Į akį kritusios 
1970 m. moterys
Kurios pasaulio moterys 

1970 m. pasirodė amerikiečiam 
labiausiai nusipelniusios pagar
bos? Su tokiu klausimu Gallup 
Poll gruodžio 5-6 d. kreipėsi Į 
1,517 suaugusių amerikiečių, 
vyrų ir moterų, ir iš gautų at
sakymų nustatė, kad pirmą vie
ta užėmė Mrs. D.D. Eisenho
wer, antroj vietoj stovi Mrs. 
Richard Nixon. Toliau gautų 
balsų skaičiumi eina šios žino
mos moterys: Mrs. Goldą Meir 
(Izraelio premjerė), Mrs. Joseph 
Kennedy (nužudyto prezidento 
motina), Mrs. Onassis, Mrs. 
Lyndon Johnson, Mrs. Robert 
Kennedy (nužudyto senatoriaus 
našlė), Indira Gandhi (Indijos 
premjerė), sen. M. Chase 
Smith ir Mrs. M. L. King.

Politikos keitimas?
1949 m. kom. Lenkijos lai

ve Stephan Batory, jam esant 
New Yorko uoste, pasislėpė vo
kiečių komunistų šnipas G. 
Eisler ir taip pabėgo nuo Ame
rikos teismo? Pabėgęs apsigy
veno R. Vokietijoj ir perėmė 
jos propagandos aparato vado
vybę.

Nuo tos dienos iki šiol joks 
komunistinės valstybės keleivi
nis laivas nebuvo įplaukęs į 
New Yorko uostą komerciniais 
tikslais. Bet, ir vėl bet, naujas 
Stephan Batory dabar gavo lei
dimą įplaukti į New Yorko uos
tą. Tuo tarpu nežinoma, ar lei
dimas vienkartinis, ar draudi
mas visai panaikintas. Neaišku 
dar buvo ir tai, ar keleivių 
bagažą sutiks tvarkyti krovikų 
unija, kuri seniai vykdo savo 
vadovybės nutarimą neaptar
nauti komunistinių kraštų lai
vų. Laivas turėjo įplaukti į N. 
Y. uostą šį pirmadienį.
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AmerikiečiŲ spauda apie lietuvio jūrininko išdavimą SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tek (516) 757-0055.

Prie anksčiau žymėtų spaudos atsiliepimų tenka pridė
ti naujai gautus, ypačiai tuos, kuriais buvo pasisakyta po 
adm. William B. Ellis, kap. Fletcher W. Brown priversto 
pasitraukimo iš Vigilant kapitono pareigų.

Ligi šiol buvo paskelbta apie 370 atsiliepimų. Papildo
mai tenka registruoti 37 naujus:

N- Y. Times gr. 18, 22, 23; N. Y. Daily News gr. 27, 30; 
N. J. The Herald News gr. 14 (gauta V. M. dėka); Water
town Town Times gr. 17 (V. B. dėka); Washington The Ev
ening Star gr. 9 (T. M. dėka); gr. 18 (S. B- dėka); Chicago 
Tribune gr. 10, 22, 23, 24 ir Chicago Sun - Times gr- 23, 
24 (V. K. dėka); Time gr. 28; Newsweek gr. 14; The Phila
delphia Inquirer gr. 23 (Sn. J- dėka); Baltimore Sun gr. 21 
(A. D. dėka); Long Island Press gr. 8, 24 (V. M. dėka); Brook
lyn© Laiks (latvių) g r. 2; Anglijoje Stars and Stripes gr. 8 
(K. G. dėka); The Norwich Bulletin gr. 10 (J. J. dėka; Bruns
wick The Glynn Reporter gr. 10 (E. J. Ch. dėka); Hartford 
Nowy Swiat (lenkų) gr. 11 (J. P. dėka); The Paterson News 
gr. 17 (A. M- ir J. J. dėka); New London The Day gr. 22, 23, 
30 (J. J.dėka); Sunday Herald gr. 6 (V. B. dėka); Congr. Re
cord gr. 1 su kongr. L. Č. Wyman ir sen. J- B. Allen kal
bom (j senatorių buvo krenpęsis R. Šatas); The Miami Her
ald gr. 23 (J. R. dėka); Record American gr. 22, 23 (J. J. 
dėka); Minneapolio universiteto laikraštis (K. M- dėka).

Taigi viso atsiliepimų per 400.
Skyrium buvo apžvelgta New Yorko, Washington©, Bos

tono, Chicagos spauda. Šiuo kartu daugiau dėmesio Connec
ticut spaudai, jos keliamas idėjas ar vertinimus papildant 
ir kitos spaudos vertinimu (skliausteliuose). 

__

Connecticut apie išdavimo 
padarinius Amerikai

Connecticut srities gautoji 
spauda rodo ne tiek gausiai 
naujų faktų apie lietuvio jūri
ninko likimą. Daugiau patrau
kia joje išdavimo vertinimas. 
Vertinimas vedamaisiais, ko- 
lumnistų straipsniais ir skaity
tojų laiškais.
AR ŽALA PATAISOMA?

The Norwich Bulletin gr. 
10 kolumnisto John Chamber- 
lain sindikuotame (taigi _ einan
čiame per eilę kitų laikraš
čių) straipsny rašoma:

“Viso nelemto įvykio žymė
tinas vienas baisus dalykas — 
kad Sovietai dabar galės sakyti 
pavergtų tautų gyventojam, jog 
Vakarai juos apleido. Mūsų 
Jungtinių Valstybių informaci
jos tarnyba, aišku, dirba ant- 
valandžiais, siųsdama žinias Į 
rytų Europą, jog J.V. du pa
reigūnai padarė baisią klaidą. 
Gal būt, Frank Shapespeare,

Kadangi buvo išdavimas tei
sinamas nenoru pykinti rusų ir 
gadinti derybų dėl žvejojimo, 
tai autorius tęsia: “Tai nėra ke
lias laimėti Sovietų palanku
mui. Tai nėra kelias taikai pa
laikyti. Toks ant pilvo šliaužio
jimas tik padrąsina rusus kitai 
atakai ir trečiam pasaulio ka
rui”.

“Šis laikraštis niekada nema
nė, kad pamatys laikus, kada 
tauta labiau vertins žuvį negu 
laisvę”. Laikraštis ragino pre
zidentą surasti atsakinguosius 
valstybės departamente ir pa
krančių sargyboje.
AR IŠDAVIMO KNYGA JAU 
UŽDARYTA?

Adm. Ellis, kap. Brown pasi
traukė iš tarnybos, Eustis per
keltas kitai tarnybai — ar tuo 
visa byla baigta? Ne. Tik vieni 
tebereikalauja teismo, kiti — 
ko kito.

Nesitenkina trijy administraciniu nubaudimu. Siūlo ištirti 
išdavimo šaknis, kurios siekia Amerikos politikos dirigentus

bos, yra tikrai peranksti”. Ma
no, kad Kongresas galėtų daly
ką ištirti giliau-

(Bostono Record American 
gr. 23 vedė į tą patį tikslą ra
šydamas: “Šis laikraštis įsak
miai pasisakė už tai, kad ne
būtų atpirkimo ožių Vigilant 
investigacijoje; kad vyriausybė 
rūpintųsi faktais, tiesa, valsty
bės politika”. Tą tiesą ir fak
tus labiau supainiojęs Eustis, 
“paneigdamas, kad bėglys Si
mas Kudirka buvo mušamas 
Vigilant laive”.

“Jei taip, tai jis prieštarau
ja eilei kitų liudininkų, įskai
tant jo paties įgulos karinin
kus ir vyrus”.

“Dabar svarbu, kaip ir iš pra
džių, surasti, kas iš tikro vyko 
Vigilant. Amerikos visuomenė 
turi teisę .. .žinoti tiesą ”

“Sekr. Volpei ir pakrančių 
sargybai turėtų būti įsakyta pa
skelbti visus liudijimus ištisai. 
Jei to nepadarys jie, tai eiga 
priklausys Kongresui”)-

nesį ir iš Fort Dix, N. J. 200 
belaisvių buvo suvaryti į Sovie
tų laivą, stovėjusį New Jersey 
vandenyse ... Tuos dalykus iš
kėlęs aikštėn Julius Epstein, 
Hooverio instituto tyrinėtojas. 
Bet kai iškėlė, nuo 1970 birže
lio 15 vyriausias teismas už
draudė jam naudotis teismo by
lų duomenim ...

“Paskutinis prievartinis re
patriacijos atvejis (Kudirkos. 
Darb.) duotų progą išaiškinti, 
ar slaptasis susitarimas dėl bėg
lių grąžinimo tebeveikia”, sako 
autorė.

Šitokį atsiliepimai jau gali 
apgriauti pasitikėjimą tom val
džios įstaigom, kurios planuoja 
ir vykdo politiką.

(Jei tai buvo kreipiama į val- 
statybės departamentą, tai The 
Herald — News gr. 14 Arthur 
Sylvester nukreipia ir į Baltų
jų Rūmų štabą: “Viso šio be
protiško epizodo tikrai neįtiki
ma pusė yra ta, kad prezidento 
spaudos sekretorius Ziegler ne-

riausybė nustatė naują politiką, 
kuri atbaidytų laisvę mylinčius 
žmones nuo azylio. siekimo mū
sų šalyje?” — Tame laikraš
tyje gr. 4 Robert K- Slaven tei
sino pakrančių sargybą, nes ji 
tevykdžiusi jai nustatytas tai
sykles. — Gr. 8 jam atsakė 
Mrs. Katherine Kukutis, anglė, 
Anglijos pilietė, žmona lietu
vio turisto, kuris pereitą vasa
rą paslaptingai žuvo ar buvo 
nužudytas Maskvoje. Ji rašė: 
“Aš buvau ketveris metus bri
tų moterų karinėje tarnyboje 
ir būčiau sulaužiusi visokias tai
sykles, kad išgelbėčiau žmo
gaus gyvybę. Kuo aš už tai bū
čiau nukentėjusi, niekad nega
lima to palyginti su brutalumu, 
kurį patyrė lietuvis jūrininkas, 
prievarta grąžintas raudonie
siem grobikam” .. . “Vieninte
lis geras ir žmoniškas dalykas, 
kurį jūs galėtumėt (taikoma 
Slaven) padaryti Simo Kudir
kos atveju, prašyti Dievą, kad 
jis būtų jum gailestingas, kai

New Yorke sausio 2 prie Madison Square, kur šiuo metu gastroliuoja rusų cirkas, buvo surengtos demonstra
cijos. Lietuvių jaunimas neša išduoto jūrininko Simo Kudirkos paveikslus ir šūkius. Demonstracijos tos pačios 
dienos vakare plačiai buvo parodytos ir televizijoje. Nuotr. V. Maželio

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

J. B. 8HALINS-4ALIN3KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA —. GRABORIUS, BALS AMU OTO J AS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, .NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykat Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-8434.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių ištaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
JUOZO ANDRULIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška 11 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11203; 
ST 2-5938.__________________________________________________________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainoną priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviam*. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special pnc* 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
at, 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoaa balta (.ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565 »
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
W’SOU-FM. 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hali Univ, radijo, stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379.
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green SL, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto-
USIS bosas, sugebės atitaisyti 
kiek padarytos žalos”- Tačiau 
autorius abejoja didesne tų 
transliacijų įtaka šiuo reikalu.

(Tokia pat gaida prabyla ir 
Philadelphia Inquirer gr. 23: 
“Karo teismai, papeikimai, pri
verstas pasitraukimas, perkėli
mas kitom pareigom, oficialūs 
tardymai ir atsiprašymai — 
niekas dabar negalės įtikinti 
Simo Kudirkos, kad tai iš tik
rųjų yra laisvo žmogaus ša
lis”).

(O Long Island Press gr. 24, 
ryšium su Kudirkos išdavimu 
rašydamas apie J.V. prestižo su
nykimą: “Užsieniuose tai nega
li būti užmiršta nei draugo nei 
priešo, ir tai duoda pagrindą 
labai skurdžiam vertinimui apie 
Amerikos moralę”. Jau sie
damas reikalą su Izraeliu, laik
raštis teigia: “Maskva naudoja
si Amerikos vengimu vykdyti 
garbingus įsipareigojimus. 
Nuolankavimas Maskvai yra 
tiesiogiai priešingas J. V. vy
riausybės įsipareigojimų vyk
dymui”. Ir tai turį tiesioginės 
Įtakos kitų valstybių politikai: 
pvz. Europos diplomatai skuba 
prisiderinti prie Maskvos tiek, 
kad buvęs valstybės sekreto
rius Achesonas ir gen- Lucius 
Clay aiškiai pasisakė prieš 
Vokietijos prekybos sutartį su 
Maskva)
PILOTO KELIAS—AR JIS VE
DA | TAIKĄ?

Connecticut Sunday Herald 
gr. 6 vedamajame kalba pats 
leidėjas: “Pakrančių sargyba 
regimai veikė pagal valstybės 
departamento nurodymus — 
Piloto rolę, pakviesdama ru
sus”. Kai pakviesti rusai daužė, 
lampė ir spardė lietuvį jūrinin
ką, laivo kapitonas stovėjęs 
kaip Pilotas.

(Miami Herald gr 23 veda
majam kritikavo Volpe spren
dimą neduoti bylos teismui. 
“Tai antausis viešajai opinijai, 
pasmerkusiai tuos, kurie nu
sprendė grąžinti Simą. Ši opini
ja, manom, sutiks sekretoriaus 
Volpe sprendimą su neprita
rimu ir pasipiktinimu... Kas 
gi yra Simas? Tai yra Kiekvie
nas. Laimė, kad Kongresas tęs 
investigaciją to tamsaus Ame
rikos istorijos lapo, rašyto ant 
šiaurės Atlanto bangų. Mes ta
riame, kad istorija yra toli gra
žu nebaigta ir kad ji turi kitus 
veikėjus”.

