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Ją lengva pažinti... Ji gi lietuvaitė 
Hong Kongo laikraštis apie karo korespondentės Jūra
tės Kazickaitės pergyvenimus Vietname

Ar Nixo.no užsienių politika skirsis'nuo Johnsono?
Daugiau dėmesio į Europą, mažiau į Aziją? Daugiau organizuoti regi< 
gurno blokus, mažiau dalyvauti pačiai Amerikai, kad nebūty daugiau Vietnamą?

nio sau-

Prieš rinkimus kiekvienas 
kandidatas nori pasirodyti atei
siąs su kuo nauja. Po. rinkimų 
skuba pažymėti tęsiąs savo pir- 
matako politiką. Panašiai ir su 
Nixonu.

ŽODŽIAI — tokie pat:
Dėl savo užsienių politikos 

Nixonas kalbėjo Londono Ob- 
server: “Mes neturime turėti 
naujo Vietnamo. Tai reiškia, 
kad Jungtinės Valstybės netu
ri atsidurti tokioje padėtyje, ku-

bė jam vienam tenka. Spėjama, 
kad pats Nixonas rodys dau
giau iniciatyvos užsienio reika
lam. Bet artimiausi jo patarė
jai bei vykdytojai šalia patarė-

rioje jos būtų gausiausias gink
lų, gausiausias (pinigų, gausiau
sias žmonių davėjas kitai vals
tybei, besiginančiai nuo komu
nistų agresijos.” Pasaulio tai
kai nebūsią sveika, jei J. Vals- jo Kissingerio bus valst. sekr. 
tybės turės tiesioginių konflik
tų su Sovietų Sąjunga ar su 
komunistine Kinija. Aš tikiu, 
kad žmonių santykių reikalui 
daugiau galima padaryti inteli
gentinga apeliacija į gerą va-. 
Ii<, supratimą, jog visi mes tu
rime daryti nuolaidų, idant ga
lėtume gyventi drauge, — ne
gu mėginimu primesti bendruo
menei doktrinas smurtu ar pro
paganda”.

šiais žodžiais Nixonas nesi
skiria nuo Eisenhowerio, Ken- 
nedy ar Johnsono, kurie mėgi
no taip daryti, kaip Nixonas sa
ko. Rezultatai betgi žinomi, nes 
jie priklauso ne nuo vienos pu-

nori ginti gyvenimo būdą to
kį, kokis jiem patinka.

— Panaudoti tam tikslui 
Amerikos ūkines priemones ir 
politines sugestijas. Pavartoti

karinę jėgą tik ten, kur regioni
nio saugumo sistemos neatlai
ko. Amerikos kariniai įsiparei
gojimai atskiriem kraštam to
kiu būdu susiaurinami.

— Atsiremiant Į naują jėgą, 
pasiektą minėtais būdais, derė
tis su Sovietų Sąjunga ar su 
komunistine Kinija dėl punktų, 
kur galimi konfliktai.

Rogers ir apsaugos sekr. Laird. 
šis kvartetas bus pagrindinis 
vienetas. Bet už jo bus, žino
ma, ir daugiau Įtakingųjų.

BENDROJI KRYPTIS — Euro
poj link? »

Jei prezidentui lems daugiau 
patarėjo Kissingerio Įtaka, tai 
pastarasis daugiau svorio skiria 
Europai. Patį Vietnamo karą 
jis laiko klaida. Chr. Sc. Moni- 
tor gruodžio 12 mėgino taip 
apibūdinti naujos vyriausybės 
užsieninę krypti: .

— Sustiprinti Amerikos gink- sėly nutarimą paruošti planus 
lo jėgas.

— Skatinti regionines saugu
mo sistemas atsilikusiuose pa
saulio kraštuose.

— Paremti šaltojo karo poli
tini vaidmenį, padrąsinant vy
riausybes tų kraštų, kurie yra 
nusistatę prieš komunizmą ir

SOVIETAI JĖGAS STIPRINA, 
kol Nixonas apie jėgas kalba

Nixono pažadas derėtis su 
Sovietais remiantis jėgos pra
našumu Sovietam nepatiko. 
Pravda pasmerkė tai ir plėtė to
liau kaitinimų propagandą. 
Pravda gruodžio 14 apkaltino 
Nato, kad jis-' “graso Europos 
saugumui”. Tai .lietė pereito mė
nesio Nato konferencijos Briu-

J. Kazickaitė Hong Konge

Jūratė Kazickaitė, Vietnamo 
karo korespondentė, padarė ii-■ 
gą išvyką — pro Japoniją, Vla- 
dviostoką traukiniu per Sibirą 
pasiekė Maskvą, Leningradą, 
Vilnių. Iš ten vėl patraukė pro 
Afganistaną, Indiją atgal Į Viet
namą. Spaudos iškarpos su jos 
paveikslais pasiekė redakciją 
iš Hong Kongo, kuriame ji lan
kėsi dar prieš keliaudama aną 
ilgąją kelionę iki Vilniaus.

Sunday Post Herald mote
rim skirtame skyriuje rugsėjo 
20 Įdėtos trys J. K. nuotrau
kos ir pasikalbėjimas su ja, ant
rašte “Atgal iš kautynių lauko. 
Jūratė labiau mėgsta mini-skirts 
negu kario uniformą”.

Laikraštis stambiom raidėm 
rašo’;
"Ji yra aukšta ir brunetė", 
sakė mano draugas, "ir jos var
das yra Jūratė Kazickas. Ją 
lengvai galima pažinti — ji gi 
yra lietuvė".

Tačiau surasti brunetę lie
tuvę— guodžiasi koresponden
tas — perkimštoje Hong Kingo 
kavinėje gali būti sunku — gal
vojau aš — ypačiai, kai neturi 
jokio aiškaus supratimo, kaip 
lietuvė turi atrodyti.

Bet surasti ją nebuvo sunku 
—gal dėl to, kad taip ji krito 
Į akis, greičiau kaip čigonė — 
saulės nudeginta, ilgos plaukų 
sruogos rusvos, natūraliai raus
vi veidai ir auksiniai žiedai au
syse. Visai ne tokia, kokią Įsi
vaizdavau žurnalistę —tiesiai 
iš kautynių lauko Vietname.
Ar visada su lūpų pieštuku ...

“Stengiuosi išlikti moteris ir 
kautynių lauke”, sakė Jūratė.

17-21 biivo stiprinama viso 
šaulio komunistinių partijų vie
nybė. Nors dalyvavo tik 67 par
tijos, bet jos sutarė Maskvoje 
visų partijų konferenciją gegu
žės mėn.

Tuos sovietinius pasirengi
mus vertindamas, Ch. Sc. Mo- 
nitor teigia: “Socialistinių kraš 
tų vienybė ir solidarumas yra 
Maskvos darbų tvarkoje. Jokio 
tolimesnio Čekoslovakijos “hu 
maniško socializmo”; jokio dau
giau rumuniško ekonominio na
cionalizmo; jokio daugiau Ju
goslavijos Įtaigojamo revizioniz- 
mo”.

pą-

UlVcd, JVI 
kad džiunglių batai yra pato- neklyįia”

■IMNmti

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTEJE

Provinciolas

Tuojau 
parašė, 
beveik

Pavergtu Europos tautu seimo iniciatyvą gruodžio 10 Overseas Press Club patalpose New Yorke surengtas simpoziumas žmo
gaus teisiu deklaracijos deSimtmeChii paminėti. Ii k. j d.: Boleslaw Biega (lenkas), prei. J. Balkūnas. dr. Jan Papanek (Čekas), 
moderatorius Hal Lehrman — Overseas Press' Club prezidentas, prof. Bogdan Raditsa (jugoslavas), Imre Kovaks (vengras).

VEIKSMAI — ir ne nuo vieno 
prezidento priklauso:

Politinė kryptis ir atskiri 
veiksmai priklauso ne nuo vie
no prezidento, nors atsakomy-

JĮ pa

prezidentas

Nato šiaurinio ir vidurinio sek
toriaus apsaugai. Nors Nato 
neskelbė niekot konkretaus, bet 
Pravda jau paskelbė, kad ta 
nauja jėga būsianti keturi ar 
penki lėktuvnešiai, 30-40 nai
kintuvų ir vaidinsianti tokią ro-

pasikalbėjau su kapelionu, ir 
jis sutiko su manim, kad laiškai 
yra tikra problema. Ir tai buvo 
mano pirmas straipsnis, 
skelbiau.

‘T jį buvo atgarsio, 
keletas moterų man 
kad jos buvusios jau
nebeištikimos savo rinktiniam, 
bet jos, paskaičiusios mano 
straipsnį, savo nuomones pa
keitusios”.

Kaip amerikiečių GI vyrų 
dauguma reaguoja į moterį 
fronte?

“Dvejopais skirtingais bū
dais”, sakė Jūratė. “Kai kurie 
nemėgsta jos, nes jie yra Įsi
vaizdavę amerikietę merginą, 
kuri dėvi klostytu drabužiu, ma-

laivynas. Tai: esanti “provokaci
ja” Sovietų pakraščiam, tai pa
siruošimas “intervencijai”, “in
vazijai”.

. „ i t o * Savo ruožtu Sovietai padidi-
skelbtą vyriausybę dar vis kai- riaus pareigose. Tačiau pripažįs- pirmasis skyrimas — Kissinge- no biudžetą karo reikalam. Iz- 
bama. Daugeliui jos nariai ma- ta, kad jis kompetentingas, per rio skyrimaš patarėju saugumo vestija gruodžio 8 grasino Tūr
iai girdėti, išskyrus gub. Rom- eilę metų būdamas Atstovų Rū- bei politikos reikalam.
ney. Kita (vertus, nežinomi var- muose biudžeto komisijoje. Pa- Taikliai pastebima, kad vy

riausybėje nėra demokrato, žy
do, negro, moters.

Kiti iš “dvylikos” yra šie: 
David M. Kennedy — iždo, Win- 
ton M. Blount — paštų valdy
tojas, Walter J. Hickel — vi
daus, Clifford M. Hardin — 
žemės ūkio, Maurice H. Stans— 
prekybos, George P. Schultz— 
darbo, George Romney — ur
banizacijos, John A. Volpe — ri nusilenkti prieš politinius už- surinkti Izraeliui ateinančiais 

davinius. Budapešte lapkričio metais 365 mil.

Ar Nixono vyriausybe bus ta šluota, kuri švariai šluoja?
Apie Nixono gruodžio 11 pa- vin k Laft'Ž^apsaugos sekreto- spaudą nuginklavo Nixono pats

dai kelia smalsumo ir Plaukimo stebi taip pat, kad Laird pasi- 
— gal gi pasirodys naujos ga- reiškė kaip aštriausias McNa- 
bios jėgos. N. Y. Times api- mares politikos kritikas. Ch. Sc. 
budino vyriausybę gan palan- Monitor aiškina, kad Laird ir 
kiai — kaip inteligentingą, iš- Nixonas sutaria dėl atsiradu- 
balansuotą tarp respublikonų Ii- sios nesaugumo grėsmės Ame- 
beralų ir respublikonų konser
vatorių. Chr. Sc. Monitor ver
tino, kad tai mažiau filosofai, 
daugiau technikai, visi pasine
šę ne į “kairę”-ar į “dešinę”, 
bet į “vidurį”.

rikai ligšiolinės politikos įtako
je.

Kongrese ir spaudoje Nixo- 
no vyriausybė sutikta palan
kiau, nei galima buvo laukti. 
Gal būt, vadinamą liberalistinę transporto.

lę kaip Viduriemio jūroje <Ws Tokia pasiruošimas busimom "paštui '“į“ .^h’, taS? toHa toto
derybom su naujuoju preaden- ki ..make,u .. ir j. ™>a tarp ju ypai tok.a katp
tu Nixonu " \ i i. x • - 3ie’ Jie pajunta, kad tu čiatu įsuonu .________ ną sayo plaukuose> ne „ v^ -klausai • :,
- Prezidento rinkimu duo- f^a pasiseka išlikti moteris- «Kita reakcija - ‘šaunu! jei 

rrezioenro riniamų auo- kai tokiose aplinkybėse, kurios _oi; to.
menys paskelbti galutmai gruo- B esmės antimoteriškos. f*
džio 11. Nisonas gavo 31,770, aj dažniau dėviu ^„.5^ ne.
237, Humphrey 31,270,533, fatieues bet turiu nasakvti ta ’ kaS aplmk JU0S’ ne taip jau 
Wallace 9,906,141. Kiti 239, tiV bIo§a- Jei cia moteris ir p

908. Taigi Nixonas gavo 499, gįausį batai, kokius aš kada esu 
704 balsais daugiau. Procen- 
tais: Nixonas 43.40, Humphrey 
42.72, Wallace 13,53. Viso bal
savo 73,186,819 arba 60.2 
proc. visų galinčių balsuoti.

Izraelis reiškia susirūpini
mo dėl Nixono politikos arabų 
atžvilgiu.