The Day gr. 23 vedamajame 
kitaip mano dėl tų trijų. Tie 
trys pareigūnai yra pakanka
mai nužeminti opinijoje: dides
nės teismo bausmės jiem ir ne
reikia. “Bet yra daugiau faktų 
šiame įvyky: jame įsipina dau
giau asmenų nei tie trys pa
krančių sargybos karininkai. 
Uždaryti šio incidento knygas, 
kaip siūlo sekretorius Volpe, 
leisdamas pasitraukti iš tarny-

AR TEBEVEIKIA SLAPTAS 
SUSITARIMAS IŠDUOTI?

The Day gr. 23 kolumnistė 
Edith Kermit Roosevelt sindi
kuotame straipsny jau mėgina 
giliau Įžvelgti — įžvelgti į visą 
privalomo repatriavimo, arba 
išdavimo, Amerikos politikos is
toriją nuo antrojo pasaulinio 
karo. Dėl jūrininko sprendimą 
priskiria valstybės departamen
to politikai. “Jūrininkas buvo 
išduotas norint nepakenkti de
rybom dėl žvejybos pagal de
partamento politiką.” Tos poli- 
kos linijai iliustruoti priminė 
“Keelhaul operaciją”, Esą do
kumentai rodė, kad amerikie
čių ir ■ britų vyriausybių buvo 
sutarta prievarta repatrijuoti 
apie 2-5 milijonus antikomunis- 
tų iš karo belaisvių stovyklų — 
iš Vokietijos, Anglijos, Kana
dos ir Jungtinių Valstybių — 
atiduoti juos Sovietam. Atiduo
ti pradėta 1944 birželio mėn. 
— 8 mėnesiai prieš Jaltos kon
ferenciją- Esą 1945 birželio mė-

aliarmavo savo boso, kas yra 
nutikę, ir prezidentas patyrė 
tik po šešių dienų, skaityda
mas savaitinę apžvalgą”).

CONNECTICUT SKAITYTOJŲ 
LAIŠKUOSE

Connecticut spauda informa
vo oficialias žinias apie išdavi
mą; informavo apie Hartforde 
gr. 4 surengtą visos paros ge
dulo budėjimą. Paskelbė lenkų 
bendruomenės (Congres Polo- 
nii Amerikanskiej) pirmininko 
Ryszard S. Mrotek telegramą 
prezidentui. Gausiai skelbė 
skaitytojų laiškus.

Laiškuose ir - apklausinėjimuo
se labiau nuomonės buvo pasi
skirstę nei, sakysim, Chicagos 
spaudoje. Kai kurie sakėsi per 
mažai žiną patį faktą, kad galė
tų vertinti; vienas vertino, kad 
jūrininkas esąs geras tipas, 
jei.. .Ir laiškuose atsirado šiek 
tiek polemikos.

The Day jau lapkričio 30 
John Jasys rašė: ar išdavimas 
yra ženklas, kad “Nixono vy-

ateis teismo diena, už tai, kad 
jūs tevykdėt taisykles.”

Tarp kitų pavardžių po laiš
kais teko pastebėti dar šias lie
tuviškas: Rimantas Karmazi
nas, Laima Mockus (Mikniūtė, 
Vasario 16 dienos akto signata
ro Smilgevičiaus dukters duk
tė — kaip tai mum pranešė 
J.J.)-

SEKSOLOGIJA MOKYKLOSE
Vilniaus spauda jau keliais

atvejais kėlė seksologijos klau-

ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-^550.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur SL, Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Fr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vai. p.p. LieL Ra
dijo klubo pirm. Ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

simus. “Komj. Tiesoje” (rugs- 
12) J. Zigmantavičius pasiūlė $ 
vidurinėse mokyklose ir vėliau $ 
aukštosiose dėstyti ne tik sek- $ 
sualinę biologiją, bet ir namų 
ruošą, vedybinio gyvenimo eti
ką, psichologiją, sociologiją, pe
dagogiką, ekonomiką, fiziologi
ją. Teigiama, kad gyventojai X 
Lietuvoje tuokiasi jauni ir X 
dažnai tokiam žingsniui nepa- < 
siruošę.

f

I

Būdingi vienos anketos Vil

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

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

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

PiMulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas Stasys Baradukas kalba M. prel. My
kolo Krupavičiaus laidotuvėse. Nuotr. A. Gulbinsko

niaus universitete apklausinėji
mo duomenys. Buvo apklausta 
230 stojančių Į universitetą — 
94 vyrai ir 136 merginos. Jų 
tarpe iš didelių miestų buvo 
49.6 proc., iš rajonų (kolcho
zų) — 19.1 proc.

Kai kurie klausimai lietė jau
nimo santykius, partnerio idea
lą. Kokie tų jaunuolių idealai? 
Čia būdingi kai kurie atsaky
mai: aukštas, juodaplaukis 
sportininkas (mergina iš Lei
palingio), nedažyta, nekvaila 
(vyras iš Kėdainių), tamsi, gra
ži figūra (vyras iš Alytaus), 
gerbtų mane, būtų išdidus 
(mergina iš Trakų) ir pan.

Daroma išvada: tų jaunuo
lių, stojančių į universitetą, 
idealai dar nesą galutinai susi
formavę, jie mažai galvoja apie 
realų gyvenimą. (Elta)

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

LITAS
SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y, 11421
Tel. 212-847-5522

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

LITAS SERVICE CORPORATION 
patarnauja nekiln. turto pirkimo-pardavimo reikaluose.
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Pavergtųjų Seimas sveikina 
Naujųjų Metų proga

Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto seimo, įvykusio 
gruodžio 5-6 Chicagoje, nutarimai

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas nuoširdžiai sveikina pa
vergtąsias Albanijos, Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Rumunijos ir Vengrijos tautas 
Naujųjų Metų.

Atsigrįžę į praėjusiųjų metų 
įvykius, mes regime, kad lais
vės troškimas rytų ircentro Eu
ropoje tebesireiškia su ne- 
silpstančia jėga, keldamas gau
sias problemas komunistams, 
kurie niekada nesugebėjo pa
tenkinti tautos reikalų. Bražins
kų ir Kudirkos dramatiškas 
veržimasis į laisvę, maištai 
Lenkijoje dėl maisto — tai nau
jausi komunistinės sistemos 
bankroto liudijimai.

Pažymėtinas taip pat stiprėji
mas rūgimo pavergtųjų tautų 
intelektualuose, ypatingai So
vietų Sąjungoje- Pasigirsta bal
sai, reikalaujantieji daugiau as
mens laisvės. Plačiai žinomas 
sovietų rašytojas Andrius Amal- 
rikas net viešai yra pareiškęs 
savo abejojimą, ar beišgyvens 
Sovietų Sąjunga su savo dabar
tine sistema ilgiau, kaip iki 
1984 metų. Dėl to jis yra įkalin
tas. Pagarsėjęs autorius Alek
sandras Solženycinas, kurio 
vėliausi veikalai, išleisti Vaka
ruose, Sovietų Sąjungoje plin
ta tik pogrindžio leidiniais, net 
į Stockholmą negali vykti atsi

Lietuvos atstovo sveikinimas
Kalėdų švenčių ir Naujųjų 

1971 metų proga nuoširdžiai 
sveikinu visus geros valios lie
tuvius.

Su pasigėrėjimu prisimenu 
visų JAV lietuvių — veiksnių, 
organizacijų, kultūrininkų, laik
raštininkų bei pavienių asme
nų — ryžtingus žygius 
ir energingą veiklą Lietuvos 
reikalais 1970 metais. Tai pa
tvirtina visų lietuvių ištikimy
bę bei meilę savo tėvų žemei. 
Tai rodo jų nenuilstamą ryžtą 
atgauti Lietuvai laisvę ir nepri

Imk, Grigorai, nuo dėdės Jo
kūbo du auksinu ant rankos 
—ir bus pabaigta.

Jokūbas pasirūpino iš namų 
pasiimti du auksinu, jeigu at
sitiktų nusamdyti šeimynykš
tis. Dabar juos išėmė ir pada
vė Grigorui, sakydamas:

— Tegul bus gi, kaip jūs sa
kote. Tai ar ilgai viešėsi, Gri
gorai? Kada atvažiuoti paieško
ti?

— Gi, žinoma, ligi Trijų ka
ralių. O daugiau stoti į darbą, 
ir tiek, — sako naujas Jokūbo 
bernas. — Juk tamsta šiemet 
samdei iš Bogušo miško. Ka
žin ar ilgai stovės kelias. Nėr 
ko laukti, reikia tuojaus namo 
vilkti.

— Samdžiau, noriu perstaty
ti svirną, vienas galas apipu
vęs. Reikia ir lentų: dabar iš
ėjo paprotys grindis dėti iš di
limų lentų, tašytos jau netin
ka. Tai ką tu darysi, žmogus 
kaip visi, taip ir vienas turi da- de, už magaryčias, o tu, Grigo- 
rytl Užlėms taip pat reikės rai, padėkok man už pripirši- 
lentų. Samdžiau dvidešimt kel- . mą geros vietos. Dar mes su 
mų- Bus kokios keturios kala- tavim ne sykį susigersime.
dės, daugiau sienojai. Visi trys sustojo. Jokūbas,

imti jam Švedijos Akademijos 
pripažintos Nobelio premijos. 
Prieš jo teisių varžymą pasipy
lė gausūs sovietų intelektualų 
protestai. Protestuotojų eilėse 
yra tokie vardai, kaip žinomo
jo čelisto Mstislavo Rostropovi
čiaus, fiziko Andriaus Zacharo- 
vo. Pastarasis buvo ir tarp pra
dininkų steigiant Žmogaus Tei
sių Komitetą, kurio tikslas — 
ginti asmens teises ir laisvę.

Sovietai taip pat susiduria 
su daugybe tarptautinių pro
blemų, kurių labiausiai grės
minga yra didėjantis plyšys 
tarp Sov. S-gos ir komunisti
nės Kinijos. Kinijos grėsmė 
skatina sovietus žiūrėti apsitik- 
rinimo kituose regijonuose. Ta
tai gali priversti sovietus imtis 
nuosaikesnės politikos.

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas giliai tiki, kad laisvę 
mylinčio žmogaus teisi ir be
baimė dvasia nepasiliks prie
spaudoje. Šiuo metu pavergtų
jų tautų valdžioje esantieji 
“aparatčikai” ir biurokratai il
gainiui nebepajėgs išsilaikyti. 
Pačio komunistų elito jaunes
nieji nariai pradeda nuodug
niau studijuoti oficialiųjų dog
mų tikrumą, jų etinius pagrin
dus. Iš jų galima laukti atviro 
pasipriešinimo prievartos • ir 
priespaudos praktikai. Sena
sis režimo patikimumas vis la- 

klausomybę ir pagerinti tautie
čių likimą tėvynėje.

Nuoširdžiai dėkoju visiem už 
tokias kilnias aukas Lietuvai. 
Taip pat nuoširdžiai dėkoju vi
siem už man pareikštus sveiki
nimus bei linkėjimus Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų metų 
proga.

Dangaus palaima telydi ma
no tautiečius jų asmeniniame 
gyvenime bei veikloje Lietuvos 
labui-

J. Kajeckas
Lietuvos atstovas

— Gi ir malkų reikės vi
siems metams — prie gryčios 
ir prie jaujos. Darbo ūkėje 
nepritrūks. Kad tik Dievas duo
tų toliau žiemą gerą, — šnekė
jo Grigoras su savo nauju šei
mininku. Visi trys girsnojo po 
taurelę paeiliui, ragindami kits 
kitą, kad gertų visą, ligi dug
nui. Baigiasi bonkoje degtienė 
— lesta ir kalba trijų gėrėjų. 
Lileika, gerdamas paskutinę 
taurelę ir matydamas, kad Jo
kūbas daugiau nebešauks, da
ro užbaigą ir sako:

— Magaryčios sugertos. Da
bar Dieve padėk tamstoms tuos 
metus išvargti, ir daugiau nie
ko. O tu, Grigorai, sutikęs, da
vęs žodį, laikykis, nedaryk iš 
savo burnos, atsiprašant, ka
žin ką. Ir aš, mažas būdamas, 
tarnavau. Jei tėvas su kuom 
sušnekdavo ir mane pažadėda
vo, tai ir šventas reikalas — 
metus turiu išbūti Dėkui, dė-

Seimas, išklausęs Vliko ta
rybos, valdybos ir Tautos Fon
do pranešimus bei Seimo at
stovų pareiškimus, nutarė:

1. Seimas paveda Vliko val
dybai padėkoti JAV preziden
tui Nixonui už jo skubią reak
ciją, kuria buvo siekiama ištir
ti lietuvio jūrininko Simo Ku
dirkos, siekusio azylio teisės, 
gėdinga išdavimą sovietam, ir 
už įsakymą JAV įstaigom bei 
asmenim, kad panašūs įvykiai 
ateityje nepasikartotų.

biau ir labiau sukrečiamas. Ne
tikrumas ir abejonė jau tiek 
yra sudemoralizavę vadovybę, 
kad nė policinio režimo su
griežtinimas jau nebepajėgtų 
padėties atstatyti. Laisvė ir tei
singumas, pagaliau, laimės!

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas, tvirtai tikėdamas, kad 
laisvė yra žmogaus pirmgimys- 
tės teisė, 1971 metus pradeda 
pakartojimu savo įžodžio būti 
pavergtųjų savo tautų laisvės ir 
laisvo apsisprendimo siekimų 
nenutilstančiu balsu laisvajame 
pasaulyje.

Tegu Kalėdų dvasia ištveria 
jumyse per visus 1971 metus 
ir tesuteikia jums asmeninės 
laimės.

Vliko seimą Chicagoje sveikina gen. konsulas dr. P. D aužvardis. Už stalo seimo prezidiumas iš k. j d. J. Ju
revičius, K. Miklas, M. Mackevičius — pirm., A. Kasiu laitis. Nuotr. V. Noreikos

atlikęs žygį, ruošiasi namo, ki
ti du pasilieku gertuvėje klau
sytis, kas čia dedasi- O gertuvė
je panašiai samdosi, lygsta, 
tinka ir magaryčias geria. Juo 
toliau į naktį, juo ūžimas di
desnis: geresniais bernais var
žosi, nuo kits kito vilioja, pyks
tasi. Taip tęsėsi, ligi galvos pa
sunkėjo, balsas pasikeitė, pa
storėjo ir miego noras primi
nė namus ir lovą. Žydo šeimy
na vaduodamas! budėjo prie 
gėrėjų ir lankytojų, kantriai 
stovėdami prie savo sieto. Kai 
gėrėjai išsiskirstė, paskutinius 
negerėjus varyte išvarė:

— Eikite namo! Ko jūs čia 
susiėjote? Eikite poterių kal
bėti!

Tuom ir baigėsi kūčių vaka
ras mūsų kaimoje.

Kūčių vakarą gertuvėje įvy
ko daug samdymų, daug suta
rimų, išgerta daug kvortų deg- 
tienės, vis su įtikinimu, kad žo
dis — brangus daiktas, pasaky
ta — kaip kirviu įkirsta, at
versti nebegalima. Vadinasi, 
šeimynykštis įtikina samdyto
ją, kad, sykį parsisamdęs, žo
džio nepakeis, pristojęs me
tams, metus ir išbus.

Minimais laikais vietų buvo 
daugiau, negu parsisamdančių 
darbininkų. Darbas ieškojo 
rankų, o ne rankos darbo. No
rėdamas pasitiekti kiek reikia 
šeimynykščių, ūkininkas turė
jo gerai pavarstyti butelninkų 
duris, čia gavai berną, davei

2. Seimas ragina visus lietu
vius kiekviena proga kelti aikš
tėn Sovietų Sąjungos vykdytą 
ir tebevykdomą lietuvių tautos 
genocidą.

3. Seimas kaltina Sovietų Są
jungą ir jos jūrininkų nežmo
nišką elgesį su Simu Kudirka, 
norėjusiu išsiveržti iš bolševi
kinio tautų kalėjimo. Seimas į- 
spėja Lietuvos okupantą, kad 
keršto priemonių ėmimasis 
prieš jūrininką Simą Kudirką, 
jo šeimą ar artimuosius bus 
visuotinai pasmerktas ne tik 
visų lietuvių, bet ir kitų lais
vės principus gerbiančių žmo
nių. Seimas kaltina ir JAV pa
reigūnus, išdavus Simą Kudir
ka sovietam.

4. Okupuotų Baltijos valsty
bių sėkmingai laisvės kovai 
vesti būtina koordinuoti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos organi
zacijų veiklą, keliant tų valsty
bių nepriklausomybės atstaty
mo klausimą tarptautinėje plot
mėje. Seimas siūlo Vliko valdy
bai imtis iniciatyvos, kad bū
tu sukviestas lietuvių, latvių, 
ir estų vyriausių laisvinimo or
ganizacijų pasitarimas bendros 
akcijos klausimais.

5. Seimas pripažįsta, kad sėk
mingas Vliko darbas yra var
žomas sąmatos ribotumo- Lėšų

ant rankos — čia tau vėl at
sakė, atgrąžino rankpinigius. Iš 
to susidėjo patarlė: “Kalėdos— 
visos bėdos.” Ir Grigoras nete
sėjo žodžio. Jis, anot Lileikos, 
iš burnos padarė, atsiprašant, 
kažin ką- Naujuose metuose jo 
duktė atėjo pas Jokūbą į gry
čią, priėjusi prie stalo, padėjo 
du auksinu ir išeidama tiek te
pasakė: “Tėtė apsidrau
dė ant vietos.” Jokūbui neliko 
nieko kito veikti, tik ieškoti ki
to berno.

Kūčių naktis. Dangus žvaigž
dėtas, mėnesiena, šąla. Keliai 
tušti, niekas nei eina, nei va
žiuoja. Kas gali būti neparva
žiavęs kūčių laiku? Net vagis, 
nakties mėgėjas, tą naktį esti 
namieje — ir ji apsiaučia kū
čių ramumas. Tiktai vilkas, per
vis alkana būtybė, slankioja ke
liais ir patvoriais, drumsda
mas nakties tylą. O žmonės, 
užsidarę ir užsisklendę duris, 
užsistūmę langines, trims savai
tėms atidėjo visą kasdieninį 
rūpesnį ir sotūs miega ramiai 
šiltose gryčiose. Mat, šventės 
užėjo.

47. KALĖDOS
Mes, mažiukai, besivolio- 

dami po lovas, nuspardėme 
antklotus; gryčia ėmė pravės- 
ti. Vienas, ilgiau gulėjęs, neuž
klotas ir kiek nušalęs, sapnuo
ja esąs bažnyčioje ir nuogas iš 
išgąsčio nežino, kas daryti Nu
budo.

Aname gale kaimos vos gir

trūkumas ypačiai jaučiamas pa
laikant, plečiant ir tobulinant 
Vliko informacijos organizaci
ją. Dėkodamas Tautos Fondui 
už suaktyvintą lėšų telkimą, 
Seimas pritaria fondo planam 
išplėsti savo atstovybių ir įga
liotinių tinklą, derinant savo 
darbą su Amerikos Lietuvių Ta
ryba ir Lietuvių Bendruome
ne. Seimas, žadėdamas savo ir 
jo atstovaujamų organizacijų 
talką Tautos Fondo pastangom, 
kviečia lietuvių visuomenę dos
niai aukoti Lietuvos laisvinimo 
reikalam, skiriant tam reikalui 
bent vienos dienos uždarbį per 
metus. •

6. Seimas prašo Vliko valdy
ba siekti, kad būtų išleista stu
dija apie lietuvių etnografines 
sienas.

7. Seimas liūdi netekęs ilga
mečio Vliko pirmininko prel. 
Mykolo Krupavičiaus. Su jo 
mirtimi lietuvių tauta neteko 
vieno iš didžiausių Lietuvos 
valstybininkų ir laisvės kovoto
ju.

8. Seimas dideliu pasitenki
nimu išklausė pranešimuose 
pabrėžtą nuoširdų bendradar
biavimą tarp Vliko ir kitų lie
tuvių veiksnių. Sėkmingesniam 
tarpusavio bendradarbiavimui 
pasiekti Vliko valdyba prašo- 

dėtis: “Bam bar bram, bam 
bar bram . •.” Garsas vis ar
tyn ir artyn, jau gale mūsų 
gryčios, net girdime, kaip su
šalęs sniegas gurgžda po jo 
kojų. “Vaikai, ar girdite? Būg
ną jau muša!” — žadina kitas, 
pirmiau išbudęs, mažiukas 
Naktis pasibaigė, visi keliasi 
savo noru. Vieni rengiasi į baž
nyčią, į rarotus, kiti — giedo
ti ražančiaus.

Pirmą Kalėdų dieną pralei
džia kiekvienas savo namuose; 
giedama Kalėdų giesmės: “Svei
kas, Jėzau mažiausias”, Berne
lis gimė Betliejuj” ir k. Lanky
ti kits kitą šią dieną nepride
ra; reikia užlaikyti šventumą 
dienos. Beaugdami, mets į me
tą giedodami, mokėjome Kalė
dų giesmes iš atminties, įtaisė
me balsus, gaidoje sutarėme ir 
turėjome iš viso gerą pramo
gą. Kantička visą laiką gyven
davo gryčioje. Jos vieta godin
goje kertėje už stalo, ant tri
kampės lentynos. Kas šventa
dienis ar giedodavome iš kan- 
tičkos, ar bent ją rankose pa
vartydavome. Dabarnykštis jau
nimas mato kantičką tik tada, 
kai nueina į laidotuves; jos ne
mato, nevarto, šventų gies-< 
mių gaidos nė vienas nežino. 
Nyksta giedojimas, dainos ir 
pasakos. Keičiasi laikas. •.

Antra Kalėdų diena — tai 
šeimynos išleistuvės. Bernas 
ar pusberniukas iš ryto pašeria 
gyvulius, mergaitė apeina visą

Vliko pirmininkas dr. K. Valiūnas atidaro Vliko seimą Chicagoje.
Nuotr. V. Noreikos

ma artimoje ateityje sukviesti 
laisvinimo organizacijų atsto
vų pasitarimą.

9. Seimas džiaugiasi lietuvių 
jaunimu, išreiškusiu savo gi
lų patriotizmą bei išvysčiu
si aktyvią veiklą ryšium su Si
mo Kudirkos išdavimu.

10. Seimas dėkoja Vliko val
dybai, Amerikos Lietuvių Ta
rybai, Lietuvių Bendruomenei 
ir kitom lietuvių organizacijom 
už atliekamą darbą Lietuvos 
laisvinimo bei lietuvybės išlai
kymo baruose-

11. Seimas dėkoja nepriklau
somos Lietuvos valstybės tęsti
numo reiškėjam — mūsų dip
lomatam — už jų pastangas 
Lietuvos laisvei ir nepriklauso
mybei atstatyti.

12. Didelė padėka reiškiama 
lietuvių spaudai ir radijo prog
ramų vedėjam už didelę para
mą ir akciją Lietuvos laisvės 
kovoje.

{VYKIAI DIKTUOJA 
DARBUS

Vliko valdybos sekretorius 
Stasys Dzikas pateikė valdybos 
aptartą 1971 metų Lietuvos 
laisvinimo programą. Ją numa
tyti nesą lengva, nes Vliko 
veiklos prigimtis esanti tokia, 
kad laikas ir įvykiai dažnai dik
tuoja darbus. Nurodęs į Vliko 
vietą Lietuvos laisvinimo pa
stangų sąrangoj, S. Dzikas tei
gė, kad, Vlikui išreiškiant Lie

apyvoką, daugiau sėdi prie lan
go ir laukia atvažiuojant tėvo 
ar motinos. Kas neturi tėvų, 
tas įprašo giminę ar šiaip pa
žįstamą, kad atvažiuotų jo pa
ieškoti. Kas nors vis atvažiuo
ja.

Šeimininkai pasitinka paieš- 
kotoją kaip gerą svečią, sodi
na už stalo. Stalas apdėtas 
ūkiškais skaniniais: alus, kvie- 
tienis ragaišis, sviestas, sūris, 
mėsa. Su paieškotoju sodina 
už stalo ir paieškomąjį šeimy
nykštį. Jeigu šeimynykščiai du 
trys, tai stalas apsėstas svečių 
aplinkui. Stalas visas apdėtas. 
Puota eina kaip reikia, užsitę
sia į naktį. Iš pradžių šnekama 
apie šį, apie tą, prašoma val
gyti ir gerti, o kai prieita ligi 
to, kad prašyk neprašyk —sve
čiai nieko nevalgo, nebegali, 
šeimininkas ima drausti ant 
vietos, vadinasi, prašo, kad šei
mynykštis pasiliktų ant vietos 
ir kitus metus.

Jei piemeniukas pasiryžo ne
būti ant vietos, tai tėvas ar mo
tina nesako nelaikysią, bet pra- 
simeta: girdi ligi Velykų neža
dame leisti, reikia pamokyti po
terių ir prisakymų, arba: “Ža
dame leisti pasimokyti ant kny
gelės”. Jei mergaitė nežada bū
ti, tai ji sako, kad reikia susi
verpti ir išsiausti; jei pusber
niukas, tai jis eisiąs prie siu
vėjo, prie kurpto, prie kalvio-

(Bus daugiau) 

tuvos laisvės ir nepriklausomy
bės idėją, sąmoninga lietu
vių tautos dauguma negali prie
šintis nei šiai idėjai, nei jai 
atstovaujančiai institucijai. Vil
kas laukia visų lietuvių talkos, 
konkrečių pasiūlymų ir dar
bų.

Toliau, priminęs šių dienų 
tarptautinę padėti, sovietų pa
stangas sukviesti Europos sau
gumo konferenciją, Sovietų Są
jungoje pastebimą atvirą inte
lektualų pasipriešinimą komu
nistinei diktatūrai, Vliko sek
retorius pabrėžė, kad mūsų 
dėmesys pirmiausia krypsta Į 
mūsų intelektualus, dirbančius 
mokslo ir tyrimo įstaigose. Lau
kiama, kad jie ir studentija at
liks lietuviškąją misiją savo ap
linkoje. Visus kviesdamas į tal
ka, Vlikas labai aukštai vertina 
lietuviškųjų organizacijų atlie
kamus darbus, kuriais padeda
ma Lietuvai ir jos laisvės bylai-

VLIKO DARBŲ PLANAS 
71 METAMS

Savo pagrindiniu uždaviniu 
Vlikas laiko veikimą į laisvo
jo pasaulio vyriausybes ir tarp
tautines institucijas, ginant o- 
kupuotos Lietuvos ir lietuvių 
tautos interesus bei siekiant 
padėti Lietuvai atstatyti ne
priklausomybę. Tuo tikslu Vli
kas: a. seks tarptautinių Įvy
kių raidą, b. rengsis galimai Eu
ropos saugumo konferencijai, 
telkdamas reikiama dokumen
taciją, kreipdamasis į atitinka
mas vyriausybes kontaktais, 
memorandumais, siekdamas, 
kad toje konferencijoje nebū
tų pakenkta Lietuvos nepri
klausomybės atstatymui, c. pa
laikys glaudžius ryšius su JAV 
valstybės departamentu ir kitų 
kraštų užsienio reikalų Įstaigo
mis, d. veiks visur, kur tarp
tautinėje plotmėje bus paliesti 
ar grasomi Lietuvos bei lietu
vių interesai (Bražinskų pabė
gimas, S. Kudirkos išdavimas).