— Amerikos žydai pasiryžę

kijai, kad Montreux sutartis 
dėl Dardanelų būtų pakeista 
Sovietam naudingesne prasme. 
Bukarešte lapkričio 26-30 mė
gino stiprinti Varšuvos pakto 
karinę vienybę. Ir čia Rumuni
ja nusilenkė Maskvai. Maskvo
je lapkričio 26 suveržta eko
nominė priklausomybė nuo Mas
kvos centralizuojančios rankos. 
Ten pabrėžtas principas, kad 
prekybos su užsieniu nauda tu-

Tvirtina, kad
Nixonas patelkė patikimiau
sius savo bendradarbius. Vi
daus reikaluose jis remsis Ro- 
bert H. Finch, kuris yra gero
vės, sveikatos ir švietimo sek
retorius. Nuo seno ir sėkmingai 
jis organizavo Nixonui paramą 
Kalifornijoje. Jam priklausys 
sumanymų ir iniciatyvos sritis 
vidaus reikaluose. Jei daug bu
vo kalbama apie vidaus netvar
ką, tai teisingumo departamen
tas pavestas kitam konservaty
viau nusiteikusiam Nixono pa
tikėtiniui John N. MHcholl.

V-bės sekretorium paskirtas 
William P. Rogers, buvęs tei
singumo departamento šefas Ei- 
senhowerio vyriausybėje. Visi 
pripažįsta, kad užsienio politiko
je Rogers yra be patirties. Tai 
turi reikšti, kad Nixonas savo 
patikimiausią draugą paskyrė 
pirmoje eilėje administraciniam 
reikalam departamente sutvar
kyti, o politiką vykdys pats 
prezidentas su savo patarėju 
Kissingeriu. Pažymėtina betgi, 
kad tarp demokrtų Rogers su
tinkamas palankiau nei Dean 
Rusk. Net ir šen. Fulbrightas 
jam palankus. Nixonas jį prista
tė kaip nepamainomą derybo
se. Chr. Sc. Monitor prasitarė 
ta proga, kad vyriausybė numa
to išmėginti su Maskva viso
kias derybų galimybes.

Mažiausiai lauktas (bent N.Y. 
Times taip vertina)

Nuotr. V. Maželio

Kada atėjo baimes jausmas
Jūratė 25, Vietname išbuvo “Pirmus devynis mėnesius aš 

18 mėnesių. buvau labai agresyvi kovos lau-
Pirmą sykį ji aplankė Saigo- kuose. Aš nesibaiminau. Neži

ną 1966, grįždama Į Ameriką nau pati, kodėl. Aš dariau labai 
po dvejų metų savanoriškos tar- paikų dalykų, ir žmonės turėjo 
nybos rytų Afrikoje. galvoti, kad aš pakvaišus ir no-

“Mano didžiausias laimėji- riu sau mirties ar ko panašaus, 
mas ten buvo užkopti Kenya “Paskui buvau sužeista, ir 
kalną su savo mokinių grupe nuo tol kiekvienas dalykas ma- 
— tai buvo pirmas Afrikos mo
terų užkopimas. Savaitė prieš 
tai kitos kolegijos berniukų gru
pė mėgino užkopti ir grįžo ne
pasiekę, baimindamiesi neatlai
kysią. Bet mergaitės tikrai bu
vo patvarios ir pasiekė viršūnę 
su 30 svarų kroviniu ant savo turis marinus. Ji pabuvo ligo- 
kupros”, sakė jinai. ninėje tris dienas; šrapnelio
Karo korespondentės pradžia skeveldros buvo išimtos jai iš

Kai ji atvyko į Saigoną, jį į- veido ir kitM kūn<> dalių (“Kai 
sivaizdavo, kaip būdama Afriko- kur^ gabalai* taip ir pasiliko, 
je buvo atskirta nuo viso pa
saulio.

“Aš pasikalbėjau kiek su GI 
vyrais ir greitai buvau suinte
resuota karo eigos — pasiry
žau čia grįžti.” Po metų ji tik
rai buvo vėl Saigone.

“Tur būt, aš galvojau kaip 
nepatyrusi mergina: o gal aš ga
lėsiu ką nors pamatytu ko ne
gali pamatyti kiti seni vilkai 
žurnalistai.

“Aš laukiau du mėnesius, iki 
aš galėjau šį tą parašyti, nes aš 
tikrai baimindavausi: kiekvie-

ne baugino, bet aš vis tiek ėjau, 
neš aš jaučiau, kad negaliu leis
tis nugalima.”

Ji buvo sužeista — pastebi 
korespondentas — prie Khe 
Sanh, kai raketa sprogo už še
šių pėdų, sužeisdama ją ir ke-

nes jie buvo taip giliai”), ir po 
trijų savaičių ji vėl grįžo Į Khe 
Sanh.

“Tačiau tada aš baiminausi. 
Aš atsimenu patrankų puolimą, 
kada mes buvom sugulę Į dvie
ju pėdų grifo duobę be jokios 
dangos, stebėdami aplink 
sprogstančius sviedinius... ir 
tada aš neišlaikiau ir balsu pra
virkau. Laimė, aš buvau su la
bai simpatingu reporteriu, nors 
jis ten buvo tik dvi trys savai
tės. o aš turėjau dėtis esanti 
veteranas."

Džiaugsmingų Kalėdų sveikinimai ir Laimingų Naujų Me+ų 
linkėjimai visiems lietuviams pasaulyje

Pranciškonų vardu
TĖV. LEONARDAS ANDRIEKUS, O.F.M.

MIELIEM MŪSŲ SKAITYTOJAM, BENDRADARBIAM 
IR RĖMĖJAM LINKIME KALĖDŲ DŽIAUGSMO IR LAI
MINGŲ NAUJŲ METŲ.

"DARBININKO” 
Redakcija ir Administracija

na karta, tardavau; turinti ne- , P*>kutine» Kalėdas Jūratė 
žemišką,' nuostabią naujieną, tavo išvykus iš Saigono.
lyg kažkas man būtų sakęs: ‘O. Aš esu nepataisoma Pollyanna. 
tai jau pasenusios naujienos’. “Aš buvau pavargus ir pri-

“Paskui man atėjo Į galvą slėgta, ir aš ėmiau baimintis, 
laiškai, kuriuos gauna GI vyrai kokios Įtakos karas daro mano 
iš savo žmonų ir merginų. Aš psichikai, dėl to aš išvykau Į

' Europą. Aš slidinėjau ir leng-
— Sovietų laivyno Vidurže- vai žaismingai leidau dienas, 

mio jūroje, kai lapkričio mėn. Staiga atėjo Tet (Vietnamo Nau- 
atitraukė Į Juodąją jūrą ’Mosk- jieji metai. Red.) ofenzyva, ir 
va’ su helikopteriais, pasiliko aš pamąsčiau apie visus žmo- 
apie 35 laivai vietoj buvusių nes ir vietas, kurias aš paži- 
50. Amerikos yra 50. tarp jų po nojau — aš pajutau, kad turiu 
ra lėktuvnešių. Prieš 5-6 metus grįžti".
Sovietų ten visai nebuvo. (nukelta į 2 pslj

Nixo.no
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J. «. SHALt NS-6AL1NMGM — toMblu ių fitrrtUFirr 864A Jamaica Avė. 
(prie Fbreot P*way 8ŪL), Woo^Mvol 11421. Sutelkia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL VIrginia 7-4499.

▼AiTKMt FURMAL HMlĮK. Notai? RRc. 197 Tilt f r Ava Cambridge 
Mass. PMNkw Tlitfcus, Mfetavių dMktMkjo ir bRttmotoja& Moderniška 
koplyG* hn-ntiufcM dyMfc AptarzMadB Cdrahridgi k Boston*. TR 6-6434.

11 I ąaf. it ir .1.. I -I ~
JOBEPH GAR8CVA J ORABORIVR BALBAMBOfTOJAS. 2 modernios 

■ ImbMBK 231 BOftogd JtoėpL aBŠBtfanL M.T. imi; EV 8-B770.

- - »ATnMW P. MALAS nnraRUL HOME — leteni koplyčia, Air-con- 
AfiMNA A. J. MMki-BiRMBML tAįnned Mansy and Motery Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

darai koplyčia. 423 Metropolitą^ Avenue Brooklyn, N.Y. 112X1, EV 7-4335.

THEODORE WOLINNIN, INC. — E. Joseph Zebrowski, laidotuvių direkto- 
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funerai Home. Koply- 
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Avė, Brooklyn, N.Y. 11208; 
teL 277-5604.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BR1TA1N, CONN. TeL BA 9-118L

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teireira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St^ Newark, N-I. 07105; tek MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras v^iinamas-

VHko pirm. dr. J. K. Valiūnas kalba Vliko seime New Yorke gruodžio 7. Sėdi seimo prezidiumo pirm. A. 
Kdsulaitis. Nuotr. V. Maželio

BENDRO DARBO DVASIA TESUJUNGIA LAISES KOVAI

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statytu — 87-34 80th Street VVoodhaven, N. Y. 11421. (212) MI 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas - žemos kainos. 370 Union 
Avė., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952________________________________

Dr I K Va Ii linu kalha Vlikn SpiniP ffrnorDio 7 JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par-
• J• **.• v C111UU.V* lL.dll.rcl V lllvvi &V711UC7 211. UvrvLAlU 4 davimo ir visais reikalais kreipkitės į musų įstaigą. Įdomi miesto, valsty

bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Richmond Hiiį N. Y. 11418; tel VIrginia 6-1800.' ... ?

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. TeL (516) AN 1-2864.

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. Ridgesrood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison Su, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Stlver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938. _______________________ :

JUOZO ANDRUŽIO. Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vah; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

(tąsa iš pereito nr.)
Tragiškas buvo karo pabai

gos sąmyšyj mūsų tautos politi
nės vadovybės — Vyr. Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto — pa
sitraukimas į vakarus. Tačiau, 
antra vertus, tos institucijos, 
kuri gimė rezistencijos ugnyje 
pavergtoje Lietuvoje visos jos 
politinės tautos sutarimu, kuri 
yra ir pakartotinai gavusi įga
liojimus kalbėti pavergtos tau
tom vardu, tos institucijos buvi
mas čia laisvame pasaulyje turi 
nepaprastos svarbos visoje mū
sų tautos laisvės kovoje. Tikė
dami pavergtųjų mūsų brolių 
tautiniu susipratimu bei rezis
tencine dvasia, pasitikėdami iš
eivijos nesvyruojančiu ir pras
mingu prisidėjimu prie laisvės 
kovos, manome, kad Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas turėtų būti tas židinys, ku
riame susikoncentruotų visos 
geriausios ir pajėgiausios mūsų 
išeivijos intelektualinės ir poli
tinės jėgos, nes gi uždavinys, 
kurio siekiame, yra nelygsta
mos svarbos ir didybės — Lie
tuvos nepriklausomybė ir tautos 
laisvė.

Su malonumu galime kon
statuoti, kad tremtiniško susi-

poje, pasibaigė, ir bolševikinė 
santvarka laikosi tik naujosios 
klasės teroro ir rusiškojo impe
rializmo dėka. Klasiškas socia
linės metamorfozės iš komuniz
mo į demokratinį socializmą pa
vyzdys yra Čekoslovakija Su vi
su tragizmu ir beviltiškom Mas
kvos pastangom tą procesą su
stabdyt. Tačiau jį galima tik su - 
lėtinti, bet ne sulaikyti, šio pro
ceso akivaizdoje vakaram ten
ka nepaprasta atsakomybė ras
ti būdus, kaip jį paskubinti 
ir-padėti jam išplisti į visą ko
munistinį konglomeratą. Mas
kvoje laidojant rašytoją A. Kos- 
teriną, komunistą nuo 1916. 
bet pastaruoju metu prisijūn- 

įjž|“ savo jėgas jį gūsį prie vis jjausėjapčfų maiš-

naikinimo įkarštis, kai daug 
kas laikė sau už garbę sunie
kinti Vliko veiklą ir net pa
neigti jo egzistencijos pagrin
dą, jau yra praėjęs. Vlikas bus 
tiek pajėgus ir veiksmingas, 
kiek mes jį tokį padarysime. 
Jo uždaviniai yra specifiniai, 
jo darbo laukas yra ribotas. Jis 
nėra-ir negali būti masinė orga
nizacija. Tačiau mūsų visų nuo
širdi ir veiksminga parama pa
dės jam atlikti didžiuosius už
davinius, kurių jokia kita mū
sų organizacija negali atlikti. 
Iš tautos gelmių kylantis Vliko 
mandatas, 25 metų tarptautinio 
santykiavimo tradicija ir mūsų 
sugebėjimas bei noras jame su
telkti geriąusk* _ - JZ x .
turi padairyti;a&fetuvos laisvės taujančių' prieš~ k<mipini$tinęs 
kovos veiksmmgu centru, ku- biurokratiją intelektualų, atsar- 
rio balsas būtu išklausomas no- gos generolas P. Grigorenko, pa- 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams, 
litiniuose pasaulio centruose ir smerkęs komunistinę santvarką, fOT.Wed<fcįs and Parties. Home-made BoJogrs.

su ašarom akyse savo kalbą bai- -------- -------------------------------------------------
gė: “Laisvė ateisi Demokratija 
ateis”. Ar tai ne pranašingi žo
džiai, jau sklindą iš Maskvos ir 
prasiveržę i vakarus?