Siekdamas pralaužti tylos są
mokslą ir paveikti pasaulio 
viešąją nuomonę, kels Lietu
vos bylos klausimą tarptautinė
je plotmėje, leis informacines 
brošiūras, tęs Eltos biulete
nių svetimomis kalbomis leidi
mą, skatins lietuvių akademi
kų reiškimąsi, keliant Lietuvos 
klausimą mokslo įstaigose, 
sieks panaudoti televiziją Lie
tuvos klausimui išgarsinti, rea
guos asmeniškai ir raštais į 
žymesnius įvykius.

Kitų darbų srity dar pažymė
ta: būdamas Lietuvos laisvės 
kovos priešakyje, Vlikas sieks 
darnaus mūsų organizacijų ar 
institucijų dalyvavimo toje ko
voje, todėl jis rems Lietuvos 
diplomatinės tarnybos veiklą, 
suderintai veiklai aptarti kvies 
veiksnių konferenciją, sieks 
visiškos damos tarp mūsų pa
grindinių organizacijų.

- Numatyti bendri žygiai su lat
viais ir estais. Ypatingas dė-

(nukelta į 4 psl.)



Rūpestis tautine atspara
V. Alanto ’’Nemunas teka per Atlantą” paskaičius

šią bene 5-ją Vytauto Alan
to novelių knygą skiria nuo pir
mosios (“Artisto širdis”) kone 
40 metų laiko tarpas. Joje ran
dame 5 gan ilgokas noveles, 
kurių veiksmas vyksta dar Lie
tuvoj arba jau Amerikoj. Dvi 
buvo laimėjusios “Dirvos” no
velės konkursą 1966-67 m.

Novelių ištęsimas susijęs su 
autoriaus palinkimu veikėjų 
charakterius aiškiau bei išsa
miau atskleisti. Tuo jau artėja
ma į apysaką. Kai kurių nove
lių intriga gan įmantri, vietom 
einanti iki amerikinio stiliaus 
nuotykių fikcijos (pav- antro- 

- ji novelė “Nemunas teka per 
Atlantą”, pagal kurią pavadin
tas visas rinkinys, taipgi “Ug
ly Lithuanian”).

Visų šių novelių pagrinde 
glūdi meilė, kaip varomoji jė
ga, kuri veikėjus svaidyte svai-

VLIKO NUTARIMAI
(atkelta iš 3 psl.) 

mesys bus kreipiamas į Lietu
vos bylos dokumentaciją. Bus 
baigta prof. B. Kaslo ruošia
moji nacių-sovietų sąmokslo 
prieš Lietuvą dokumentacija; 
numatyta studija Lietuvos po
litinių ir etnogr-afinių sienų 
klausimu-

Vlikas seks pavergtos Lietu
vos padėtį. Pavergtųjų lietuvių 
ištvermei ir ryžto dvasiai stip
rinti, bus tęsiamas lietuviškų
jų radijo programų perdavimas 
į Lietuvą. Be to, Vlikas ieškos 
kelių įtraukti gyvosiom išeivi
jos jėgom į laisvinimo talką, 
palaikys ryšius su jaunimu bei 
jo organizacijomis, sieks, kad 
jo darbai būtų išeivijos teisin
gai suprasti. Bus ir toliau pa
laikomi ryšiai su visuomene, 

. spauda, bus tęsiamas lietuviš
kos Eltos leidimas.

Pagaliau, kadangi Vliko veik
la priklauso nuo išeivijos fi
nansinės paramos, bus siekia
ma Tautos Fondo lėšų telkimą 
plėsti ir tobulinti. Lėšų telki
mas bus derinamas su Ameri
kos Lietuvių Tarybos ir Lietu
vių Bendruomenės tos pat pa
skirties planais.

BUVO SIEKIAMA 
GLAUDESNIO RYŠIO SU 

VISUOMENE
Vliko atskaitomąjį praneši

mą, pateikė Vliko valdybos fi
nansų tvarkytojas Jurgis Valai
tis. Pranešimas buvo bendras: 
Vliko valdybos ir tarybos.

Pateikęs praėjusių metų 
Vliko veiklos apžvalgą, turė
tas išlaidas, Valaitis pabrėžė, 
kad glaudesnis ryšys su visuo
mene buvo valdybos vedamo
ji mintis. Šio ryšio valdyba sie
kė JAV-se ir kituose kontinen
tuose, skatindama lietuvių ini
ciatyvą ir stengdamasi derinti 
jų paskirus žygius. Vliko san
tykiai su visom pagrindinėm 

Latvis Robertas Briežė su Vliko seimo atstovais ir svečiais Chicagoje. Ii k. j d. kun. I. Urbonas, L. šimutis, 
K. Miklas, Vliko pirm. K. Valiūnas, Robertas Briežė, J. Skorubskas ir L. Prapuolenis. Nuotr. V. Noreikos

do gyvenimo keliuos, lyg koks 
įšėlęs sūkurys. Net ir istorinėj 
mindauginių laikų novelėj 
“Viešpats ieško Viešpaties” iš
ryškėja kunigaikščio Vaišvilko 
ir krivio dukters Šilės meilės 
istorija, likus ne be pasėkų.

Su nusivylimu meile kartais 
ranka rankon eina nusivylimas 
moterim aplamai, kaip šit: “Aš 
tik daug vėliau supratau, kad 
moters širdis padalinta į at
skiras kamaras. Jei ji tau sako 
mylinti amžinai, tai suprask, 
kad ji tave įsileido tik į vieną 
kamarą” (p. 57).

Tačiau autoriui pirmiausia 
rūpėjo savo veikėjus apsaugoti 
nuo tautinio prasiradimo, nu- 
tautimo svetimose aplinkose. 
Inž. Samas Norvainis lyg ko
kiam filme pabunda iš ameri
kinio “apdavimo” ir grįžta lie- 

buvolietuvių organizacijom 
sklandus.

Didžiuoju laimėjimu ryšio su 
lietuviais srityje reikią laikyti 
radijo valandą lietuviam Sibire, 
nuo 1970 liepos mėn. perduoda
mą iš Manilos Filipinų salose- 
Kad Eltos leidžiami biuleteniai 
yra svarbūs, liudija tai, kad 
itališkos Eltos žinias ar straips
nius nuolat persispausdina ita
lų laikraščiai su milijoniniu ti
ražu. Panašiai yra ir su kitomis 
kalbomis leidžiamais Eltos biu
leteniais.

Nurodęs į Vliko pastangas 
Bražinskų reikalu, Valaitis pri
minė, kad, jei Vliko veiklos di
delė dalis buvo informacinė, 
tai Bražinskų atveju ji rodė ir 
neabejotiną kovos su okupan
tu bruožą. Greita mūsų veikla, 
turkų parodyta teisės dėsnių 
pagarba, mum suteikė laimėji
mą, o okupantui — pykti. Ten
ka budėti, kad žmogaus teisė 
gintis laisvame teisme būtų už
tikrinta.

Vilkas padėkojo visiem, vie
nu ar kitu būdu prie šio svar
baus reikalo prisidėjusiem. Lap
kričio 23 įvykus gėdingam lie
tuvio jūrininko Simo Kudirkos 
išdavimui, Vlikas pasiuntė tele
gramą prezidentui Nixonui, su
sisiekė su kitais veiksniais, su 
kuriais susitarus, JV rytuose 
Kudirkos reikalu buvo įsteig
tas “Akcijos komitetas’’, R. 
Kezio, Vliko valdybos nario, 
vadovaujamas.

Pranešėjas kreipėsi į Seimo da
lyvius ir visus lietuvius: “Kel 
kime aikštėn ir nuolat karto- 
kim 
kai, 
tos 
bet 
vės.
rinkim, kad didvyrio Simo Ku
dirkos pasiaukojimas nebūtų 
veltui.” (Elta) 

priežastis, kodėl Brazins- 
Kudirkos bėga iš okupuo- • 
Lietuvos. Nesilankstykim, 
reikalaukim Lietuvai lais- 
Vieningai dirbdami, užtik-

tuvybėn. Nemažas nuopelnas 
čia tenka Vasarei, kurios pa
triotizmas ne mažesnis už min
dauginių laikų Silės, kaip ma
tyti iš šių jos žodžių: “Gal kai 
kam dviejų tėvynių kombinaci
ja ir patinka, bet man ji atro
do taip, lyg kad vyras vaikš
čiotų užsimezgęs du kaklaraiš
čius: priešakyje amerikonišką, 
ant nugaros lietuvišką. Visi 
mes žinome, kad po Lietuvą 
maknoja raudonoji meška, bet 
visa nelaimė ta, kad mes ven
giame arba tingime pamokno- 
ti po savo lietuvišką smege
ninę .. .Juk Nemuną mes ga
lime paleisti tekėti per Atlantą 
ir visą laiką gaivintis jo van
deniu” (p- 94-95).

Kiek kitoks autoriaus požiū
ris į religinę atsparą. Tiesa, 
jis, berods, yra atsisakęs anks
tesniosios senojo lietuvių tikė
jimo propagandos, pareikštos 
romane “Pragaro prošvaistės”, 
bet anų atgarsių pasitaiko ir šio
se novelėse. Kai kur ieškoma 
kompromiso, kaip šit: “Tuo
met mes su Aušra girdime iš 
tolybių atplaukiančią vaidi
lučių giesmę, susiliejančią su 
mišparų maldomis, ir tada ka
ralius Gediminas išeina iš savo 
požemių rūmų pasivaikščioti 
po Šventaragio slėnį. Jo kairėje 
iškilmingai žygiuoja krivis Liz
deika, o dešinėje kukliai dėlio
ja žingsnius jo gentainis šv. 
Kazimieras ...” (p. 40). Ar Min
daugo sūnus Vaišvilkas kada 
buvo renegatas, bet kai kurie 
jo žodžiai skamba jei jau ne 
eretikiškai, tai- bent antikrikš- 
čioniškai.

MINTYS IR NUOTAIKOS ŠVENČIŲ LAIKOTARPYJE
Šiame krašte Kalėdų ir Nau

jų Metų nuotaikos noromis ne
noromis kiekvienam įkalamos, 
įdainuojamos ar Įgiedamos. 
Ant žmonių nusileidžia ame
rikietiška “kalėdinė dvasia”, 
ir tada jie, lyg pakvaišę, laksto 
po krautuves, pirkdami dova
nas. Populiariausios šio sezono 
temos yra kalėdiniai apsipir
kimai ir kalėdiniai baliai.

Ir taip visi užsiėmę! Per Ka
lėdas persivalgoma, Naujų Me
tų belaukiant ir “rezoliucijas” 
bedarant, nusigeriama.

Po švenčių krautuvės vėl pil
nos, tik dovanos jau nebeper
kamos, bet grąžinamos ar pa
keičiamos.

Taip nusivarius nuo kojų ir 
ištuštinus pinigines, gyvenimas 
kuriam laikui lieka lyg ir be 
prasmės. O ką jau bekalbėti 
apie tikrąją Kalėdų prasmę!

Liūdna, kad amerikiečiai 
taip daro, bet dar liūdniau, kad 
nemažas skaičius ir mūsų tau
tiečių į tuos reikalus taip pat 
aktyviai yra įsitraukę. Maždaug

DARBININKAS

Kaip ten bebūtų, nuoseklu
mo dėlei reikia pasakyti, kad, 
jeigu nėra kompromiso tauti
niu atžvilgiu, negali jo būti nė 
religiniu. Arba krikščionybė, 
arba Europos kultūra žus, sako 
rašytojas Hilaire Belloc. Pago
niškoji Lietuva ėjo savo keliu, 
krikščioniškoji eina savo. Į 
anuos laikus tegalim žiūrėti jau 
tik romantiko akimis. Ir jei 
koks krikščioniškas poetas už
gieda giesmę pagoniška j ai Lie
tuvai, tai tik iš romantinio pa- 
sinešimo, iš noro išsivaduoti 
ne iš jo praktikuojamo tikėji
mo, tik iš perdaug sunkiai sle
giančios svetimos aplinkos.

V. Alanto novelių kalba itin 
žodinga ne tiek naujadarais, 
kaip kas mano, bet kaip tik 
senesniais, rečiau bevartoja
mais žodžiais. Tokie žodžiai, 
kaip sandūra, sangriuva, tvok- 
lė, įtarus, niekus, dūkus, kneib- 
ti, galuotis (t.y. šėlti, bet pagal 
autorių stengtis) ir kiti, randa
mi ir naujesniuos žodynuos, 
nors gyvojoj kalboj jų beveik 
negirdim. Čia jau Alantas tik
ras tų retų, prasmingų, senobi
nių žodžių gaivintojas. Tik ar 
bevertėjo duoti visą seriją plūs
tamų žodžių, tai jau kitas klau
simas. Rodos, neturėtų būti 
kam jų mokytis. Ką bekalbėti 
apie jautresnį estetiniam sko
niui. Pasitaiko kiek korektūros 
klaidų bei vienas kitas sintak
sinis nelygumas, bet šiaip jau 
Alanto novelių kalba gera, pa
čios novelės lengvai skaitomos. 
Viršelį piešė dail. J- 
nė.

(Vytautas Alantas.
teka per Atlantą;
London, Nida, 1970. 263 p.
Kaina minkšt. virš. 3 dol., 
kiet. virš. 3.50 dol.)