JUOZO MISIONO GĖRIMŲ KRAUTUVE — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmonfl Hill, N.Y. 11418. Tek VI 3-3544.

S A G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus,vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St Brooklyn, N.Y. 11211, ST

Pristatėm į namus Bet. skilandžius, sūrius. We take all orders special pnce

su pagarba minimas visos lietu
vių tautos. Tikiu, kad tai mes 
galime pasiekti. Tik reikia ryž
to, pasitikėjimo savo jėgomis ir 
tautinio solidarumo.

Neturėdami iliuzijų, kad arti- 
moję ateityje Lietuva nusikraty
tų pavergėjų jungu, vis dėlto 
tarptautiniame horizonte įžvel
giame reiškinių, kurie ir Rytų 
Europos istoriją galės pasukti 
nauja linkme. Nors tarptauti
nius santykius, gal net dau
giau nei kurią kitą žmonių 
bendravimo sritį, lemia intere
sų rivalizacija, tačiau čia taip 
pat turi žymios įtakos tautų lais
vo apsisprendimo principas ir 
jo respektavimas, kurio, deja, 
istorijos bėgyje dažnai nesilai
koma. Nežiūrint to, jis yra ma-

Šios kuklios, bet reikšmin
gos sukakties proga pažvelgus 
į nerimo ir veržimosi j laisvę 
bangą, sukrečiančią socialine 
anomalija virtusią komunisti
nę imperiją, žvilgsnis taip patJę lengvai ...

(atkelta iš 1 psl.)

Kai ji dabar iš Vietnamo vy
ko pro Hong Kongą — infor
muoja korespondentas — Jūra
tė buvo pakeliui į Lietuvą, į 
kraštą, iš kurios jos tėvai pabė
go, kai ji buvo labai jaunutė. 
Betgi ji vėl norinti grįžti į Viet
namą (ir tikrai po anos ilge® ke
lionės grįžo. Red.).

Ji turi susirankiojus tris pus
lapius savo nuotraukų, išspaus
dintų Paris Match, ir savo 
straipsnių, paskelbtų Look ar 
per Asso. Press.

Jos naujausias straipsnis, ku
rį ji pardavė AP, yra apie po
eziją, kurią parašė GI vyrai ar 
Vietnamo kariai.

“Kartais, užuot sėdėję ir 
skaitę šlamštinę knygą, GI nori 
parašyti poezijos, ir jūs negali- kokio nerimo, naujų socialinių 
te Įsivaizduoti, koki geri pos- formų ieškojimo banga. Vaka- 
mai gali išeiti iš 210 svarų ma- ruošė akademinio jaunimo tar- 
rino, kuris valdo 50 kalibro pe tas nerimas reiškiasi protes-

ir net aukos nusiteikimų JLy- 
Jurate patenkinta, kad nuvy- pneš esamą, jų manymu nusi- s^irtsti ir nu-

ko į Vietnamą.‘^patirtis- gyvenamą socialinę santvarką,
ir jeigu nieko kito ji neduotų, Gaila, kad jų ateities vizija - k vai metu
tai bent padeda realistiškiau pa- darbiu atveju neturi aprėžto bei pasia ju
žvelgti į gyvenimą... Liūdna ir pozityvaus turinio ir todėl labai 
nemalonu, bet aš esu nepatai- dažnai patenka į komunistinio 
soma Pollyanna (tai reiškia: op- sąmokslo pinkles. Antra ver- 
timistė, kuri visame kame ran- tus. šis visuotinis nerimas ir 
da ką nors gera — vardas Pol- maištas prieš socialines nege- 
lyanna iš Eleafior Hodgman rovės, kaip prerijų gaisras, 
Porter, 1868-1920. knygos, plinta ir rytuose. Laisvės idėjos 
Red.). Aš visada galiu ką nors nesulaikomai veržiasi pro surū- 
gero rasti bet kame... Ir tie dijusią geležinę uždangą. Jo ži- 
gerieji. kuriuos aš suradau šia- diniai aiškiai pastebimi ne tik 
me kare, tai yra vyrai kariau- satelitiniuose kraštuose, bet ir 
tujai. Jie tikrai verti mūsų pa- pačioje Sov. Rusijoje. Mesijinė
tarnai”, sakė ji.

SUPERIOR PIECE G0OOS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos; spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į. 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite! 

ANTANAS J. ŠAVELSKIS— lietuvis advokatas— 80-30% Jamaica Avė., 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. TW 7-3061, namų 849-1060 (nuo 9 r. iki 9 v.)

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS - 41-40 74th Street Jackson 
Heights, N. Y. NE 9-6620. ________________________ . - ,

DOVANŲ SIUNTINIAI į LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Toure egzistuoja tma 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų . 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu, ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką. tik jūs norėsite siųsti draugams 
Ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
1 Kast 36th SL New York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
m? 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90036.

darome, kad ta banga greičiau 
sugriautų okupacinę užtvarą ir 
padėtų grąžinti Lietuvai laisvę. 
Neretas beviltiškai teisinasi, 
kad mes esame maži ir didžių
jų įvykių pakreipti negalime.
Tiem skeptikam verta priminti GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 

' - nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai
Defcsnio mostis, dabar vadinama “Ree-LeefRub”. Dėžutės : 4 uncijų 3 doL,

3ta., PO. Bcx 9112, Newark, NJ. 07104, arba f Darbininko administraciją,

žųjų tautų pagrindinis ginklas laisvės idėjos skelbė- mo<tis <jaoar vaainama r>uu. , un«Jų
kovoje dėl laisvės. Be to, tur JUS ir kovotojus, veikusius prieš g uncijų 5 doL Persiuntimui pridedama 50#. Kreiptis: Royal Products, North 
būt, niekad istorijoje asmens parnąjį pasaulinį karą, kai Lie- ~ ~ 1 *
laisvės šūkiai nebuvo taip pla- tuva buvo niekam nežinoma ir 
čiai naudojami ir net piktnau- seniai užmiršta, arba mūsų pir- 

. muosius laisvės kovų savano
rius ir dabartinės okupacijos 
karžygius — partizanus. Ar šių

, dojami. šiaip ar taip, laisvės 
, idėjos realizacija tarptautiniuo

se santykiuose yra didysis isto
rijos variklis, kuris neišvengia
mai veda į visų, didelių ir ma-

teisės įgyvendinimą.
Per visą žemės rutulį, per vi

sas tautas šiuo metu ritasi kaž-

komtinižmo epocha, bent Euro-

priversti susimąstyti kiekvieną

tuvį, kuris niekieno nevaržo-

vos laisvės kovos. Ir čekostova-

pasiekęs autentiškas pavergtųjų 
lietuvių prašymas didint ir plės
ti mūsų pastangas Lietuvos lais
vės kovoje.

Esu kita proga užsiminęs 
kad mum reikalinga visuotinė 
jėgų mobilizacija laisvės kovai 
suintensyvinti. Mobilizacija šiuo 
atveju suprantu planingą jėgų 
ir resursų panaudojimą, o ne 
kokia organizacinę reglamenta
ciją. Kiekvienas lietuvis, kiek-

(ntįkelta į S psl.)

Tel. (212) 441-3110 / 896-7743

BESTWAY 
TKAVEL AGENCY

Kilio nes plačiame pasauly 
WIL1MM.*-WEST 

84-14A Jamaica Avenue 
tfoodhaven, N. Y. 11421

A DBCTER PARK 
3 PHARMACY l|Eį

Wm. AnastasL B. S.
T7-O1 JAMAICA AVENUE 

(Cor. mbSCroet) 
Wasdlunun, N.Y. 11421 

DREZVER
MddfM 2-4130

NEWYORK CHICAGO

UTAS Investing Co^ Ine.
9peoialiav|Ml trumpalaikių paskalų, nekilnojamo turto, ir akcijų 
Mrlos srityse. Visas autorizuotos LITO akcijos yra išparduotos. Va- 

tai pirmoji lietuvių suorganizuota bendrovė, kuri 
akcijas išplatina Jas užregistruodama Seurities Excf«ange Komisi
joje. — Susipažinimui su bendrovės veikla kviečiame prisiųsti savo

* adresą, pasinaudojant žemiau atspausdintu blanku.

LITAS Investing Co., Ine.
86-01 114th Street, Richmond Hill, N. Y.

Mielas Pirmininke,
Susipažinimui su LITO veikla prašau prisiųsti 1968 

m. pirmo pusmečio veiklos apyskaitą^

▼ardas ir pavardė

Adresas

DAR.
ZipCode...



DARBININKAS

THE WORKER
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SSėmiausi Vhko ..uždaviniai ■
■*•>••• on*“ •«->■*” pMimoHmopnoiMtyu yradvi: Dr. Broniaus Nemicko, Vliko vicepirmininko kalba, pasakyta ldė^os k<a

rAANe^N *ATH«n i) ftivusos veikios apimties VKko seimo sesijoje New yorke 1%8 gruodžio 7
pkirtingumas laisvuosiuose ir

AMERIKĄ. LOS OHR-. OARMNIMKĄ Ir LIET. *INIAE lietuviuose ir
- * * ' 2 ) Privataus bendra vimo skir

tinga aprėžtis laisvuosiuose lie
tuviuose.
.. Laisvajame pasaulyje visa 
žmonių veikla (pavienė -L as
meninė ar net ir organizuota),

Lalkrattl tvarko REDAKCINE KOMISIJA

viešos valdžios institucijų var
du, yra tvarkoma privatinės tei
sės nuostatų ir laikoma priva
čiu dalyku. Tuo tarpu okupuo
toje Lietuvoje visas-gyvenimas 
yra susovietintas ir beveik visa 
žmonių veikla pajungta vadina
majai viešajai teisei. Ten be
veik nieko nėra likę, kas būtų 
žmogui asmeniška, privatu, nes

Garbė ir ramybė 
kam ir kokiom ‘sąlygom

Dviejų dalykų žmonės labiau- Kristaus ramybė yra ne kas ki- 
siai ieško: ramybės ir garbės, ta, kaip atilsis Dievuje.apie ką 
Abu jie yra pasiekiami, bet ne- yra kalbėjęs šv. Augustinas. Tai___ ___________
lengvai suderinami. Labai daž- -yra ta dieviška trauka, kuri vei- visos įmonės, visos* organizaci- 

.... kia ir neramina žmogų, nors jis
būtų nuo savo Viešpaties, ir nu
tolęs. Jis tada ieško kitokios ra
mybės, bet jos neranda, ir jis 4 
tada vaikosi tik savo garbės, | 
bet ją lengvai praranda. Atito
limas nuo Dievo yra žmogaus : 
neramybės priežastis.

Yra tai pasaulio neramumų ] 
versmė. Kaip mes juos neaiškiu- ' 
tume, esmėje vis tiek rasime re- J 
liginį pagrindą: visoje painio-.j 
je politikoje ir visam viešam: 
gyvenime. Jį tvarko juk žmo- j 
nės, o žmogų tvaiko Dievo įsta- J 
tymai Jie aiškiai nusako, kas * 
yra gera ir pikta, ir žmogus to^ 
pakeisti negali: jam lieka tik
tai prisitaikyti, čia ir pasirodo, : 
kiek žmogus turi geros valios . 
paklusti Dievui ir Jo įsakymais 
tvarkytis, čia jam duotas ir pa
žadas: ramybė bus pasauliui, 
jei tos ramybės bus ieškoma 
Dievo garbėje ir geroje valioje.

Jei pasaulis ramybės neturi 
ir jos vis tebeieško, tai yra kal
tė pačių žmonių, kuriem daž
nai pristinga geros valios. Jie 
nenori derinti jos su Dievo 
valia ir žemę rišti su dangumi, 
kaip tai jungė, angelų giesmė. 
Kalėdos kasmet vis primena, 
kad tik ta jungtis gali duoti pa
sauliui ramybę.

jos yra sovietinės, taigi valsty
binės, ir beveik visi žmogaus 
veiksmai yra atliekami sovieti
nio autoriteto vardu, išskyrus 
labai jau siaurutį asmens priva
tumą, kurio praktiškai nebega
lima gyvenime ir 
Trumpai tariant, būtų galima 
teigti, kad beveik nieko nėra 
privataus, kas eina iš okupuo
tos Lietuvos į laisvąjį pasaulį. 
O iš antros pusės viskas yra 
privatu (išskyrus diplomatinės 
tarnybos ir jos institucijų veik
la, ir gal Vliko veiksmus), kas 
eina iš laisvojo pasaulio į oku
puota Lietuvą.

Tačiau iš šio subendrinto

teiginio vis dėl to tenka pada
ryti mažytė išimtis. Jokia, kad 
ir žiauriausia diktatūrinė siste-

nai pasitaiko, kad garbės be
siekdamas žmogus praranda ir 
savo ramybę ir skaudžiai už
kliudo kito. Tuo tarpu ramus ir 
taikus žmogus, nesistumdamas 
į garbę alkūnėmis, yra nustu
miamas ir nuo tos pagarbos, ku
ri jam teisingai priklauso. Pa
saulis čia tvarkosi kitaip, negu 
tylią žvaigždėtą naktį jis buvo 
pamokytas.

Angelai tą naktį giedojo taip 
pat apie garbę ir ramybę, bet 
viename posme, kuris visiem la
bai gerai žinomas ir dažnai kar
tojamas: “Garbė Dievui aukš
tybėje ir ramybė žemėje geros 
valios žmonėm”. Žemėje gy
vendamas žmogus išima iš to 
posmo tik tai, kas jai pažadėta, 
ir dar su sąlyga: geros valios 
žmonėm. Jis dažnai išleidžia iš 
akių ir gerą valią ir Dievo gar
bę. Jam rūpi ramybė, apgaub
ta tiktai žmogiškos garbės, ir 
dar tos, kuri ne visada sutaria 
su gera ir taikia valia.

Taip pakeista Kalėdų giesmė 
jau nębeskamba angeliškai ir 
nebeneša ramybės žemei. Ji 
tada pasipuošia tiktai eglutės 
žiburėliais, kurie greitai po Ka
lėdų užgęsta. Kur nėra garbės 
Dievui, nėra ir gilesnės Kalėdų

« švenčių prasmės.
“Ramybė geros valios žmo

nėm” dėl to ir buvo apreikšta 
aną tyliąją naktį, kad žmonės 
parodytų geros valios nusilenk
ti pirmiausia savo Viešpačiui. 
“Ramybė jums” — buvo dar 
kartą pakartota, Kristui žen
giant į dangų. Visas Jo gyve
nimas — nuo suspindusios 
žvaigždės iki kryžiaus — ir vi-

— Dail. Pauliaus Augiau* mo
nografija prel. V. Mincevičiaus 
rūpesčiu buvo įteikta Romoje 
dideliam lietuvių bičiuliui kar
dinolui A. Samorė ir pačiam 
šventajam Tėvui. JAV LB ta
rybos prezidiumo pirm. J. Ka
počiaus rūpesčiu New Yorke ir

sa Jo kančia buvo apreiškimas Bostone ji buvo taip pat įteik- 
žmonėm tikrosios ramybės. Ta ta JAV kongreso pareigūnam.

Vfiko seime New Yorke gruodžio 7. Ii k. į d.: prezid. sek r. K. cižiū-
nas, prezid. vicepirm. D. Krivickas, kalba J. Daugėla.

Nuotr. v. Maželio Dažnai kultūrinėmis apraiško

kai eliminuoti asmens privatu
mo, ir todėl kiekvienas paverg- 

pastebėti. tasis lietuvis, bendradarbiauda
mas su laisvuoju lietuviu, gali 
vykdyti okupanto jam primes
tą ar laisvu noru prisiimtą vie
šąją režimo funkciją ir taip pat 
rakštis kaip privatus asmuo. 
Tačiau nėra būdo nustatyti ko
kią nors bendrą taisyklę, kiek
viename atvejuje nurodapčią 
aiškią ribą tarp asmens vykdo
mos viešosios funkcijos ir jo 
privačios veiklos. Tatai galima 
tik pajusti bendraujant kiekvie
nu konkrečiu atveju.

Be to, pati privataus bend
ravimo apibrėžtis galėtų būti ir 
kitokia — ne teisinė, apie ku
rią čia buvo kalbėta, o grynai 
liaudinė. Privačiu bendravimu 
galėtų būti laikoma tokia veik
la, kuri vyksta ne viešai, nesi- 
garsinant, o slapčia ar apyslap- 
čiai, kaip sakoma, ant keturių 
akių, privačiame bute. Tačiau 

’ šr privataus bendravimo api- 
f brėžtis vistiek neišspręstų opaus 

klausimo, — kokiu būdu gali
ma bendrauti, — nes, viena, 
praktiškai nebūtų galima rasti 
aiškios ribos tarp privataus, tai
gi leistino, ir nebeleistino 
bendravimo ir, antra, ir priva
čiame bute ar ant keturių akių 
neišnyktų galimumas nusikals
tamai bendrauti Lietuvos lais
vės bylai.

Laisvųjų lietuvių visuomenė- 
į je ir spaudoje nuolat pasigirsta 
i balsų, peršančių privatų bend

ravimo būdą su pavergtaisiais 
Į lietuviais pakeisti vadinamuoju 

kultūriniu bendravimu, kitaip 
I tariant, ne tik laisvas rankas 
1 palikti, bet ir skatinti laisvųjų 
; ir . pavergtųjų lietuvių bendra- 
! vimą mokslo, 
Į ros, apskritai visose kultūros 
Į srityse, žinoma, visiškai atsisa- 
I kant nuo politinio bendravimo. 

Neatrodo, kad besąlyginis va
dinamasis kultūrinis bendravi
mas nebūtų žalingas Lietuvos .sustiprintas rusų kalbos ir rusų 
laisvės bylai. literatūros kursas, lietuvių kai-

Net ir laisvieji lietuviai, ne- įr lietuvių literatūros sąs
kaitom

Lietuviškieji vietovardžiai, 
Lietuvos miestų gatvių var
dai pakeičiami rusiškaisiais. 
Buvo net užsimota lietuvių kal-

Lietuvoje kuriama pramonė, 
tarnaujanti ne Lietuvos, bet 
Rusijos ūkiniams interesams, 
siekianti Lietuvos ūkį sulydinti 
su Rusijos ūkiu, be jokios ato
dairos žalojanti Lietuvos gam
tą, užteršianti vandenį ir orą, 
be paliovos gabenami Lietuvon 
vadinamieji pramonės specia
listai kraštui kolonizuoti.

Tai tik keletas pavyzdžių, by
lojančių apie rusifikaciją oku- 
puotoj Lietuvoj. Mes turime 
apeliuoti į žmonijos sąžinę ir 
reikalauti, kad laisvasis pasau
lis gelbėtų Lietuvą nuo rusifi
kacijos. Kad mūsų pastangos 
būtų įtikinamos ir sėkmingos, 
yra gyvas reikalas sistemingai 
sukaupti visą medžiagą, liečian
čią lietuvių tautos rusifikaciją 
ir Lietuvos žemių kolonizaciją.

meno, literatū-

išskiriant nė tų, kurie perša 
besąlygini kultūrinį bendravi
mą, ne visada ieško griežtos ri
bos tarp kultūros ir politikos.

JONAS JAŠKAUSKAS

LENTINGOS 
DIENOS

APYSAKA

(10)
— Nesistebėkite mano atvirumu ir nelaikykite blo

gybe, jei pasakysiu kiek daugiau, negu dėl mūsų trum
pos pažinties derėtų. Jūsų reiškiamas nuoširdumas ver
čia ir mane būti nuoširdžia ir atvira. Tad noriu jums pa
sakyti, ko dar nežino nė mokytojas Zaranka. Man rei
kalingas kieno nors patarimas vienu klausimu.

— Jei manote, kad mano patarimas gali būti nau
dingas, jo nuoširdumu pilnai tikėkite.

— Tuo aš tikiu. Mano padėtį jūs jau žinot, tad apie 
ją daug ir neaiškinsiu. Pasakysiu tik tiek, kad pastaruoju 
metu ji vis labiau komplikuojasi. Tas ponas darosi vis 
įžūlesnis. Juo toliau, juo labiau nebeduoda mums ra
mybės, Prieš porą dienų vėl buvo atvažiavęs. Paskutiniu 
metu, kai jis atvažiuoja, aš nesirodau. Motina visokiais 
būdais turi aiškintis, bet tai labai sunkiai vyksta. Sį 
kartą vėl grasino išvaryti iš ūkio. Išvažiuodamas pasakė, 
jog ateinantį ketvirtadienį atvažiuosiąs ir būtinai norįs 
matyti mane. Kaip jūs manote? Ką man šiuo klausimu 
patartumėte?

— Reikalas labai aštrus ir nemalonus. Aš, žinoma, 
netikiu, kad jis jus išvarytų iš ūkio. Tai tik grasinimas. 
Bet kad nuo jo siautėjimų ūkis gali kiek nukentėti, tai 
labai galimas dalykas. O kaip į tai žiūri jūsų motina? Ką 
ji galvoja?

— Ji man liepia nesirodyti. O kas Ims vėliau —žiū
rėsime.

Jonas, kiek pagalvojęs, kalbėjo vėl:
— Aš jums duočiau vieną patraimą. Be abejonės, jo 

galite nepriimti Patarčiau ateinantį ketvirtadienį likti 
namuose ir jį priimti tariamai nuoširdžiai. Ar jis vienas 
atvažiuoja?

— Kai kada vienas lengvu vežimėliu, kai kada su 
kareiviu.

— Ar nebūtų geriau, jei aš ir Adomas, lyg nieko 
nežinodami, užeitume tuo metu jūsų aplankyti? Kaip ne
seniai grįžę iš Rusijos giminaičiai. Tik iš anksto tektų 
nustatyti veikimo planą ir giminystės ryšį. Geriausia, jei 
Adomas būtų jūsų pusbrols, ir jūs jam grįžus iš Rusi
jos, tik pirmą kartą matotės. Jūsų motina iš anksto apie 
tai turėtų žinoti. O aš, kaip artimas Adomo draugas, ga
lėčiau būti tik atsitiktinai užklydęs, dėl draugystės.

— Aš nežinau... Planas gal geras, tik man labai 
nemalonu velti jus į mano asmeninius reikalus ir su
daryti vargo, o gal net pavojaus.

— čia joks vargas, o tik labai maloni pareiga. Dėl 
pavojaus netenka rūpintis, jo tikrai nebus. Be to, mes 
dar nežinome, kaip reikalai klostysis ateity, gal kai ka
da ir jūs mums būsite naudinga. 0 kad tų reikalų bus, 
tai aš jau nujaučiu.

Besikalbėdami priėjo Stasės namus. Mergaitė kvie
tė užeiti, bet Jonas atsisakė. Būsią geriau, jei ketvirta
dienį jie užeisią pirmą kartą. Tokiu būdu nereikėsią vai
dinti, kad su motina dar nėra matęsi.

Grįžęs pas Surdegius, rado jaunimą skirstantis. Jau 
temo. Mokytojas Zaranka jau buvo išėjęs, o Joną su Ado
mu dar pakvietė vakarienės, kurios metu jiems teko pla
čiau išsikalbėti apie čionykščio gyvenimo vargus ir apie 
gyvenimą Rusijoj, nusiaubus ją bolševikinei revoliuci
jai-

Einant namo, Jonas papasakojo Adomui apie savo 
susitarimą su Stase ir kad Adomui teks suvaidinti pus
brolio vaidmenį.

— Turėsiu gerą progą Stasę pabučiuoti, — pajuo
kavo Adomas.

— Mūsų susitarime to nebuvo numatyta.
— Kaipgi kitaip seniai matytą pusseserę turėčiau 

pasveikinti?

mis yra ryžtamasi iškelti lietu
vių tautos politiniai siekimai. 
Juo labiau to skirtumo nėra 
okupuotoje Lietuvoje, kur ne 
tik kultūra, bet visas gyveni
mas yra smurtu pajungtas Rusi
jos ir rusų tautos interesams. 
Man atrodo, kad veltui gaiši
nimas laikas ir liejamas rašalas 
kultūros ar politikos pirmumui 
įrodinėti — tos abi žmonių.. 
veiklos sritys yra tarp savęs 
taip susijusios, kad praktiška
me gyvenime nieku būdu jų ne
galima atskirti Ypač ten, oku
puotoje Lietuvoje, kultūra yra 
klusni politikos tarnaitė. Todėl 
besąlyginis kultūrinis bendravi
mas neabejotinai būtų išnaudo
tas okupanto užmačiom, šie-. Vliko valdyba todėl yra numa- 
kiančiom numarint lietuvių tau- čiusi paruošti dokumentuotą 
tos išsivadavimo viltis ir išgau- knygą svetimomis kalbomis apie 
ti klasta ir smurtu Lietuvoje Lietuvos rusifikaciją, šiam už- 
Sovietų Rusijos sukurtos politi-— 
nės padėties tarptautinį pripa
žinimą ...

II. Lietuvių tauta giliai išgy
vena okupanto Lietuvoje plačiu 
mastu vykdomą rusifikaciją, ir 
pagalbos šauksmas., prasiveržia 
į laisvąjį pasaulį. Laisvieji lietu
viai negali to šauksmo praleisti 
negirdomis ir nematomis, bet 
turi, kiek galėdami, padėti savo 
tautai išsaugoti jos gyvastį. Iš 
Lietuvos ištremta šimtai tūks
tančių lietuvių į tolimąsias Ru
sijos sritis (daugiausia į Azijos 
arktiką), o jų vieton prigaben- 
ta rusų kolonistų. Priverstinė 
gyventojų apykaita vyksta be 
paliovos, tik kiek kitoniškais ti
tulais: neteisėtai imami vyrai į 
Sovietų Sąjungos kariuomenę, 
mokyklų absolventai siunčiami 
į Rusijos gilumą vadinamos 
praktikos atlikti, jauni vyrai 
verčiami vykti į Rusijos pra
monės įmones; ir visiem įvai
riais pagrindais apleidusiem Lię- 
tuvą lietuviam kliudoma grįž
ti.