Paukštie-

Nemunas
novelės.

nuo lapkričio; pradžios į lietu
viškus 
kimus 
vyksta 
nėtais

parengimus bei susirin- 
mažiau lietuvių beat- 
— kiti labai užsiėmę mi- 
reikalais.

Lapkričio mėnesį, prieš pat 
Padėkos dieną, įvykusi jūrinin
ko Simo Kudirkos tragedija su
judino lietuvius ir pasaulį. Vie
ni daugiau, kiti mažiau tą tra
gediją išgyvenom. Bet dar yra 
lietuvių,’ kurie neturėjo laiko 
apie tai spaudoje skaityti, ne
turėjo laiko laiškui ar telegra
mai tuo reikalu parašyti, de
monstracijoj ar susirinkime da
lyvauti- — Žinot, prieš šven
tes labai užsiėmę, — pasiteisi
na.

Lituanistika Fordhamo universitete 
1971 birželio 21 - rugpiūčio 6

Bus šie kursai: 1. Lyginamo
ji baltų kalbotyra (grad- kur
sas), 2. Lietuvių kalba prade
dantiems (kolegijos kursas) ir 
3. Lietuvių kalba pažengusiems 
(kolegijos kursas). Su lietuvių 
kalbos kursu pažengusiems jun
giama lietuvių literatūra, Lie
tuvos istorija ir lietuvių kalbos 
dėstymo metodika. Metodikos 
paskaitos bus nuo birželio 28 
iki liepos 2. šių metų vasaros 
kursais turėtų pasinaudoti da
bartiniai ir busimieji šeštadie
ninių mokyklų mokytojai. Me
todikai vadovauja A. Masionis.

Stipendijos
Studentams duodami kredi

tai, kuriuos galima perkelti ir 
į kitus universitetus. Priimami 
ir laisvi klausytojai, šių metų 
lituanistikos programą globoja 
ir finansiškai remia LB švieti
mo valdyba Todėl tikimės su
daryti apie 10 stipendijų (iki 
300 dol.). Studentai, norintie
ji gauti stipendijas, turi iki ge
gužės 1 atsiųsti prašymą, moks
lo pažymėjimą ir 2 rekomen
dacijas. Pageidautina ir reko
mendacija LB, arba studentų 
organizacijos. Be to, skiriamos 
2 premijos po 50 dol. už ge
riausius rašinius. Universiteto

Jau keturioliktieji metai 
Fordhamo universitete veikia 
lituanistikos kursai. Kursai ruo
šiami vasarą,, kad studentai, 
būdami laisvi, galėtų jais pasi
naudoti. Jau virš 300 studentų 
pasinaudojo tais kursais.

1970 m. įvykiai spontaniškai 
sukėlė mūsų jaunimą ginti tau
tos teises ir laisvę. Tai džiu
gus reiškinys. Tačiau mūsų jau
nimo laukia ir lietuvių kultū
rinis baras ir mūsų lietuviškos 
mokyklos. Siam darbui reika
linga pasiruošti. Lituanistikos 
skyrius Fordhamo universitete 
ateina jaunimui į pagalbą.

Dėstytojai
Šiais metais stengiamasi 

teikti stipriausias jėgas ir 
burti didesnį klausytojų skai
čių. Dėstytojais kviečiami pro
fesoriai: dr. A- Sennas, dr. A. 
Salys, St. Barzdukas, J. Brazai
tis, dr. A. Kučas, dr. V. Maciū
nas, dr. J. Puzinas, A. Masio
nis, dr. K Ostrauskas , dr. A. 
Klimas, dr. VI. Jaskevičius, S. 
J., V. Cižiūnas ir dr. A. Vasys.

Dėstomieji dalykai
Šią vasarą lituanistikos pro

grama praplečiama ir sustipri
nama.

su- 
su-

1971 m-, sausio 5 d., no. 1

Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė Liet. Motery Klubų Federacijos pirmininkė, kalbasi su Kostarikos delegate 
Emilą de Barish Jungtinėse Tautose. Kostarikietė laiko knygą apie lietuves moteris. Knygą padovanojo V. 
Leskaitienė ir padėkojo už dėmesį, kurį rodo Pabaltijo tautom.

Aplinkybes, kuriose buvo įkurta viena tremties gimnazija
(Tąsa iš 1970 m- 83 nr.)

Jau per nelauktas atostogas 
paaiškėjo, kad su mokiniais ir 
ir su mokymusi bus daug bė
dos. Viena, buvo labai blogos 
sąlygos namuose (apytamsės 
kareivinių patalpos, silpna 
elektros šviesa, visa šeima vie
noj vietoj, atsitverdama paklo
dėmis tik kokį kampą miega
majam) ir didelės, pagundos už 
namų (subombarduoti vokiečių 
namai, be to, amerikiečių san
dėliai, pilni visokių gėrybių). 
Rugsėjo 10 d. buvo sušauktas 
mokytojų tarybos posėdis ir bu
vo išrinkta komisija mokinių 
elgesio taisyklėms nustatyti.

šventė, 
tpirkėją.

i •

Kalėdos — davim 
Dievas ' davė mum . 
Ar negalėtume mes nuo savęs 
dalytę atiduoti Dievui ir tėvy
nei? Kodėl dalintis tik mate
rialinėmis dovanomis? Žmogus 
ne vien duona gyvas!

Simas turėtų būti priimtas 
kiekvienon litetuviškon šei- 
mon nariu. Prie kiekvieno Kū
čių stalo jam turėjo būti pa
ruošta vieta. Laikykim Simą 
gyvą savo širdyse, netuščiažo- 
džiaukim. Nuolat priminkim 
amerikiečiam ir pasauliui, ko
kia skriauda padaryta mūsų 
mažai tautai ir tėvynei. Ameri
kiečiai greitai pamiršta; todėl 
mūsų šventa pareiga jiem viso
kiais būdais tai priminti.

Albina Lipčienė

GRAŽINA BŪGAITĖ

sienų. 
šiaip

anks-

Tėvų komitetui pritariant, rug
sėjo 13 d. tos taisyklės buvo 
viešai paskelbtos. Taisykles su
darė du skyriai: mokinių elge
sys mokykloje ir mokinių el
gesys už mokyklos 
Griežčiausios pastraipos 
skambėjo:

“Ateiti į mokyklą, ne 
čiau kaip 15 min. prieš pa
mokų pradžią ir, pasibaigus pa
mokoms, per 10 min. apleisti 
klases-

Nesivėluoti i pamokas.
Nepraleisti pamokų; susirgus 

pristatyti gydytojo pažymėji
mą, o neatvykus dėl kitų svar
bių priežasčių — atnešti iš tė
vų ar globėjų pateisinantį raš
telį; svarbiam reikalui esant, 
norint išvykti iš gyvenamosios 
vietos, reikia pirmiau gauti mo
kyklos direktoriaus leidimą.

Kruopščiai ir stropiai atlikti 
mokytojų pavestus uždavinius: 
pamokas ruošti nuo 15 vai. 30 
min. iki 18 vai. 30 min.

Po 21 vai. be tėvų neišeiti iš 
savo stovyklos namų.

22 vai. eiti miegoti.
Kinus ir kitas pramogas lan

kyti tik mokyklos vadovybei 
leidus.”

Tikras karo stovis tęsėsi po
rą mėnesių — tėvai ir mokyto
jai griežtai prižiūrėjo, kad 
syklės būtų vykdomos, tik 
spalio 3 d- sutrumpindami 
mokų ruošimo laiką (dabar 
16 vai. iki 18 vai-). Per tą lai
ką stengtasi mokinius sudo
minti įvairios rūšies sportu. 
1945 m. rugsėjo 21 d. moky
tojų tarybos posėdyje buvo nu
tarta ruošti kas dvi savaites 
kultūrines pramogas. Pirmoji į- 
vyko spalio 6 d. Mokiniai pa
deklamavo, padainavo kupletų, 
paskaitė savo kūrybos ir insce
nizavo “Švilpiką teisme”; po to 
buvo šokiai ir žaidimai. Buvo 
sudarytas meno būrelis, ir 
maždaug kartą per mėnesį į- 
vykdavo panašūs mokinių vaka- 

tai- 
nuo 
pa- 
nuo

kataloge paskaitos skelbiamos 
1-4:30, tačiau paskaitų laikas, 
studentams pageidaujant, galė
tų būt pakeistas.

Kursų vadovybė yra numa
čiusi visą eilę ekskursijų į mu
ziejus ir į New Yorko apylin
kes.

Apsigyventi galima universi
teto rajone, studentų bendra
bučiuose, tik reikia skubiai už
siregistruoti, nes kambarių 
skaičius labai ribotas. Apsigy
venimo reikalais kreiptis: Di 
rector of Housing, Fordham 
University, Bronx, New 
York 10458.

Kursų informacijos reikalais 
kreiptis: The Lithuanian Pro
gram, Fordham University, 
Box AA, Bronx, N. Y. 10458, 
arba Prof. A. Vasys, 8831 Win
chester Avenue, Phila, 
19115.

Pa.

rėliai. Turiu tipingą programą 
iš truputį vėlesnio laiko:

Ingolstadto lietuvių gimnazi
jos meno būrelio vakaro prog
rama

1. J- Brahmso “Fantazija”. 
Skambina Kavaliūnas Algirdas 
(4 kl.).

2. Susvarscyk, antela (dzūkų 
liaudies daina). Dainuoja Valiu- 
konytė Vitalija (4 kl.) ir Balt
rušaitis Leonas (3 kl.), palydi
mi fleitos, smuiko ir fortepijo
no.

3. Iš savo kūrybos skaito 
Stankevičius Vyt. (5 kl.)-

4. Fr. Schuberto “Muzikali- 
nis momentas”. Skambina Ba
nys Rimas (3 kl.).

5. J. Toliušio “Keleiviai ir 
šunys”. Skaito Puronas Romu
aldas (5 kl.)-

6. Lietuviškų dainų pynė. 
Akordeonais groja Bagdonis V. 
(3 kl.) ir Odinas Vaclovas (3

7. Iš savo kūrybos skaito Sa
dauskaitė Žibutė (6 kl.).

8. L. V. Beethoveno “Menue
tas”. Smuiku groja Totilas Al
gimantas (3 kl.), fortepijonu pa
lydi Banys Rimas (3 kl.).

9. Iš savo kūrybos skaito 
Zailskaš Arūnas (5 kl.).

10. G. Pressel “Prie upės”. 
Skambina Kavaliūnas Algirdas 
(4 kl).

11. Liaudies dainos: a) “Nuf 
eisiu”, harm. St. Šimkaus, b) 
“Oi, močiut, motinėle” harm. 
St. Šimkaus, c) “Pasėjau kana
pę”, harm. Mot. Budriūno. 
Dainuoja mergaičių choras.

Pertrauka 5 min.
Taut, šokiai: a) “Šustas”’, šo

ka 5-6 kl. mokiniai, b) “Miky- 
ta”, šoka 1-2-3-kl. mokiniai, 
c) “Noriu miego”, šoka 5-6 kl. 
mokiniai. Šokiams akordeonu 
palydi Vaitaitis Vyt. (5 kl.).

Šokiai ir žaidimai.
Suvaidino taip pat didelį 

vaidmenį atgaivinta nuo ' 1945 
m. spalio mėn. 28 d. skautų or
ganizacija, kurią sudarė dvi 
draugovės: merginų “Kuni
gaikštienės Birutės”, vadovau
jama mokytojos skilt. D Paš- 
kanytės, ir vyrų “Vytauto Di
džiojo”, vadovaujama mokyto
jo skilt. P. Bučinsko. Trumpu 
laiku už mokyklos sienų pagun
dos pasidarė visiškai neaktua
lios, ir nuo 1946 m. sausio mė- • 
nėšio 25 d. pamokų ruošimo * 
laikas galėjo būti laisvas, ta
čiau visą laiką buvo prižiūri
ma, kad po 10 vai. vakaro mo
kiniai nevaikščiotų vieni po 
stovyklą ar miestelį.

(Bus daugiau)

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

Aidai — kultūros ir meno 
žurnalas. Geriausia dovana 
Kalėdom- Užsakyk savo drau
gui. Metinė prenumerata 10 
dol. Aidai, 680 Bushwick Ave., 
Brooklyn, N. Y, 11221.
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DETROITO ŽINIOS
Penkiolika mėty Dainavai
Tai jaunimo stovyklavietė 

Chicagos, Detroito ir Clevelan- 
do trikampyje. Ketvirčio milijo
no vertės turtas, priklausąs 
Lietuvių Katalikų Federacijai. 
Prie Manchester!© miestelio 
280 akrų plotas su gražiu Spyg
lio ežerėliu. Šešetas pastatų, 
lietuvių aukomis įkurtų, tar
nauja lietuvių stovyklavimui.

1955 lapkričio 22 nupirkta 
žemė, o 1970 lapkričio 14 tra
diciniame baliuje atšvęstas Dai
navos penkiolikmetis.

Dainava jau be skolų —tai 
lietuvių ryžto ir bendro darbo 
vaisius.

Meninę baliaus programą at
liko mūsų “trubadūras” Pra
nas Zaranka ir jaunas dar be- 
simokslinąs akordeonistas Ri
mas Kasputis.

Trys lietuvių parapijos
Dešimtimis mylių matuoja

mi nuotoliai mūsų didmiestyje 
išsklaidė lietuvių koloniją. Be
maž visi motorizuotieji į tai ne
kreipia dėmesio ir šeštadienio 
popietėmis bei sekmadieniais 
susiburia savose parapijose.