Lietuvos istorija išmesta iš 
visų laipsnių Lietuvos mokyklų, 
ir jos vięton įvesta Rusijos ko
munistų partijos istorija. Į vi
sas Lietuvos mokyklas įvestas

literatūros kursas, lietuvių kal-

(nukelta į 4 psl.)

MAŽŲJŲ KANKINIŲ DIENA

Žygio už tikėjimo laisvę ko
mitetas prašo lietuvių visuome
nę gruodžio 28 prisiminti per
sekiojamąLietuvos jaunimą, 
kur galima, surengiant pamal
das ir keliant šio jaunimo gy
venimą spaudoje.

Gruodžio dvidešimt aštuntą
ją Katalikų Bažnyčia pasky
rė savo pirmutiniam šventie
siem — Erodo nužudytiem kū
dikiam. Mūsų laikais ši mažų
jų kankinių šventė primena ir 
visus, deportacijų bei Sibiro 
tremties metu, lėta mirtimi žu
vusius mūsų berniukus ir mer
gaites. Primena ir gyvuosius vi
so pasaulio jaunimo kankinius, 
dažnai dvasios mirties grėsmė
je ir materializmo vergijoje.

Jaunimas ilgisi ir siekia žmo
nių bendruomenės, kuri pilnai 
gerbtų kiekvieno, net ir jauno, 
asmens prigimtinį kilnumą. Pra
ėjusiais metais Šventasis Tė
vas ir Pasaulio Bažnyčių Tary
ba kreipėsi į visus geros valios 
žmones, prašydami pirmąją me
tų dieną padaryti taikos diena. 
Tačiau krikščioniui dabartinis 
kelias į taiką prasidėjo su sveti
mųjų okupacijoje gimusiu Kris
tumi ir vis dar vaikai tebeken- 
čia už kitų kaltes.

Jaunimo Žygio už Tikėjimo 
Laisvę Vykdomasis komitetas 

1911 Beverly Kilis Drive
_  Cleveland, Ohio 44117

— Aš nesakau, kad tu neturėtum taip daryti, bet.. 
bijau, kad ji nesuglumtų ir neišsiduotų.

— Nebijok! Aš savo vaidmenį suvaidinsiu, privers
damas ir ją tinkamai vaidinti. Tik reikėtų dar pasi
kalbėti su mokytoju Zaranka.

— Aš rytoj einu Kalnuosna, galėčiau pakalbėt. Ar 
važiuoji Palomėn?

— Teks važiuoti. Gal nori važiuoti drauge?
— Būtų nebloga, bet sesuo prašė nunešti vokie

čiams į Kalnų dvarą pieno ir kiaušinių duoklę ir išsi
aiškinti dėl jos sumažinimo, nes namuose atsirado dau
giau valgytojų, man prisidėjus.

— Na, tai laimingai tau Kalnuose.
— O tau Palomėj. Turėsi malonumo susitikt su savo 

bendrininku.
KALNŲ DVARE

Prieš karą Kalnų d vara valdė jo savininkas Kul
vietis. Dvaras buvo nedidelis, tik 300 dešimtinių dirba
mos žemės. Be to, Kulvietis turėjo nemaža miškų, kurių 
dalį jau buvo išpardavęs ir iškirtęs, o tuščius plotus par
davinėjo apylinkės ūkininkams. Ant tos žemės jau buvo 
įkurta naujų ūkių ir pastatydinta trobesių

Būdamas sėslus žmogus, Kulvietis iš savo dvaro 
niekur nevažiuodavo. Nei su kitais apylinkės dvarinin
kais, nei su rusų valdininkais nebendravo. Tuo metu jis 
turėjo apie penkiasdešimt metų amžiaus, o jo žmona 
buvo daug jaunesnė, žmonės kalbėjo, kad ji prancūzė, 
nors neblogai mokėjo ir lenkų kalbą. Jie augino vie
ną dukrą, vardu Janeta, ir laikė prancūzę mokytoją. Dva
riškiai juokaudavo, kad Kulvietis su savo dukra ne
susikalba, nes jis nemoka prancūziškai, o duktė lietu
viškai ar lenkiškai.

Nors nedidelis, tačiau pavyzdingai tvarkomas dva
ras savininkui duodavo nemaža pelno, ir jis galėjo di
džiuotis prieškitus, net stambesnius apylinkės dva
rininkus savo sugebėjimu sumaniai ūkininkauti bei tin
kamoj aukštumoj išlaikyti dvaro trobesius. Turėjo net 
savo pieninę, kas anais laikais net daug didesniuose 
dvaruose buvo retenybė. Laikė nemaža rinktinių karvių 
bandą. Gamindavo sūrius, sviestą ir kažkur išsiųsdavo,

o liesu pienu ir pasukomis girdydavo kiaules, kurias 
parduodavo rusams pirkliams.

Vokiečiams Lietuvą okupuojant, Kulvietis paliko dva
rą savo patikėtiniui, buvusiam savo paties vežėjui Ka
ziui Žūriui, kurį apylinkės žmonės vadindavo tiesiai Ka
ziuku, o pats su visa Šeima pasitraukė Rusijos gilumon.

Neilgai Kaziukui teko dvare šeimininkauti. Kai tik 
vokiečiai atėjo, jį pašalino, o dvarą paėmė savo žinion, 
kaip karo grobį ar jiems neištikimo pabėgusio dvarinin
ko turtą. Tuojau atsirado vokietis ūkvedys.

Iš buvusios jaujos padarė stovyklą belaisviams. At
sivežė apie penkiolika rusų belaisvių ir, pusbadžiai mai
tindami, jų pagalba apdirbdavo žemę. Buvusių kumečių 
beveik nieko nebeliko: vyrus rusai spėjo sumobilizuoti, 
o jų žmonas su vaikais vokiečiai iškraustė. Dvare liku
sios šeimos už saują grūdų turėdavo dirbti, kad kaip 
nors su vaikais prasimaitintų.

Apylinkės ūkininkai į dvarą suveždavo okupantų už
dėtas pyliavas — javais ir kitais ūkio produktais. Už pa- * 
vėlavimus ar netesėjimus būdavo smarkiai baudžiami. 
Todėl iš paskutiniųjų stengdavos visas prievoles laiku 
ir tinkamai atlikti. Dažnai net paskutinį kiaušinį ar pie
no lašą atiduodavo.

Uršulė įpylė į ąsotį apie du litrus pieno, įdėjo į 
krepšį dvylika kiaušinių ir padavė Jonui nešti. Jonas, 
pamatęs, kad mažne visas to ryto melžimo pienas, sa
viems reikalams jo beveik nebeliko, paėmė nuo stalo 
kitą ąsotį ir pusę pieno nupylė. Pasižiūrėjo į kiaušinius 
ir paklausė seserį:

— Kiek vištų laikai?
— Šešias, bet įregistruotos tik trys. Kas savaitę rei

kia nunešti po dvylika kiaušinių: nuo kiekvienos viš
tos po keturis.

— Betgi galėjo tiek nesudėti.
— Jie to nežiūri.
— O kas būtų jei nenuneščiau?
— Tektų kitą savaitę atiduoti. O pieno nešam 

kasdien po du litrus. Jei kada nenuneši, kitą dieną ten
ka dvigubai nunešti. Bet jie nori, kad nėštume kasdien.

— O jei ir kitą dieną nenuneštum?
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3414 MAIN STREET MUNHAL, PA.
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815 Ann Street Homestead, Pa.
Tel. 461-3442

Season’s Greetings n

paskribti. Arba kad tie, kuriem

Taigi tėvas turėjo teisę Įrišti 
Pietų Afrikos gydytojam išimti 
katastrofos ištiktos mirusios 
dukros širdį ir ją perkelti ki
tam pacientai, kad tokiu būdu 
būtų tegelbėta jo gyvybė. Tė
vas te anksto buvo apie tai pa
informuotas ir buvo davęs su-

Dr. Bernardo pareiškimai
Dr. Christian Bamard ypa

tingai aštrios kritikos susilau
kė, kai jo pirmasis pacientas 
Louis Washkansky po tokios 
operacijos tegyveno tik 18 die
nų. Buvo jis kaltinamas medi
cinos žurnaluose dėl pilno paty
rimo neturėjimo ir nesiskaity
mo su pasekmėmis. Daugelis 
kardiologų siūlė padaryti šir
dies perkėlimo operacijų mora
toriumą, kol bus šioje srityje 
sukaupta daugiau žinių. Tauti
nė Amerikos mokslo akademi
ja rekomendavo daryti širdies 
perkėlimo operacijas tik labai 
mažu mastu ir labai atsargiai 
tyrinėjant jos pasekmes.

&s atsirasti nujos žmonių

venmml (Tiesa, jis jau seniai ką Širdį. Ir takui būdii galinti 
yra teėjęs te ligoninės). Neži- realizuotis anoji baisi George 
nau, kaip ps ilgai gyvens. Nie- Onrtil vizija —1964 metai.

turės kokių komplikacijų su per- v Barnardas pareiškė, kad arti- 
kelta širdimi, to aš nežinau. Tik miaosiu laiku darysiąs širdies

vas ir kad ilgiau gyvens, negu

perkėlimo operacijos. Ir dar ži
nau, kad per tą laiką jo ne
kankins žiaurus širdies sutriki
mas ...”

transplantaciją dr. BlačberguL 
tik jis laukiąs širdies davėjo. 
Rei&te, kad gydytojas laukte 
kito žmogaus mirties. Sakote®, 
kad šiandien Pietų Afrikoje So

ti, nes dr. Barnardas lyto jų

daryti perkėlimus

chirurgas turi teisę paimti te 
mirštančio paciento organą, 
skirtą perkėlimui. Juk gydyto
jų pareiga ne tik gyvybę palai
kyti, bet ir išlaikyti žmogų, kad 
jis gyventų. Todėl 
ri turėt teisę paimti organą te 
tokio paciento, kuris jau tikrai 
mirs. Daktaras turi teisę gydyti 
pacientą tiek, kiek yra įmano- 
ma. Nėra skirtumo tarp pro
cedūros parašyti buvusiam pa
cientui jo mirties liudijimą ar 
pacientui, kuris neišvengiamai 
mirs, paimti jo širdį.

O vis dėlto vokiečių Wuerz- 
burgo chirurgijos profesorius

Iki šios dienos rimti medię- 
cad nos atstovai vis dar krite Įdėt* 

te simą, ar dr. Barnardas turėjo 
ną, teisę išimti te mergaitės krim
to- nės dar gyvą širdį Tiesa, su tė
tei- vo leidimu, bet ar tėvas turėjo 
tad teisę duoti sutikimą tai dary^? 
ta-- Ir ar galima vtskąčteryti, kas 
te techniškai medicijoje yra jma- 

rai mana padaryti? Anapusgydyto- 
tyti jų sugebėjimo dar Saite didelis 
no- neišspręstas moralės kteūsi-

nės dar 
vo

jų sugebėjimo

mas. Todėl Westininsterio ka
talikų vyskupas Kristupas Bui- 
ler įsijungė į parlamentini są-

vią komisiją širdžių perkėlimo 
ir lutom panašiom problemom 
studijuoti. į

ArtimiaiiM Vliko uždaviniai
(atkelta ii 3 psl.) 

daviniui įvykdyti reikės pinigų 
ir visų laisvųjų lietuvių di-

ti dėmesį į faktą, kad viduri
niosios kartos talka lietuves 
laisvinimo institucijai kol kas 
dar nėra pakankama.

The
Prescription Cehter Pharmacy

CONVALESCENT NEEDS
Rent or Sėli

1809 West St. Murihall, Pa.
461-4454

sMis^s^M^c^M^e^iau^t^ssc^a^sĮaįMBauĮifcsBaaĮasBtuBįisįaiaauĮauHksHtS:

Sr«ki, sulaukę Šventų Kalėdų!

JOE'S TAVERN
JOSEPH STRAKA,

FINELIQU0RS — HOT LUNCHES

610 Ann Street Homestead, Pa.
Phone: 461 - 9491

SEASON’S GREETINGS —

Hilk’s Furhiture

461-2228 — 461-2229
Your Home Comes First

Homestead, Pa.i- i;

Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų

Al. Lutheran
Radio Dispatched Service 

Distributor of all Local and Premium Beers
461-3133 2007 Whitaker Way, Munhal, Pa. ’

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

KAUNAS BAK1NG COMPANY
DUONA ir KEKSAI 

Vedeling and Birthday Cakes
304 Olivia Street McKees Rocks, Pa.

Phone: 331-4455

Lctonų .Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Caraon Cafe

201® Canon St.
TONYir MARY ŽILINSKAI, savininkai

SJB. Pittsburgh, P*>
431-9558

Gi dr. Barnardas, kalbėda
mas viename spaudos klube, driės paramos, 
pareiškė, kad jis, darydamas ši- HI. Dar tektų keliais žodžiais 
tokias operacijas, prisilaikė vi- priminti reikalą sutelkti maksi- Mufris ir,Vyriausfe.Mftuvo® te
su medicinos autoritetų teista- mumą foteMte**kf**ę pejėgę j iatarintoio Keusitete ir.,vi®ę M-

Washkanskio ir Blaibergo atve- Musų vidunmop kar- fp vrikto Ypač va
jais prisilaikė reikiamų taisyk- ta (nevadmsiu jos jaunimu) ga- kas buvo pasiryžęs Lietuvos Dė
lių gauti te davėjo širdį. Spau- b pagrįstai didžiuotis gražiai priklausomybės atstatymo pen

vo moralus ir ar neprasilenkė &au Lietuvos tetsvinsno msti- kurių vieni pavyko geriau, kfti 
su įstatymais. tucija kol kas dar neturi cfide- teėjo silpniau, treti dar nebrig-

Mane stebino, — kalbėjo jis, lio pagrindo džiaugtis apčiuo- ti. Sa proga drįsčiau kviesti 
— kodėl nesulaukta kritikos piamu šios kartos atstovų prie- Tamstas apsvarstyti būdus 
dėl kepenų transplantacijos augliu savo darbo baruose, ne- ir priemones, kurių reiktų 
Juk kepenys, kaip ir širdis, nė- skaitant kelių labai vertingų griebtis, kad. sukaktuvinių me
rą porinis organas. Jei kepenų pavyzdžių. Tos kartos patriotiz- tų darbo įtampa neatslūgtų, kad 
transplantacija nepavyksta, pa- mu, tėvynes ar tėvų žemes mūsų pohtine ir kultūrinė 
dentas miršta meile netenka abejoti, nes tos veikla negrįžtų į priešsukak-

Anglijoje kritika buvo didės- savybės yra akivaizdžiai įrody- tuvfoės rutinos rėmus, o rt-

dinlogai irteigė komitetą, kuris kiek kitoniško pobūdžio lietu- kad Lietuvos Laisvės Kovos 
turi nustatyti širdies trans- vių tautai vertingo darbo barao- Metų darbo potvynis nepereitų 
plantacijų ribas, bet dr. Bar- se. Šia proga noriu tik atkreip- į atoslūgį. >

Sveikina visus Kaledy svenčiy proga

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

ALFRED w7ARCHIBALD,
President

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbes konsulas adv. A. O.

TURTAS (ASSETS) virš $132,000,000

Furniture, Carpets, Drapes, Appliances, Bedding

Canon at 20tfi Št. South Skis Pittsburgh, Pa. 431-1024 

McKoes Rodte S99 Charfiers Avanuo, 771-4100 

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

ANTHONY URBON _
LIGHT LUNCH and GRILL

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

Linksmų Kalėdų švenčių linkime

Iron City Clock Hospital
EXPERT WATCHMAKERS C-

Authorized dealers of Longines - Wittnauer and Bulovą Watches 
SIMON ALELIONAS

2120 Forbes SL Phone 281-7399 Pittsburgh 19, Pa.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems mūsų kostumeriams ir draugams

ALEXANDER’S
SUPER MARKETS

Čia galima gauti gerų dešrų ir kumpių

HOMESTEAD 
310 E. 8th Avenue

BRADDOCK
714 Braddock Avė.

JOSEPH J. DONOVAN, O.D.

Jo žmona yra lietuvaitė — Pašakarnytė
447 West Broadway, So. Boston, Mass. 02127 

Sveikina visus Kalėdų ir Naujųjų metų proga

Season’s Greetings from

Crowley Insurance Agency
15 High Street, Nashua, N. H. 
PETER J. M’ARDLE, Agent

SEASON’S GREETINGS FROM

STANLEY P. ZIS
Funeral Director

įormerly 
Miehealonis Funeral Home

26 Kinsley Street, Nashua, N. H.
Tel. 882-3501

: Į

H. •

VMM:

Sveikina visus SV. KAZIMIERO LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
ir jos klubo narius ir draugus 34 High Street, Nashua, New 
Hampshire — Kalėdų švenčių proga ir linki visiems lai
mingų 1969 metų.

Draugijos ir klubo narys

SEASON’S GREETINGS

MODERN HOTEL
DINTNG ROOM & LOUNGE

118 West Pearl Street, Nashua, N. H.

Savininkas — HeUnut Votlmer 
■M East 8®tk ttrsst 

_ — <t«rp2ir» Av<> 
SMJI N«w York, N. Y.

KASDIEN KONCERTAI noo 4 nU. p.®.



PLB valdybos globojama lto

Dirigavo Da-

mos aktoriaus Leono Barausko
menininkai Begotose J

PLB valdybos vykd. vicepirm.

tais susijusios kelionės išlaidos 
atnešė didelį dividendą. Tai at
sitiko vykstančiųjų menininkų 
ir koncertų organizatorių pa
sišventimo ir sumanumo dėka. 
Pasisekimą neabejotinai užtik
rino ir aukšto meninio lygio 
programa ir pačių menininkų iš
tvermingumas.

Spaudos atstovų susirinkime 
solistė Aldona Stempužienė, 
grįžusi iš menininkų išvykos, 
pasidalino įspūdžiais. Priminusi, 
kad spalio 15 1 vaL p.p. visi 
trys išskridę iš Clevelando, o 
5:30 v. p.p. iš New Yorko į Ca- 
racasą, kalbėjo apie koncer
tus Pietų Amerikoj:

“Spalio 17 koncertas ameri
kiečių centrui Venecueloje. Spa
lio 19 koncertas Valencijoje 
Venecuelos lietuviam ir užsie
niečiam svečiam. Visais kon
certais rūpinosi Venecuelos 
LB pirm. VI. Venckus. Spalio 
20 atsisveikinimo pokylis. Glo- 
bojoVliko atstovybės „ . pirm. 
Jurgis Biliūnas su ponia. Spa
lio 21 atvykstame į Bogotą, 
Kolumbiją. Spalio 25 koncertas 
Bogotos miesto teatre su simfo
nijos orkestru. Diriguoja Da
rius Lapinskas. Spalio 27 ant
rasis koncertas Bogotoje su sim
fonijos orkestru. Diriguoja Da
rius Lapinskas. Koncertais rū
pinosi kun. M. Tamošiūnas. 
Spalio 29 atvykstam į Buenos 
Aires, Argentiną. Spalio 31 
spaudos konferencija Buenos 
Aires. Lapkričio 2 pasirodymas 
per Buenos Aires televiziją. 
Lapkričio 3 koncertas ir pri
ėmimas Buenos Aires, Argen
tinos lietuvių centre. Lapkričio 
4 koncertas San Martin teatre, 
Buenos Aires, argentiniečiam ir 
lietuviam. Buenos Aires kon-

me į Rio De Janeiro ir tą pa
čią dieną lėktuvu išskridome į 
JAV.“ Baigdama soL A. Stesn-

tinė spauda įvertino gerai, o 
lietuvių organizacijų atstovai, 
organizavę koncertus, gražiai 
atsiliepė laiškais bei spaudoje.

Venecuelos lietuvių savišal
pos bendruomenės centro val
dybos pirm. V. Venckus para
šė laišką PLB valdybos vykd. 
vicepirmininkui St. Barzdukui,

“Garbė PLB valdybai, mūsų 
meilė ir padėka Aldonai Stem- 
pųžienei, Dariui Lapinskui ir 
Leonui Barauskui, o mūsų pasi
didžiavimas (ypač mūsų jau
najai kartai), kad turime kuo-

jį koncertą per televiziją (fil-

simfoninio orkestro dirigentas, 
pakvietė kompozitorių D. La
pinską diriguoti abonentiniam 
simfoninių orkestro, koncer
tui (spalio 25) ir jį pakartoti 
(spalio 27). Pakviesta buvo ir 
soL A. Steopužienė, jau anks
čiau dainavusi su tuo pačiu or
kestru. Kritikai H. Caro Meu- 
doza ir D. Otto de Greiff labai 
palankiai atsiliepė apie kompo
zitorių dirigentą ir apie solistę.

Juozas Zaranka, rašydamas

rausko kultūrinį laimėjimą, pa
brėžė: Lietuvių kultūros repre
zentacijai padarytas puikus pa
tarnavimas. Reikia tikėtis, kad 
šis jų apsilankymas nebus pas
kutinis.

Prel. J. Tadarauskas sveikina Hamiltono lietuvius abiturientus pristatymo metu spaudos baliuje Jaunimo 
centre. Nuotr. A. Juraičio.

Hartford. Conn.
Įspūdingas Smetonos 

koncertas
Gruodžio 8 lietuvių klubo sa

lėje buvo gražus koncertas. Vo
kalinę koncerto dali atliko so
listas Benediktas Povilavičius 
iš Bostono, pianu palydėjo Je
ronimas Kačinskas. Solistas bu
vošiltai priimtas.* ~ 4 akademijoje. Apie A. Olio as-

XX v<xx- Piano virtuozas Antanas Sme- men-vb? ,ir darbus papasakojo 
tingą programa. Programoje tona> iš Clevelando, skambino ankstesnes kartos veikėjas is 
sekstetas pasirodė solo, duetu, . garsiųjų pasaulio kompozitorių 
ir sekstetiniu dainavimu, išpil- 
dydami lietuvių ir kitų tautų 
kompozitorių dainas, šis meno 
vienetas jau seniai dainuoja, 
rytinėje JAV bių dalyje ir turi 
įgijęs gerą vardą. Sekstetas pir
mą kartą koncertavo Kanados 
žemėje. Tai vertas dėmesio me
ninis vienetas, turįs gerą balsi
nę medžiagą ir puikų artistinį 
scenos pajautimą, 
sekstetas taip pat 
gražių plokštelių.

Spaudos baliaus 
tone buvo pristatomi publikai 
lietuviai - abiturientai, kurių 
šiais metais’btivo 29. Abiturien
tus sveikino klebonas mons. dr. 

__ _____ J_____ _____ ________ J. Tadarauskas, Bendruomenės 
kų partijų. Yra tik tie, kurie pirm. A. Juozapavičius. Kiekvie-

L Žvtrkalnis

Bendro darbo dvasia .. •
riausias , Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas turėtų būti visų tų 
pastangų koordinacinis ir poli
tinio planavimo centras. 25 m. 
veiklos tradicija, istorinė pa
skirtis ir organiškas ryšys su 
visa lietuvių tauta Vlikui su
teikia moralinį pagrindą ir liki- 
minę misiją stovėti nesvyruo
jant Lietuvos laisvės kovos prie
kyje. Todėl jam priklauso mū
sų besąlyginė ir visokeriopa pa
rama.

šios sukakties proga kviečiu 
visus į garbingą ir neišvengia- 

3 mą talką. Praeities nukrypimai 
l’ ir klaidos tenegrįžta į mūsų 

tarpą; mažiau žodžių, daugiau 
konkrečių darbų, asmeninėm 
ambicijom Lietuvos laisvės

"ŽIBUOKLIŲ" KONCERTAS 
HAMILTONE

Hamiltono ateitininkai savo 
tradiciniam spaudos baliui šiais 
metais buvo pasikvietę “Žibuo
klių” sekstetą iš New Jersey. 
vad. muziko L. Stuko. Susido
mėjimas sekstetu sutraukė 
daug žmonių. Matėsi svečių iš 
Toronto, St. Catherines ir-kitų—r* 
vietovių. Sekstetas atvykusių 
neapvylė, davė įdomią ir tur
tingą programą.