Šv. Antano parapijoj klebo
nauja kun. Kazimieras Simai
tis, Šv. Petro — kun. Viktoras 
Krisčiūnevičius, Dievo Apvaiz
dos — kun • Mykolas Kundro
tas. Pirmosios dvi parapijos tu
ri savo patalpas. Dievo Apvaizr 
dos parapija dėl greitkelio pra- 
vedimo turėjo savo lizdą palik
ti: nuo birželio kampininkauja 
svetimose Šv. Beatričės para
pijos patalpose. Ateinantį pa
vasarį statys naują bažnyčią, 
kleboniją ir kultūros centrą.

Muzikas Stasys Sližys, Šv. 
Petro parapijos vargonininkas, 
yra suorganizavęs gerų balsų 
chorą, giedantį pamaldų metu. 
Šv. Antano parapijoj giedoji
mui vadovauja ir. giesmių mo
ko Pranas Zaranka, Dievo Ap
vaizdos — Rapolas Valatka.

Visų trijų parapijų lietuviai 
susipratę, dajtig intelektualų, sa
vo parapijas nuoširdžiai remia. 
Visos parapijos yra išsirinku
sios parapijų komitetus, nuo
širdžiai bendradarbiaujančius 
su dvasiškija.

Dievo Apvaizdos parapijoj 
kun. Alfonsas Babonas pradė
jo kalėdojimą. Kalėdojimo die
ną pasirenka parapiečiai-

Lietuvių Namai
Šv. Antano parapijos ribose 

yra vadinamieji Lietuvių Na
mai, kuriuose vyksta gausios 
menininkų parodos, įvairūs mi
nėjimai, koncertai, susirinki
mai, Naujų Metų sutikimai. Na
mų vadovas — dr. V. Mileris.
• Nors namai dideli, bet ši lie
tuvių kolonija, kuri Vasario 16 

Brooklyn© Apreiikimo parapijos bažnyčia Kalėdų metu. Nuotr. R. Kisieliaus

proga surenka apie tūkstantį 
dalyvių, negali jų čia sutalpin
ti ir turi samdyti svetimas au
ditorijas. Gal busimasis kultū
ros centras prie Dievo Apvaiz
dos parapijos tą reikalą sutvar
kys.

Radijo valandėlės
Radijo valandėles Detroitas 

turi dvi.
Lietuviškas Balsas įsteigtas 

1945. Lapkričio 8 įvyko 
jo 25 metų sukakties minėji
mas. Minėjimą pravedė Jonas 
Kriščiūnas, ilgametis radijo 
klubo valdybes narys ir redak
torius. Dabartinis klubo pirmi
ninkas — Vacys Urbonas. Lie
tuviškas Balsas per 25 metus 
perdavė 1,140 valandų, kurios 
atsiėjo 83,000 dol Per minėji
mą linksmą meninį žodį tarė 
Stasys Garliauskas ir Jonas . 
Kriščiūnas. Išleistas sukaktuvi
nis leidinys su šūkiu — Lietu
viai lietuviams radijo bango
mis.

Antroji radijo valandėlė yra 
jaunesnė už pirmąją. Tai Ra
polo Valatkos vedamos Lietu
viškos Meliodijos. Lig šiol vei
kė du kartus per savaitę. Nuo 
šio mėnesio veiks tris kartus: 
pirmadienį, trečiadienį ir penk
tadienį, 8 vai. vakaro.

Abi radijo valandėlės deta
liai informavo visuomenę apie 
lietuvio jūrininko Simo Kudir
kos pabėgimą iš rusų žvejų 
laivo į Amerikos pakrančių lai
vą ir jo grąžinimą rusam. Infor
mavo ir apie protesto demon
stracijas Detroito centre.

Detroito ateitininkai 
sendraugiai

spalio 24 suruošė sėkmingą 
Violetos Čižauskaitės-Balčiūnie- 
nės koncertą.

Gruodžio 6 dr. Vlado Bublio 
sušauktame susirinkime, pirmi
ninkaujant inž. Benediktui Ne- 
verauskui, vieningai pasisakyta 
prieš Simo Kudirkos atidavimą 
rusam. Visi paraginti rašyti 
laiškus susisiekimo ministeriui 
Volpei, prezidentui Nixonui, sa
vo senatoriam ir kongresma- 
nam-

Užsakoma a.a. Kazimiero 
Pakšto monografija. Pasimels
ta už gruodžio 4 mirusį a. a. 
prel. Mykolą Krupavičių. Padė
kota prof. dr. A. Damušiui -už 
gerą paskaitą ateitininkų jubi
liejiniame kongrese. Išklausyta 
aktuali dr- Otono Vaitkaus pa
skaita apie narkotikų vartoji
mo žalą.

Moterų Sąjungos 54 kuopos 
nauja valdyba

Prie kiekvienos lietuvių pa
rapijos čia veikia Moterų Są
jungos kuopos.

Dievo Apvaizdos parapijos 
M. S. 54 kuopa gruodžio 8 iš
sirinko 1971 metam valdybą: 
pirmininkė — Elzbieta Paura- 
zienė, vicepirmininkė — Valė 
Kundrotienė, I I-oji vicepirmi
ninkė—Eleonora Mikalauskie
nė, finansų sekret. —Stasė Hot- 
ra, iždininkė — Magdalena 
Smailienė, protokolų sekreto
rė ir korespondentė — Ku
nigunda Keblinskienė, turto pri
žiūrėtoja — Marija Jakutienė; 
revizijos komisija — Magda
lena Stankienė ir Monika Ba
nionienė.

Jautriai paminėta lietuvio jū
rininko nesėkmė gauti azylio 
teises Amerikos pakrančių lai
ve. Perskaitytas laiškas Michi- 
gano senatoriam- Elzbieta Pau- 
razienė pranešė apie jau 17 me
tų rengtas moterų uždaras re
kolekcijas. Kaip Balfo direkto
rė ir aukų rinkimo vajaus pir
mininkė, ji Bostono suvažiavi
me centrui nuo Detroito įtei
kė 4,354 dol.

Dvejus metus 54 kuopai sėk
mingai pirmininkavo Ona K. 
Walls.

Prie šios kuopos priklauso 
133 narės.

Detroito skautai — Gabijos 
ir Baltijos tuntai — gruodžio 
5-6 atšventė 20 metų sukaktį.

Aušros lietuviška mokykla 
Kalėdų eglutę atšventė gruo
džio 13, o bendroji lietuviška 
mokykla — gruodžio 20. Abi 
programos buvo Lietuvių Na
muose.

Vinco Tamošiūno, šaulių 
centro valdybos pirmininko, 50 
metų šauliškos veiklos minėji
mas įvyko gruodžio 12 Lietu
vių Namuose.

Šv, Antano parapijos auksi
nė'sukaktis bus iškilmingai mi
nima birželio 13.

Naujų Metų sutikimą ruošė 
Lietuvių Namų draugija savuo
se namuose-

Kun. V. Krisčiūnevičiaus tėve
lis, kūrėjas savanoris, mirė lap
kričio 28 Fordo ligoninėje, su
laukęs 69 metų amžiaus. Liko 
žmona ir sūnus kun Viktoras.
Palaidotas iš Šv. Petro bažny
čios Holy Sepulchre kapinėse, 
kuriose yra palaidota jau tūks
tančiai Detroito lietuvių.

Lietuvių Bendruomenės 
Naujų Metų sutikimas įvyko 
Mercy kolegijos salėje.

Rašytojo Vytauto Alanto no
velių rinkinį pristatė rašytojas 
Balys Gražulis. V- Alanto kū
rybą skaitė Giedrė Sirutytė ir 
Kutkutė. Paruošė mokytoja 
Kaunelienė.

Gydytojų žmonų pagalbinis 
vienetas turi 10 narių. Pirmi
ninkė—Ringailė Zotovienė, val
dyboj — Vanda Majauskienė ir 
Vanda Vaitkienė. Šios ponios 
suruošė Rasutės Arbaitės įspū
dinga meno kūrinių parodą.

K.K.

LOS ANGELES, CALIF.
Liet. Fronto Bičiulių skyrius 

gruodžio 5 Šv. Kazimiero para
pijos salėj surengė literatūros 
vakarą ir iš Chicagos pasikvie
tė poetą Kazį Bradūną. Vaka
ras buvo Šv. Kazimiero para
pijos salėje.

Vakarą pradėjo trumpu žo
džiu P. A. Raulinaitis, apie K. 
BradūnO knygą kalbėjo P. Vis
vydas Ištraukas iš naujos kny
gos skaitė pats svečias K. Bra- 
dūnas. Pirma dalis baigta poezi
ja. Savo poeziją skaitė: E. Tu- 
mienė, P. Visvydas, D. Mitkie
nė ir K. Bradūnas.

Po pertraukos K. Bradūno 
poeziją skaitė D. Mackialienė, 
savo poeziją skaitė Bernardas 
Brazdžionis, K. Bradūnas. Už
baigos žodį tarė P. A- Raulinai
tis, padėkodamas visiem poe
tam ir svečiam.

Nuo skaitytojų talkos pri
klausys Darbininko ateitis. Pa
dėkite išlaikyti ši laikrašti, su
raskite naujų skaitytojų. Ra
šykite: Darbininkas, 910 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N.Y. 
11221.

Argentinoje Quilmes mieste gatvė pavadinta Lietuvos vardu. Jos atidarymo proga Argentinos 
lietuvišk-ų organizacijų pirmininkas A. Mičiudas (d.) įteikia knygas apie Lietuvą burmistrui J. 
Cichero. Nuotr. Kirstuko

PAS ARGENTINOS LIETUVIUS
Rambyniečių šventė. Buenos 

Aires veikia lietuvių tautinių 
šokių ansamblis — Rambynas, 
kuris surengė savo vakarą ir 
atžymėjo ansamblio 9 metų 
veiklos sukaktį. Žmonių prisi
rinko pilna lietuvių parapijos 
salė.

Rambyno vadovė I. Sima- 
nauskienė sirgo, tai ją pavada
vo Hektoras Levanavičius- Jis

Kova del Mažosios Lietuvos neturi būti 
nei sulėtinta nei sustabdyta 

Los Angeles M. Lietuvos Biciuliij 
draugijos pareiškimas

Los Angeles Mažosios Lietu
vos Bičiulių • draugijos valdyba 
gruodžio 6 savo posėdyje per
žvelgė kelerių metų gyvenimo 
vyksmą Mažojoje Lietuvoje, 
žiūrėjo, kiek laisvojo pasaulio 
lietuviai skiria dėmesio suru
sinti Mažajai Lietuvai. Valdyba 
priėjo, išvados, kad retėja Ma
žosios Lietuvos istorinių įvykių 
minėjimai, retėja pasisakymai 
dėl to krašto žemių ir jo atei
ties. Nyksta ir organizuoti 
sambūriai, kurie domėtųsi M- 
Lietuvos likimu, c

Mažoji Lietuva rusinama pa
čiu sparčiausiu tempu, labiau 
nei kita rusų užimta teritorija, 
pvz. Klaipėdos mieste iš 140, 
000 gyventojų — 110,000 yra 
rusai.

Tad Los Angeles M. L. Bi-> 
čiulių draugijos valdyba ir nori 
atkreipti visų dėmesį į Mažą
ją Lietuvą. Valdyba prašo su
daryti Mažosios Lietuvos Tary
bą Amerikoje ir Europoje pa
likti jos atstovą. Per paskuti
nius dešimt metų M. Lietuvos 
Taryba Europoje, įsikūrusi Vo
kietijoje, nieko nėra padariusi 
prieš Mažosios Lietuvos rusini
mą. Tarybą reikia sudaryti A- 
merikoje, į ją įjungti jaunes
nių žmonių. Jie gali būti kilę 
ne iš to krašto, bet kurie su
pranta reikalą ir yra pasiryžę 
už to krašto teises kovoti.

Valdyba dėkoja visiem isto
rikam ir kitiem mokslininkam, 
kurie savo darbais iškėlė to 
krašto istorinę praeitį ir nuro
dė, kam jis turi ateityje pri- 

Lot Angeles lietuviškos radijo valandėlės programos organiza
torė ir vedėja Stasė Pautienienė.

pasveikino susirinkusius ir ap
žvelgė 9 metų veiklą. Po to an
samblis * atliko visą eilę tauti
nių šokių. Akordeonu šokius 
palydėjo net trys asmenys: inž. 
G. Kliauga, H. Povilavičius ir J. 
Romeika. Pasveikino Argenti
nos Lietuvių Organizacijų Są
jungos tarybos pirmininkas A. 
Mičiudas. Taip pat sveikino ir 
kun. A. Steigvila, A. Kairelie- 

klausyti- Valdyba dėkoja ir lie
tuviškai spaudai, kuri visada 
skyrė vietos Mažosios Lietuvos 
reikalam.

Valdyba taip pat prašo, kad 
visi Mažosios Lietuvos Bičiulių 
skyriai atgaivintų veiklą, kad 
rengtų didesnius minėjimus. 
Prašo prisiminti 1923 metų 
sausio 15 — Klaipėdos krašto 
atvadavima. Prisimintini ir 
1939 metai, kada Klaipėdos 
kraštą okupavo vokiečiai, taip 
pat prisimintina ir 1945 metų 
rusiškoji okupacija.

Į tą kraštą, kurį dabar tvar
ko rusai, nuolat kėsinasi ir vo
kiečiai. Mes turime priešintis 
visiem okupantam, kad Mažoji 
Lietuva visada išliktų lietuviš
ka ir visada priklausytų Lietu
vai.

Pareiškimą pasirašė draugi
jos valdyba: pirm. Algirdas Gla- 
žė, sekretorius Vladas Bakū- 
nas, iždininkas Vytautas Glažė.

— Vysk. A, Deksnys Kalė
dų šventes praleido Romoj. Va
sario mėnesį jis važiuoja į 
Bad Woerishofena, vasario 16 
lankys lietuvių gimnaziją, vasa
rio 21 vyks Šveicarijon, kur 
Ziuriche rengiama lietuvių die
na.