Philadelphia. Pa.
Paminėta 10 metę mirties 

sukaktis
Antanas Olis, kuris, nematęs 

savo tėvų žemės, sugebėjo bū
ti tauriu lietuviu patriotu ir vi
suomenininku, lapkričio 17 bu
vo pagerbtas ALTS-gos Phila- 
delphijos skyriaus suruoštoje a-(atkelta iš 2 p$l.)

viena organizacija ir instituci
ja laisva valia pasirenka tą veik
los sritį, kurioje jo pasireiški
mas būtų efektingiausius- Štai 
tik keletas taikinių, į kuriuos 
turėtume nukreipti savo pas
tangas pagal laisvą pasirinki
mą: Lietuvoje — rusų koloniza
cija, religijos naikinimas, kul
tūrinė invazija, ekonominis iš
naudojimas; išeivijoje — oku
panto pastangos sunaikinti po
litinę išeiviją, pavergtos tautos 
informavimas, Lietuvos bylos 
dokumentacija, naujųjų nepri
klausomų valstybių informavi
mas, viešosios opinijos formavi
mas gyvenamam krašte, vyriau- 
sybinių sluoksnių įtaigojimas, : 
Junginių Tautų forumo pa- nei auk5aausiose

certus rengė Argentinos lietu- naudopmo galimybes Lietuvos Nėra mllsu
vių spaudos ir organizacijų ta- reikalui. neį vaIstybininkų tautinin-
rybos sudaryta komisija, pirmi- Tai tik užuominos. Svarbu, partijų. Yra tik tie, kurie pirm. A. Juozapavičius. Kiekvie- sus technikinius sunkumus. Pa- Kūčiomis. Gruodžio 22, sėk- 
ninkaujama Ar. Mičiūdo. Lap- kad visuotinai būtų veikiama be nuoširdžiai dirba, ir kiti, kurie ham abituriehtui buvo įteik- našiai skambina Antanas Sme- madieni, 4 vai. popiet, Sv. An- 
knčio 5 atvykstame į Montevi- atvangos ir nepavargstanti Vy- sau priskiria visokios išminties ta prisiminimui po knygą su x « <—

jąiguaLiri. iijtujwtirT'iiL'''nL -ai ii itl .Cl .~ii □L m i ~i.o.ir t .• j. :i -į m n h monoP°U ir traukiasi iš bend- atitinkamu įrašu.
..........  - - - - - - i ro fronto ar žaidžia žodžiais, 

« mus rūšiuodami ir erzelį kelda- 
; f mi. Duok, Dieve, kad nuošir

daus bendro darbo dvasia su
jungtų mus visus šventai Lie
tuvos laisvės kovai 

Šiuo garbingu susitelkimu de
ra prisiminti su pagarba ir dė
kingumu tuos, kurie prieš 25 
metus sunkiose okupacinėse 
sąlygose su pasišventimu dirbo, 
kad vieninga politinė vadovybė 
būtų sukurta, ir kurie buvo pir
mojo Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto posėdžio

Clevelando Kazys Karpius. Vė
liau jis parodė kronikini filmą 
iš Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos gyvenimo JAV-se, jo 
lankymąsi po lietuviškas kolo
nijas ir laidotuves. Jonė Kau- 
linienė padeklamavo kele
tą eilėraščių, kurių vienas pa
rašytas Marijos Sims specialiai 
A. Olio 10-ties metų mirties su
kakčiai paminėti. Po akademi-

Seses lietuves,
Broliai lietuviai,

Sveiki sulaukę Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių!
Teneša jos mums visiems, laisviems ir pavergtiems, 

džiaugsmą, mūsų lūkesčių ir vilčių išsipildymą, tekelia 
mūsų dvasią ir pasiaukojimą bendruomenės bei organiza
cijų darbuose, tepriartina Lietuvos laisvės aušros pate
kėjimą.

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENES 

VALDYBA

VMMMMI

Kalėdų sveikinimas
Dėkingai reiškiame ir širdingai linkime didžiai ger

biamai Kunigijai, mūsų mylimoms Rėmėjoms-Rėmėjams, 
ir mūsų brangiems Geradariams džiaugsmingos mūsų 
Išganytojo Gimimo šventės ir Dievo palaimos pilnų Nau
jų Metų.

Kalėdų švenčių metu bus paaukotos šv. Mišios nuo 
gruodžio 16-tos iki 25-tos Jūsų šeimų intencijoms.

Maldose kasdien primename Jėzui Jūsų uolų pasi
šventimą ir dosnumą mūsų Vienuolijai. Prašome Dieviško 
Kūdikėlio suteikti Jums dangiškos ramybės ir labiausiai 
pageidaujamų malonių.

SV. KAZIMIERO SESERYS

ĮMMNMK*

“Žibuoklių” 
turi išleidęs

metu Hamil-

Šokių metus buvo išrinkta 
spaudos baliau karalaitė — lie
tuviškiausia mergaitė, šiais me
tais karalaitės vardas atiteko 
Vidai Urbonavičiūtei. Ji veikli 
lietuvių jaunimo organizacijose. 
Princesėmis tapo išrinktos R. 
Bagdonaitė ir A. Sakalaitė.

Spaudos baliaus karalaitei 
buvo įteikta dovana—medžio 
drožinys.

šiuose ateitininkų 
muose visada daug 
Ateitininkai sugeba 
parengimus puikiai

Žengdami į 1969 metus, ryžtamės dar intensyviau 
dirbti, daugiau aukotis ir ištverti, siekiant Lietuvai lais
vės ir stiprinant lietuvių tautinę gyvybę Krašte ir laisva
jame pasauly.

Mūsų nuoširdžiausi linkėjimai visiems Bičiuliams 
šv. Kalėdų ir Naujųjų 1969 metų proga!

Kanados ir JAV Lietuvių 
Fronto Bičiulių 
Centro Valdyba

Cleveland, Ohio

kūrinius: Haydn, Beethoveno, J 
Chopeno, Stravinskio. Bisui pa- 1 
skambino Čaikovskio kūrinį ir ' 
dar vieną man nežinomo kom- 1 
pozitoriaus. 1

A. Smetona yra aukšto lygio ] 
pianistas virtuozas. Jį galima, 1 
gal, lyginti su rusų kompozito- ■ 
rium ir pianistu Rachmaninovu, ■ 
kurio koncertą esu girdėjęs 
prieš 48 metus Worcestery. Esu > Pobūvis su vaišėmis, 
taip pat girdėjęs ir lenkų pia
nistą Ignace Paderewski ir ki
tus Europos garsius pianistus. 
Toks Paderewski mėgdavo vai
dinti, sudramatinti. Gi Rach-____ ______ _______________
maninovas skambino labai pa- phijos ir jos apylinkių lietii- 
prastai, be dramatiškų gestų, viam pajusti lietuvišką Kalėdų 
labai lengvai nugalėdamas vi- nuotaiką, pradedant šventes 
sus technikinius sunkumus. Pa-

Bendros Kūčios
Philadelphijos vyresniųjų 

skaučių S. Čiurlionienės vaido 
būrelio narės -ėmėsi iniciatyvos 
sudaryti progą visiem Philadel-

— Watorburio LB apylinkė 
ruošia naujų metų sutikimą, 
kuris įvyks gruodžio 31, antra
dienį, nuo 9 vai. vak. iki 3 vaL 
ryto šv. Juozapo mokyklos sa
lėje, John St., Waterbury, Con- 
necticut. Bus vaišės, šampa
nas, skambalui, jauki nuotaika 
ir Šokiai, grojant Rudaičio or
kestrui. Bilietų kaina 10 doL, 
porai 18 doL Galima užsisaky
ti Spaudos knygyne, 10 John 
St., Waterbury, Conn.

— šv. Antano gimnazijoje 
Kennebunkporte, Maine, moki
niai Kalėdų atostogų paleidžia
mi gruodžio 19. Po atostogų pa
mokos prasidės sausio 7.

— "Mužikas Žemaičių ir Lie
tuvos”, lietuviškojo klasicizmo 
poeto Dionizo Poškos dramati
zuota odė, statoma Pedagogi
nio Lituanistikos Instituto ab
solventų vakare gruodžio 28 
Jaunimo centro didžiojoj salėj. 
Vaidina Instituto studentai. Re
žisuoja akt. Stasys Pilka.

— Dr. Juozas R. Vaišnys 
ir dr. Elona M. Vaišnienė 
(Champaign, III.) Pedagoginio 
Lituanistikos Instituto stipen
dijų fondui paskyrė 200 dol. 
šio dydžio stipendija duodama 
tokiam studentui, kuris pinigi- r- 
nių trūkumų verčiamas savait
galiais turi uždarbiauti ir dėl to 
nebegali lankyti Instituto. Gau
damas tokią stipendiją, studen
tas atsipalaiduoja nuo minėto 
uždarbiavimo. Praeitais mokslo 
metais pirmą tokią stipendiją 
parūpino inž. Valdas Adam
kus. Jo dėka stud. Jūratė Šuo- 
pytė galėjo baigti Institutą.

— Amerikos Lietuvių Taryba 
Maryland universitete rengia
mam politiniam simpozium lie
tuvių dalies išlaidoms padeng
ti paskyrė 200 dol. Taip pat 
Loyolos u-tui Chicagoje įsipa
reigojo parūpinti knygų Lietu
vos klausimais ir paskyrė 200 
dol. finansinę paramą rengia
mam rytų Europos kraštų sim
poziumui.

— Prof. dr. Prano Skar
džiaus “Lietuvių kalbos kirčia
vimas”, kuriame dėstomos PA

tona — didelius ir sunkius kū- driejaus parapijos salėje bus 
rinius jis lengvai nugali, įvei- ruošiamos bendros Kūčios. Se- 
kia jų technikinius sunkumus, nį jauni ir maži prisimins ar 
neparodydamas įtampos nei susipažins su Kalėdų švenčių 
nuovargio. O tai jau yra labai lietuviškais papročiais ir val- 
daug.

Koncerte buvo ir Hartfordo 
miesto “deputy mayor” Geo. 
Kinsella. Jis pianistui A. Smeto
nai įteikė miesto herbą ir šiltu 
žodžiu įvertino šį puikų kon
certą. Visiem šis koncertas pa
liko labai puikų įspūdį. Kad to
kių koncertų būtų daugiau 
Hartforde. VAAK.

čios naujausios mokslinės patir
tys apie lietuvių kalbos intona
cijos raidą, iš spaudos išeina 
šių metų gale, šio kalbos moks
lo veikalo viešas
bus Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto absolventų vakare 
gruodžio 28 Chicagoje Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Tą vei
kalą išleidžia P. L. Institutas.

— Lietuviu Tautos Genocido 
parodai išbaigti beliko tik užra
šų išspausdinimas ir jų prilipi- 
nimas prie skydų. Prie Alto 
veikianti genocido parodos ko
misija ieško tinkamos vietos pa
rodai išstatyti. Specialiai paro
dai rengiama anglų kalba bro
šiūra. Ją redaguoja Algirdas Pu 
žauskas.

Parodai surengti, išstatyti ir 
leidiniui išleisti reikalinga daug 
lėšų. Mielai laukiame iš visos 
letuvių visuomenės paramos. 
Aukas siųsti adresu: Amerikos 
Lietuvių Taryba — Genocido 
paroda. 6818 So. Westem 
Avė., Chicago, III. 60636.

sutikimas

giais. Kalėdų eglutė bus pa
puošta šiaudinėmis “saulutė
mis”, kurias jau išsijuosę gami
na skautai. Lietuviška visuome
nė maloniai prašoma įsidėmėti, 
kad sekmadienis prieš Kalėdas 
tai Kūčių diena Philadelphijoje. 
Visi jau dabar ruoškitės joje 
dalyvauti.

Naujų Metų balius
Naujų Metų sutikimas visuo

menei ir šiais metais yra ren
giamas Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Philadelphijos klu
bo valdybos, McCallister’s Blue 
Room salėje. Puošni salė, vaka
rienė, trumpa programėlė, ge
ras orkestras ir gera nuotaika

ŽINIOS Iš NASHUA, N.H.

Nashuos Balfo skyrius, kaip 
kiekvienais metais, taip ir šie
met, lapkričio 13 suruošė pa
rapijos salėje kortų vakarėlį. Iš 
šio paruošimo ir parinktų aukų 
gauta gryno pelno 149.75 dol., ... -
o pridėjus vėliau gautą Alfonso ^ydės senuos*us Įr Pa" 
Ulčicko 5 dol. auką, pelnas pa
didėjo iki 154.75 dol.

Balfo skyriaus valdyba vi-
Dėl tiesiamo greitkelio para- šiem aukotojam ir prisidėju- 

pieciai turės palikti šią bažny- šiem darbu asmenim nuošir- 
čią 1970 metų kovo mėn.

Norint neprarasti turimo lie
tuviškos bažnyčios statuso, rei
kia įrodyti, kad lietuviai vieni 
pajėgs savo parapiją išlaikyti. 
Toks yra arkivyskupo John 
Dearden pageidavimas, ir tam 
tikslui jis paskyrė bandomąjį 
periodą. Jis leido pasikviesti lie
tuvį kunigą, kad per tą ban- liariai lankomos; lietuvių kalba 
domąjį laikotarpį lietuviškos 
mišios būtų kas sekmadienį.

Klebonas kun. Mykolas 
Kundrotas ir naujos bažnyčios 
komiteto pirmininkas Antanas 
Dainius parapiečiam skirtame 
aplinkrašty pažymi, kad nau
jos bažnyčios statybai arkivys
kupas Dearden yra rezervavęs 
keletą sklypų šiaurės vakarinė
je Detroito dalyje.

Tikslui atsiekti esą reikalin
ga: 1) pamaldos būtų regu-

parengi- 
jaunimo, 

tos rūšies 
pravesti,

kur vyrauja graži jaunatviška 
nuotaika.