—- Tėv. dr. Klemensas Žala- 
lis, O.F.M., paskirtas Augsbur
go vyskupijos lietuvių sielova
dininku. Jis taip pat yra ir 
Memmingeno lietuvių klebo
nas. Ten pamaldas laiko kas 
sekmadienį.

nė ir k. Ansambliui auką įteikė 
Juozas Siušis — 10,000 pezų-

Susivienijimo šventė. Susi
vienijimo patalpose surengta 
graži pavasario šventė, kurio
je dalyvavo daug jaunimo ir su
augusių. Jaunimas gražiai pa
puošė salę. Šokių metu išrink
ta Susivienijimo Lietuvių Ar
gentinoje šių metų pavasario 
karalaitė ir princesės. Karalai
tės titulas teko veikliai jaunuo
lei Nelidai Burbaitei, prince
sėmis išrinktos — Zuzana Ake- 
laitytė ir Monika Balčiūnaitė. 
Jom užsegė juostas Aida Rama
nauskaitė, susivienijimo veikė
ja. Pasveikino susivienijimo pir
mininkas Rual Stalioraitis. 
Trumpa kalba padėkojo ir Ne- 
lida Burbaitė.

Juozas Siušis

PRISIMINTAS POETAS 
PRANAS LEMBERTAS

Poeto Prano Lemberto 3-jų 
metų mirties prisiminimas bu
vo lapkričio 29, sekmadienį, 
našlės Monikos Lembertienės 
namuose. Prisiminimą pravedė 
Bernardas Brazdžionis. Nors 
ir pylė šaltas lietus, Lembertų 
draugai menininkai buvo susi
rinkę paraminti šeimos ir pa
gerbti velionį.

Kalbėjo Bernardas Brazdžio
nis, Alė Rūta, poeto Prano kū
rybos paskaitė Dalila Mackia
lienė. Savo sukurta eilėrašti 
skaitė poetė Dana Mitkienė. 
Dalyvavo ir muzikas B. Budriū- 
nas, ponai B. D- Railos, Birutė 
ir Rimantas Dabšiai.

PoetaąJPranas Lembertas te
bešviečia šeimos ir draugų tar
pe savo spinduliuojančia siela.

A.M.

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

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

Po 200 dol.: E. Pavelites, 
Brooklyn, N. Y., A. Valiušai- 
tis, White Plains, N. Y.

100 dol.: P. Lauraitytė, Yon
kers, N- Y., V. Witkus, Harts
dale, N. Y., F. Liktorius, Ozo
ne Park, N. Y., V. Milukas, 
Plain view, N. Y., F. Kryžanauc- 
kas, Philadelphia, Pa.

90 dol.: A. Linkonis, Middle 
Village, N. Y.

Po 50 dol.: Dr. V. Damijonai
tis, Poughkeepsie, N.Y, A. Auš- 
rotienė, White Plains, N. Y., S. 
Bobelis, Plainview, N.Y

33 dol.: A. Verek-Vanik, 
Woodhaven, N. Y.

Po 25 dok J. Hasselberg- 
Brazinskienė, Yonkers, N. Y., 
A. Budres, Port Chester, N. Y.

23 dol.: S Dailydėnas, White 
Plains, N. Y. 2 dol.: J. Ambrose.

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!

įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 
Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 1122L

IŠ VISUR
— Lietuviškas langas įreng

tas Baltimorės miesto bibliote
koje — Enoch Pratt Library. 
Visą sausio mėnesį lange bus 
išdėstyta: Antano Baranausko 
Anykščių šilelis, Nado Raste- 
nio originalinė kūryba ir verti
mai, Broniaus Buračo droži
niai, lietuviški audiniai.

— Prel. Mykolo Krupavi
čiaus minėjimas — akademija 
Los Angeles, Calif., rengiamas 
sausio 17. Įvairių organizacijų 
atstovų pasitarime minėjimui 
rengti išrinktas specialus komi
tetas: pirm. K. Činga, nariai— 
A. Dūdienė, A- Mažeika, A. 
Polikaitis ir P. A. Raulinaitis.

— Kun. Leonardas Sabalis, 
Wilkes Barre, Pa., buvo viene
rius metus garsiųjų Green Be
ret dalinių kapelionas Vietna
me. Apdovanotas įvairiais Ame
rikos ir P. Vietnamo kariuome
nės medaliais. Po atostogų gim
tajame Wyoming klonyje jis 
gaus paskyrimą kituose ka
riuomenės daliniuose.

— Lt- Col. Edward Buika, 
gimęs Chicagoje ir ten baigęs 
Tilden aukšt. mokyklą ir De 
Paul universitetą, Vietnamo ka
re buvo apdovanotas Silver 
Star, Flying Cross ir kitokiais 
medaliais bei pasižymėjimo 
ženklais. Dabar yra Elmendorf 
aviacijos bazėje. Aliaskoje.

— Prof. Pr. Dovydaičio mo
nografijos išleidimo komitetas 
nori užbaigti vajų. Aukas siųs
ti adresu: Jonas Žadeikis, 4162 
S. Fairfield Ave., Chicago, Ill. 
60632.

— Kun. Vladas Kupstas, Pa
nevėžio vyskupijos kunigas, 
klebonas Kupiškyje, pastaruo
ju metu gyvenęs Panevėžyje, 
sulaukęs 66 m. amžiaus, staiga 
mirė dėl plaučių sutrikimo 
1970 gruodžio vidury-

— Krivūlės, Europos Lietu
vių sielovados žurnalo, antrasis 
numeris jau atspausdintas sale
ziečių spaustuvėje Romoje. Re
daguoja kun. dr. P. Celiešius, 
leidžia vysk. A. Deksnio įstai
ga-

— Kun. dr. Petras Celiešius, 
kuris šiuo metu dirba vysk. A. 
Deksnio įstaigoje Vokietijoje, 
po Naujų Metų atvyksta atosto
gų į Ameriką. Aplankys Kali
forniją, kur yra anksčiau bu
vęs, užsuks ir į kitas vietas. Į 
Vokietiją grįžta vasario 11-

Juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.

Po 20 dol.: Ch. Ferenz, Port 
Chester, N. Y., L. Novick, Z. 
Zabita, Bronx, N. Y., I. Polyw- 
ko, Far Rockaway, N. Y-

Po 15 dol.: P. Legeckis, Ja
maica, N. Y., W. Dvorsky, 
Scarsdale, N. Y.'

12 dol.: V. Ruokis, White 
Plains, N. Y.

Po 10 dol.: H Sullivan, Flo
rai Park, N. Y., H. Zuck, R. 
Vaitkevičienė, K. Dailydėnas, 
White Plains, N. Y., A. Zadwy- 
das, B. Stops, S. Bozenko, 
Bronx, N. Y, J. Connelly, G. 
Grusky, S. Skarulienė, Brook
lyn, N. Y., C. Swedish, P. 
Bluemke, Hempstead, N. Y., 
N. Kulbock, Scarsdale, N. Y.

Po 5 dol.: L. Janonis, J- Vaš
kas, Totoraitis-Cohen.

3 dol.: A. Walker.
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Adventas Vasario 16 gimnazijoje
Jau virto tradicija, kad, pra

dedant adventą, Vasario 16 
gimnazijcs mokiniai evangeli- 

• kai surengia advento kavutę, 
kurios metu sakomos kalbos, 

- giedamos’giesmės. Pobūvis turi 
grynai religinį pobūdį.

Šiemet toks pirmo advento 
sekmad. pobūvis buvo gruo
džio 6. Į ji atsilankė visi evan
gelikai ir taip pat pakvietė ka
talikų atstovus, šie atstovai bu
vo kun. H. Šulcas, ateitininkų 
ir skautų atstovai. Taip pat da
lyvavo ir evangelikų kunigas 
J. Urdzė. Rengėjas buvo moky
tojas F. Skėrys.

Prie žvakučių šviesos, sugie
dojus giesmę, žodį tarė mokyto-

jas F. Skėrys. Jis savo kalboje 
apžvelgė, ką nuveikė jaunimo 
ratelis per praėjusius pastaruo
sius bažnytinius metus.

Kun. J. Urdzė kalbėjo apie 
Dievo Žodį, kuris kaip žvakutė 
nurodo kryptį, kur keliauti. 
Kun. H. Šulcas pasidžiaugė 
krikščionišku bendravimu — 
ekumenine dvasia, kurios anks
čiau šioje gimnazijoje nebuvo. 
Pabrėždami šią ekumeninę dva
sią, gimnazijos mokiniai jau 
10 metų drauge rengia Kalėdų 
eglutę.

Visas pobūvis užtruko apie 
pusantros valandos. Baigtas 
malda ir giesme.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 12 dol.: V. Lazauskas. 

Baltimore, Md., J. Baltrus, Du 
Bois, Pa.

Po 10 dol-: Msgr. J. A. Ku
čingis, Los Angeles, Calif.; O. 
Ivaškienė, So. Boston, Mass.; 
E. Sprindis. Brooklyn, N. Y.;
L. Ralys, Richmond Hill, N.Y.; 
C. Ramanauskas, Chicago, Ill.

Po 7 dol.: E- G. Witkus, 
Brooklyn, N. Y., S. Pundze
vičius, Great Neck, N. Y., O. 
Aušrota. White Plains, N. Y., 
dr. B. S. Jankauskas, Brent
wood, N. Y., J. K. Waitelis, E. 
Monticello, N. Y., P. Stančius. 
Caseyville. Ill-, A. Kopidaviėnė, 
Cambridge, Mass., J. Vencius, 
Eastlake, O.. D. Virkutis, Man
chester, Conn., kun. J. Bucevi- 
cius. Nashua, N. H.

Po 5 dol.: kun. J. J. Baka- 
nas. Worcester, Mass-, S. Jučas. 
Hot Springs, Ark., A. 
Olympia, Wash., M. B. 
lionis, Cleveland, O., J. 
nas, Paterson, N. J., D.
cas, Baltimore, Md.. J. Kubilius, 
New Britain. Conn., A- 
conis, W’oodhaven, N. Y., 
i ranco, Rego Park, N. Y.; 
Gečys, Bronx, N. Y.

Po 4 del.: E. Vainienė, 
Birutis, Woodhaven, N.Y., kun. 
A. Grigaitis, Amsterdam, N.Y., 
J. Hasselberg, Yonkers, N. Y.,

I. Šlapikas. Maspeth, N.Y., 
Katkus, Brooklyn. N. Y-, J.

Arlauskas, Chicago, Ill., A. 
tendorf, Brockton, Mass., 
Čėsna, Worcester, Mass., 
Liaugaudas, Saddle Brook,

Po 2 dol.: Iš N.Y. valst-:
dr. V. Bartuška. M. Yasevic,
M. Baitadonis, Bronx, Z. Grab- 
nickas. A. Stero, Huntington

• Sta., A. Marijošienė, Jamaica 
Estates. D. Averka, Wantagh.
N. Gudelis, Astoria, J Alyta, 
Elmhurst, J. Simaitis, Forest 
Hills Gardens, M. Jonaitis, Pat- 
chcgue, J. Rutkauskas, Mer
rick. J. Simen, Scarsdale, M. 
Klimas, Elmont, kun. J. Ruo
kis, Margaretville, A. Kirkilą, 
Nescasset, A. Veršelis, Kings 
Park, J. Staškus, Yonkers, V. 
Rutkauskienė. D Senikas. Mon
ticello. P- Turulienė. Hollis.

Iš N. J. valst.: T. Duda, S. 
Mikaitis. F. Jankūnas, M. 
Schwed, V. Kirvelevičienė, Eli-

Gylys, 
Matu- 
Butė- 
Bora-

Ma-
R.

P.
J.

Hir-
K.
E.

kun.

Ambrozaitis,
B. Sarkenis,

zabeth, J. 
Graudienė, 
Venckienė, Newark, R. Didžba- 
lis, V. Tumelis. Linden, K. Nu- 
garis, Kearny, B. Stankaitis, Pa
terson, dr. A. Šmulkštys, Ri
verside, N. Audėnas, Hillside, 
S. Makauskienė, Somerset, J. 
Marcis, Parlin, A. A.Reventas, 
Rackway, J. Revukas, Cran
ford; K Kulys, Englewood, S. 
Matyckas, Warren, V. šalčiū- 
nas. Delran.

Iš Mass, valst.: P. Gelažius.
J. Walentukievich, P. Liauba.
K. Paszkus, K. Merkis, J. P. 
Mikalonis, J. Uždavinis, M- 
Kraunelis, F. Averka. So. Bos
ton; A. Juknevičius, R. Chiro- 
kas, Brockton, J. Dačys, J. Pet
rauskas, Dorchester. P. Mikšys. 
A. Kilmonis, Worcester. J. Ba- 
kunas, Randolph, O. Piešina. 
Westwood, A. Ambrozaitienė. 
Somerville. E. Paliulis. Cam
bridge. M- Vilkišius, Lawrence.

Po 1 del.: Iš Mass valst.: 
I. Narbutas. F. Jarvis, M. Gied
raitytė, V. Saduikis. S. Augo- 
nis. So. Boston; V. Vizgirda. 
Boston, K. Meškines, P. V. 
Antanavičius, Worcester, F Ku- 
kauskas. Brockton, M. Simana- 
vich, Stoughton, A. Labuckas. 
Dorcheter, 
Haverhill,

B. Jurkevičius.
K. Gailiūnas, Athol, 
valst.: J. Ramas, J. 
Mankus, G. Bagdo-Puzin, A

nas. Elizabeth, J. Sprainaitis, J. 
Valiūnas, J. Yurkšaitis, Pater
son. B. Karaska, Riverside. J. 
Sadauskas, Kearny. J. Galush, 
Linden, J. J. Gricius. Pennsau- 
ken, H. A. Satiskas, Ringoes. 
L. B. Bicher. Hackensack. MA 
Siemoneit, So. Orange, J. Ja- 
sinskas. Ocean City.

Iš Pa. valst.: kun. J. Neve- 
rąuskas, Shenandoah. A. Navi
kas, Dallas. A. E. Gražulis. A 
Maskelunas,. Pittsburgh. A. Peš- 
tenis, A. Impolėnas. J. Puzinas.

Moksleiviai ateitininkai išvalė Kultūros Židinio virtuvę ir gręžimus kamba
rius. Petras Tutinas valo grindis.

f
£

J. Naras, V. Muraška. Phila, P.| 
Mitalas. Melrose Park. M. Zu-| 
jus. Wilkes Barre.

Iš Md. valst.: 
B- Wilkinson, J. 
Baltimore, dr. R. ______,
ver Spring, A. Lubas. Bethes-^ 
da. |

Iš Ill. valst.: E. Pazerunas,| 
Melrose Park. J. F. Gribaus-g 
kas, G. šilingaitė, Berwyn. A.| 
Panuskis. Z. Smilga. K. Skaisgi-g 
rys. Chicago- |

Mišrūs: dr. E. Mekys, Cleve-| 
land Heights, O.. P. Žilinskas,| 
Cleveland, O., J. Jaškauska$,| 
Dayton, O., J. Valukonis, A.g1 
Kupčinskas, Detroit, Mich., A.« 
Brush, Long Beach, Calif., A.« 
Alukonis, Providence, R- I., A.g 
Masidlauskas. Tacoma, Wash.,g 
T. Mickus, Alexandria, Va., J.g 
Medesha, Apache Set., Ariz., L.| 
R. Dambrauskas, Michigan Ci-g. 
ty, Ind., A. Juodvalkis. E. Chi-Ž 
cago, Ind., J. Šalkauskis, Holly-g 
wood, Fla, F. Samulėnas, Win-f 
ter Park, Fla., A. Mekelong,^ 
Tavernier, Fla., M. Savickas,t 
Nashua, N. H., C. Engels, Port-f 
land. Me. j
Visiems, prie kalendoriaus išlaidi.;? 

padengimo prisidėjusiems. nuoširdžiai ? 
dėkojame. Laukiame spaudai para f 
mos ir neatsiliepusių. _

Dėkinga ARBININKC# 
A ’-ninistracija

i

S:
G. Radžius,|
S. Vazalis,|

Zalubas, Sil-|

SILVESTRO’S 
DELICATESSEN

Open 6 days — A Family Stoike 
266 Watchogue Road 

Staten Island
* Call 698-3432

MANHATTAN REFUSE 
REMOVAL SERVICE

411* West 55th Street
New York City
Call 765-7453

FASHION BOUTIQUE
A FAMILY PLACE

232 Broad Avenue 
Palisades Park N.J. 
Call 201-944-1464

WILLIAM A. SMITH 
& SON INC. 

EXCLUSIVELY INSURANCE 
380 Broadway Newburg. N.Y. 

Call 914-561-1706

Linksmų Švenčių ir laimingu Naujų Metų

John Orman Agency
110-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

| Tel. VI 6-1800

ii
i

HOUSE OF HAIR 
FASHION

105 West 72nd Street 
New York City 

SU 7-3543

> MIDTOWN SERVICE CENTER
J Open 24 hours located in Westley.
Ž Mobil products, tires, batteries.
# Inspection, general auto repairs

1234 Forest Ave (corner Jewett>
f (212) GI 2-9829 -- (212» 447-4619

I

1
į f

f
I f.
I

I
I

■ t 

3

I

JAN’S CONTRACTING
Flagstone walks and terrace 

Blacktop drive ways gen masonry 
Anthony Jan Angelo prop

Anderson Hill Road Furcha.se, NY 
Call 914 WE 9-1786

HAPPY NEW YEAR

KENT BAR and GRILL
Full course dinner, luncheons 
home cooking, wines, liquors. 
Private party room, wedges 

Open 9:30 AM
Route 52 Carmel NY 

914-225-9853

E. KIRLEY & SONS 
Inc.

OIL BURNERS AND 
FUEL OIL

Sold - Serviced - Installed

76 Windsor Road 
Staten Island 

Call - GI 2-3499

KENILWORTH
Funeral Home

511 Washington Avenue 
Kenilworth, N.J.

Mgr. Director — Mr. C. J. Wozniak
201-272-5112

MOVERS f
LOCAL and LONG DISTANCE t 

. Licensed and Bonded

LISS
YOUNG MEN'S SHOP

MARRS 
NURSING HOME

A Home Away from Home

659 Utica Avenue 
Brooklyn

Call 998-3700

CAMELOT
Flatbush Ave Brooklyn bet Ave L$ 
and Kings Hwy Free parking. Well 
pick-up and deliver all leather andT 
suede garments professionally doney 
on premises one hour cleaning nog 
extra charge Phone 252-3237 «

JEANS 
CLAM BAR

Italian-American Cuisine 
Seafood and Steaks

2123 Emmons Avenue
Sheepshead Bay

Brooklyn
Call 646-9285

PARK 
TERRACE

PRIVATE CAR SERVICE

I 
f

t

Linden Auto Radio sales & service" 
auto radios, rear speakers. homeg: 
radios. TV. Hi-Fi. power antennas. 
phonographs, radio telephones, tape# 
recorders, auto burglar alarms, auto^ 
stereo tape. 2531 Church Ave. (Bet.a 
Bedford & Rogers) BU 7-9255. ext. 2?

V. PICONE, INC.
Building Materials and Supplies 

7810 Flatland Ave 
Bet E 78th and 79th Street 

Call CL 1-5164
Prompt Deliveries

LANDY BROS.
OLDSMOBILE

For the Finest of Cars

425 Grand Avenue 
Palisades Park N.J. 
Call 201-944-2996

FLORIDIAN 
DINER and REST

2301 Flatbush Ave Brooklyn. N.Y. 
Near Utica and Fillmore A ves

Open 24 hours a day 
Free parking 

Steaks - Chops - Seafood

f
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C. B.
TAXI SERVICE

24 Hours a Day

1 South Street — Home
29 Elast Ave Middle Town N.Y. 

Call 914-343-5401

Moksleiviai ateitininkai tvarko ir valo Kultu Navickaitė,
R. Oniūnaitė, R. Bobelytė.'

24 Hour Service
Door to Door Service

Call UL 3-7010

T. P.^McKJNSTRY.' 
ro-way'overhead ’

■ TYPE DOORS
Sales and Service

All makes repaired

92 Lake Street
White Plains N.Y.

Call 914 WH 9-8890

D&D 
MOWERS

REPAIRS - SALES 
SERVICE

260 Main Street MtKisco 
Ralph DeFeo Jr. 
and Bill Donohue

To our Friends and Clients

L. HENRY SARMIENTO 
ASSOCIATES 

Inc.

100 Wall Street 
New York City. N.Y.

212—422-9335

SEASON’S GREETINGS

VELEZ 
SUPERETTE

1176 Nostrand Avenue 
Brooklyn

Call: IN 7-0200

I i I

J

?

Seasons Greetings 
to all our friends and customers

RUSSO RESTAURANT
For the Finest of Italian Cuisine

2758 Coney Island Ave. 
Brooklyn. N.Y.

NI 8-9625

SAMTONE
Auto. Collision, Inc.

Body and Fender Repairs 
Auto painting. Radiators repaired •

Welding. Insurance work 
For towing call NE 8-1554 

Work guaranteed
249 Empire Blvd, near Rogers Av. , 

ULster 6-8888

262 Broad Ave.
Palisades Park, N. J. 
All the Latest Styles 
Call (201) 944-6626

Lexington Avenue in 
Mohegan Lake N.Y. 
Call 914 LA 8-2000

I
I

TERRACE GRILL

Where Good Friends Meet
239 Broad Ave. 

Palisades Park, N. J- 
Call (201) 947-3705

1

CERTIFIED 
AUTO BODY

253 First Street 
Palisades Park, N. J.

We Take Pride in Our 
Work. Collision Experts 

Call (201) 944-9735

SOLE 
PIZZA

Open 7 Days a Week 
We Deliver

8404 Kennedy Blvd. 
North Bergen, N. J. 

' Call (201) 868-3468

SALON DE LOUIS
Beauty Salon 

The Finest of Creative 
Hairstyling 

We Have Wigs and Wiglets 
Late Nite Thursday 

and Friday 
234 Broad Ave. 

Palisades Park, N. J. 
Call 201 944-2099

MANZI 
RESTAURANT

A Family Place
Good Food and Fine Service

283 Riverdale Ave. 
Yonkers, New York 
Call (914) YO 9-6622

f

«

LEONIA VARIETY 
SHOP, INC.

A Family Store

326 Broad Ave. 
Leonia, N. J.

Call (201) 944-5775

JULIUS KRAMER

Fine Picture Framing 
Prints and Reproductions 
Gifts and Photo Frames
52 West Palisade Ave. 

Englewood, N. J.
(201) 568-2005

JAMES E. MITCHELL 
& SON, INC.

BUILDERS

355 West 54th Street 
New York City 
Joseph Mitchell

James S. Mitchell 
Philip C. Mitchell

NANVET 
NATIONAL BANK 

Member — 
Federal Deposit Insurance 

Corp.

168 South Main Street 
Nanuet N.Y.

Call 914 NA 3-3801

MIDDLESEX 
BUILDING 
SERVICES

109 Paterson Street 
New Brunswick N.J
Call 201-249-4343

"Greetings to Ali”

UNION CAMP
CORP.

(NEVINS DIVISION)

800 State Highway No. 3 
CLIFTON. 
New Jersey

JESS JONES
Motors Inc

Authorized
V. W. DEALER

J;

r 
i i
r 
r 
t

A.V. CABINETMAKER CO- 
Custom Built Woodwork 

Bookcases — Kitchen Cabinets 
Formica Sinktops — 

Alterations 
August Vileniskis 

119-20 Jamaica Avenue 
Richmond Hill, N. Y. 

Virginia 7-5760

£

6400 Kennedy Blvd. 
WEST NEW YORK. 

New Jersey 
Call — 

201-868-7500

PYEWACKET'S

334 East 73 Street
BU 8-1635

New York’s Magical 
Meeting Place

Spirits in the Black Magic Bar 
Specialties in Samantha’s Salon 

Witching Hour Snacks 
till 4 AM

MANHATTAN
Imported Cars

Inc.

284 Main Street 
HEMPSTEAD.

Call — 
Long Island 

516—538-2886

1

Furcha.se


and

no

FEMALE

565-46

COO

482-7958

e>c-
ac-

Call 7-10 PM ( 201)

274-9325

Sell

right
<212 )

system—

Eee

naktį
687-7210

RA 9-7220

COMPANY

con di-nice

Jalousle "Windo-ws 
A.luminum

room on p
Sta.

Kodėl?
Kad visi bebėgdami

age 1 :OO R?vf IVlo

work on

basic. Must

Work. high

jeigu atida 
rytų Sov. Sąjungos siena 
sakė:

mėnuli skrido 
bei nusileido tik 

liko

with ex-

9 6:00 K2V1

Šypsniai is anapus sienos

tas

Amerikiečio turisto 
je užklausiama:

trys

sakė

Call 212

tenance

3Oth

jau

vienas

TV! aspetho 
augėję Hole 

sion 208.

DISPLAY

steady job’

Double Knit

fancies
cuisine- Mu

1OOS wool

solids, glen plaids, all colors.

kad jūsų trys 
nusileido

bai-
kad

latvio? Mūsų tarpe tokių bailių 
nėra. Mūsų penki kosmon 
skris tiesiai i saulę ir visi pen-

IVIas-

335-1650

389-3304

Shop 
bus from

mmgs. full time 
car A 

. Route 78 
201----- 923-9193 -----

Employer

have

fOr

22 Hillside.

Bet gi saulėje labai

niekis

600 RIDGEWOOD

karš-

SKY-H I S 
Stėnos - Typists - Clerks

25-02 Bridge Plaza So.

282-0548

steadv

boys ages lo-J.9 
te; Junior boys age

Call days 
291-12*58

Friday 
and gir

Full time. TV1
576 Rogers Ave.
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, kurią

dien
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renge

Birutė

Poezi-as. Iš
subat-

ran
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Sibi
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vis kas nors
onio mokyklos kalėdinė eglute

pra- F*o šio sp kingo žodžio nuotai-

is a
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ka
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su

jau Vaidi- ir ten

vai— aiškiu kelią dra-

prie užgesusio visa kalba liečia ninka Sima K išduo-
kėlė šiurpa

Sonda
i

< 'f

tuo. kr ka liet mažai, iškai 1 skaitė šiuos
inž.

ll šei- Iš čia Calif.,Die-nas
vaidinisidžiami už-

<er.

4-

1OO

sitęsė apie ij parapijos koncertas
fono kvar 
kas labai

daly-

pačiu vaikų
užkan-

atliko

ele-
už- labai

'Šiais
nei

atsilankė 
i kad k>ū

riono

RENGĖJAI OtKOJA

Katalikų
ros -L raviau 
lis t ės balsas

jimo.
da-

meninį

St.
cialiai

?nė

avo

im

ai, iš ope-
Verdi. So-

technika

dantį
laiko

su-
aiš-

Solistei

Saksofonas ----- mūsiškei pub
likai vis dar naujovė. Bet jau 
įeina j simfoninius orkestrus, 
jam rašomi rimtos muzikos

muzikos

na, kad

no.

tiek

keliolikos

susi-

anksti

kun.