J. Šilelis

1943 lapkričio 25 d. dalyviai ir 
aktyvieji ano sunkaus meto lais
vės kovos pionieriai. Lenkiame 
galvas prieš tuos, kurie, laiko 
srovės nunešti, jau ilsis amžiny
bėje. Linkime sulaukti Lietuvos
laisvės saulėtekio tiem, kurie te- Dievo Apvaizdos parapijos 
bėra gyvi. klebonas kun. Mykolas Kundro-

Dvidešimt penkeri Vliko tas pasikvietė asistentu kun. 
veiklos metai liko praeityje su Alfonsą Baboną, kuris pradėjo 
visom musų sėkmingom pastan- eiti pareigas nuo, spalio 25. 
gom, klaidom ir atsiekimais. Di
dysis uždavinys — Nepriklau
soma Lietuva — tebėra neat
siektas. Su nauju ryžtu, nuo
širdžiu vieningumu ir viltimi 
žengiame į ateitį. Aukščiausias 
telaimina mūsų pastangas.

“Ir šviesa ir tiesa mus žings
nius telydi!

Vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi!

sitiks naujuosius. Bilietus ir sta
lus galima rezervuoti pas visas 
valdybos nares. SMJ.

— Kun. Alfonso Lipni ūn o ir 
dipl. inž. Antano Šapalo antka
piai, per 24 metus vėjo ir lie-
taus ardomi, ėmė irti, šie Stutt- 
hofo KZ-to kankiniai palaidoti 
vienas šalia kito Pucko kapinė- 

’ se, Lenkijoje. Kas norėtų pini- 
, gine auka prie jų kapų atnau- 
i jinimo prisidėti, prašomas siųs- 
į ti piniginę auką adresu: P. Na- 
j rutis, 6441 So. Washtenaw, Chi-

cago, III. 60629.

džiai dėkoja.. Ypatinga padėka 
priklauso klebonui kun. J. Bu- 
cevičiui už auką ir leidimą ne
mokamai' pasinaudoti sale, o 
kun. A. Vainauskui už auką ir 
pagelbą ruošiant kortų vakarėlį.

Balfo skyriaus valdyba

mišios aukojamos 10 vai. 
sekmadieniais; 2) kad registruo- 
tusi klebonijoje visi, kurie baž
nyčią lanko ir dar nėra įsirašę 
į parapiją: 3) kad parapiečiai 
remtų parapiją naudodami sa
vaitinius aukų vokelius ir pa
gal galimybę padidintų savo au
kas; 4) kad visi aktyviai daly
vautų parapijos gyvenime; 5) 
kad ko gausiau būtų kviečiami 
draugai ir giminės įsirašyti į 
parapiją.

AfA

LEONUI RAMANAUSKUI
mirus,

jo broliui muzikui Vaclovui Romanui-Ramanauskui 
širdingą užuojautą reiškiame

A. Tunkevičienė 
ir N. T. Bayoras

A t A

LEONUI RAMANAUSKUI,
buv. šventosios uosto direktoriui, mirus, nuoširdžiausią 
užuojautą reiškiame jo broliui. LB valdybos nariui — 
muzikui Vaclovui Romanui-Ramanauskui.

Siaurės Rytu Pennsylranijos 
Liet. Bendruomenės Apylinkė



HERRMAN’S 
Funeral Home

Courteous and EHičient 
. 24 Hour Service 

Fully Air CoHditioned 

Center Moriches, UI- 
495 Main Street 

Dial: ė • • 
516 - 878-0301

. ‘' Preštige 
Diner and 
Restaurant

Openevery day 7 AM to 1 AM 
Good Food and 

Reasonable įritės
1318 Springfield Avenue 

New Providence N,J.
• Čall 201 - 273-6337

626 3rd Avenue 
New York’ City.

For thf Fihest of Food
TW 7-2678
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brangi, Metai, P8M8arš8 tinfcs- 
mytoes, Barbutė ir Pitypas, Šią

. BUČKY 11 
FOR F1SHING

CAPT HEGNER
Open Ali Yetr

MARRS 
NURSING HOME 
Lexta£t<m Avenue

24 hr aervice. ndta dispatehed. to 
' all Boros. Rentals: hospttal eąuip- 
ment A siek room, all other ser-. 
vtata. OiU 493-7217. — 706 6tth

fN8f»ECTORŠ: Kteetfical*

Užstalės daina. Tinginė bobų-

Jieva, Jmvuže, Augu pas tėve-

Joe’s Dock
MONTAUK, N. Y. 
CaU 516-668-2462

- V14YaA 84600 >

RAYb&OARTHY 
TRAVEL SERVICE 

184L B80ĄBVAY

Constant RJN. supervistan 
moderate rates, home type meals

CO 5-7800

TO PLACK . 
YOVBAD 

CANCĖL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

attandaots with some experience— 
A COOPER INC. ZMv.

UTTON INDUSTRIES, 75 Front
8L, BriJdklyn (212) .858-0600

Automotive Used. Car reconditidn

Cail Mr. Tim Byriie — Vince Byrne 
Chevrolet, 251 Main St Mt. Kisco, 
N.Y. 914 MO 6-3144

Kur Banguaia Mamunėks, J
Sol Algirdo tsraao, įda&raoia
16 liet kūrinių: Kur
ja Nemunėlis, Suvbtas, Pate
kėk aušrine, Siuntė mane mo- A AYJkdz
tinelė, rtiu stiKielį, Kur baku- 
žė samanota, lleesvs. Kur tas

Vada K. Merkis
Kanada gauna antrų didmeistrj.

šaltinais, Aria iš op. “Graži
na”, Tėve Musų, Sveika Mari
ja ir Šventa Nakus.

Lietuvos Kanklės: O. Mi
kulskienei vadovaujant įgrota: 
Pas močiutę augau, Suktinis, 
Supinsiu dainužę, Pas motulę, 
Rugučiai, Lenciūgėlis, Naujie
nos, Sėjau rūtą, Siuntė mane 
motinėlė, Kepurinė, Per girią, 
@rdędr Sveikas JėzaiL--

can Suttlęs. Jis surinko 6:5 tŠį, ; 
žaisdamas su <&dmeistriais. 1:0 prieš: ! 
tarpt, meistrą ir 5:1 su kitais, šie > 
pasiekimai gšrSrttuoja jMm did- į 
meigtrio titulą^

Lugano olimpiadoje, Vak. Vokid-: !’ 
tijos didmeistris Lethar Schmid, ■ 
vienoj partijoj privertė savo opą- j 
nentą pasiduoti po 7 ėjimų! Lothar ! 
Schmid lošė juodais, ABochino apd •
sigynim^.-

1
2
3 
4
5
6
7 BxN?— QxB’!
Čia baltieji pasidavė, nes jei 8. 

NxQ NB6+ 9. K-Bl BR6 matuoji.
Maliorkoj,'Ispanijoje, vyksta tarpt.; 

turnyras. Po 4 ratų ten pirmavo 
nepaprastai stipri Sovietų trijuk^ 
Petrošiau. Spaski, Korčnoj. Po 4 
ratų, vaizdas gerokai pasikeitė* 
Korčnoj turėjo 7 tš„- Danijos did-

P-K4 — N-KB3 
N-QB3 —P-Q4 
PxP — NxP 
KN-K2 — N-QB3 
P-KN3 — B-N5 
B-N2 —N-Q5

- ’-’i

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

. Tėvynės Meilė Nemari, meistris Larsen 6 u ir pasaulį)

praeitų.:A. Dambrauskaitės įdainuota 
13 liet dainų: Ramunės daina, 
O naktuže rami, Pradalgiuose, 
Liepė tėvelis, Dobilėlis, Na, 
tai kas? Tulpės, Tėvynės mei
lė nemari, Jau atėjo rudenė
lis, Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu 
po langelio, Oi bernefi Vientu-

čempionas Petrosian 5% tš.
Bostono tarpklubinėse, 

penktadienį Harvardo B, kuri piF-j ( 
niauja lygoje, rungėsi So. Bostono : 
LPD klube su Lietuvių B. Po at- Į 
kaklios kovos Harvardas laimėjo ; » 
3-2. Taškų, iškovojo B. Skrabulis ir 
du vyrai po pustaškį. šį penktadiė- : 
nį. Lietuvių B rungiasi su MIT, d ? 
pirmoji komąjpda su Boylstonjdubu. į

ii ir Vakaras.

Žibuoklės, L. StukO mote- RADIJO PROGRAMOS
rų seksteto įdainuota 14 bet Uetuvos Atsiminimų Radio Valanda 
dainių Ruduo, Gehų daina, Vėl ---------- ---------
gegužės naktis, Avietėlė, Man š^ttacBeniata nuo 5 Md 6 vai. VVEvD.

NEW YORKE

kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 289-6878. 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai atas pavasarėlis, iš ėp.
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
it iš op. “Dana” moterų cho

Laisvės žiburys — NEW YORK

ENRKO'S GREENTREE
- “ST
Opera at your tatde 

While you dine

SERVIČE
------- ---------— j. 

į . PET CENTER '■ *
We’ve Got A Pet For You ...

Open Fri-SatrSun
199 Post Avė. Westbury, L.I. '

CaU 516 ED 4-9636 !

Laboratories
Complete Laboratory 

—Service .
BIoodTeHs

UrinalysS B^sal
MetaboUsnų.

155 Wies^M«mck Rd.
Freeport, L. t.

Cail: (516) FR 8-6187

r

SEASOb'S GREET1NGS
Y
E

g Supply V Į

303^CfcYranclcf Avenue

(516) PA 7-3650

’ ■ T. .

1724 — 5th Avė.

For the Finest 
Cafl 516 273-6000

First National
-Bant'oF-
Glen Head

8 This Week SALE — tank set-ups, 
! fish A birds. Ūse your Everything 
i Card Richmond Oiscount Aųuarium 
: 465 Richmond Avė., P. R. 448-6688

PORTERS —NITE SHIFT 
8 PM to 4 PM & 11 PM to 7 AM 

Steady jobs for large restaurant — 
good salary excellent benefits and 
free meals for International Hotel 
J.F.K. Airport. Cail 995-9000 ask 
for Mr. Gus.

REOOLOR CARpETING 
SOFA—DOG STAINS 
Your Home Clean Glow 
Ali Work Guaranteed 
------ Cail MU 9-1910 --------

PLANNING 
A PARTY or A DANCE

At your Service ,
•ir Band and Ehtėrtalnment

Cail AT 9-1027 ask for Mr. Dailey

* Jei pt£huo|afe ką pirkti ar 
dovanoti — pirma gaukite ka- 
talogėlius apie rašomas, skaičia
vimo mašinėles, radio, TV, 
magnetofonus ir kit vokiečių h 
vietinių firmų -gailinius su la
bai sumažinta kaina. Klauski
te: J. L ^Giedraitis, 10 Barry 
Dr., E. Northport, N. Y. 1173t. 
Tel. (516) 7574)055. 1 -

Home Improvements - Personai
Branėhesat: ■■■■■■■■--.<■

Glcn Head, Roslyn Heights
NertĮport į

Main Office: 
10Glen lid» Glcn Head 

fOR.-1-4900 ,

GENERAL PĄ1NT1NG 
" ’ CEILINGS 312 - ROOMŠ $35 “ 
Also plasteriųg. Old *walls repaired

i ‘ with sheetrock ori paneling. Clean 
i ■ and dependable. CaU: 846-9624

GENERAL AUTO BODY 
SERVICE

Open from 7 AM to 6 PM 
Over 30 years of experience 
Ferry Avė & FiUmore Street 

Camden N.J.
Cail 609 - 966-8678

LARISON
Tūrkey Farm

DINNERS & 
COCKTAIL LOUNGE

12-8PM
Closed Friday

Routc #206 and 24
Chester, N. J.

EXP CARPENTRY 
FINISHED BASEMENTS 

Wood Paneling Ceilings Closets 
Ali work guaranteed 

Cail 24 Hours 
335-5995

H W. FEMALE

CLERK TYPIST 
į Some experience
i General Office Work

Midtown 
> CaM LO 4-5370

WOMEN

Į 

i 
t 

Ežt. 25 į

i
WILL TRAIN LIGHT FACTORY 
work 7 AM - 3:30 PM & 3:30 PM to 
midnight, premium pay for evening 
shifts Cosmetic Firm air-cond’nd. 
Liberal benefits, near 241st St sub-fUDerai oenetits, near ztist su suo- 
way Nice Pak Products, Ine. 150 N.

SEASONS GREETINGS I 

: from . '

MacQuestin Pkway Mt. Vernon, NT

DISPLAY

- _£ 
_------------ i nr rlrir. j7|-į ii«~ ‘

HU> WĄNTBD
i. Mrt an».~Ki Įmiį"liihįtM^i^Į* Ji' ■' 
Machine Asaemblers - MadiMstf? 
Medai Mahere temedtate potationa, 
steady exceUent conditions; Steią- 
w*y Station on IND Subway TeJb- 
Sęnte Packaging Corp 37-11 35ih 
Avenue Ldng įstatui City C® 
361-2SSO *•

—------- ■-■-£-

Mėehanics *
EkeeUe&t Opportuaity for Men - 

looking for new future in 1 
high paylng eievator Industries *

MULLAR ELEVATORS .1
501 West 42nd Street. N. Y.C. «

Cail 279-3000 i

AUTOMOBILIŲ
PATAISYMO i 

ir NUDAŽYMO * 
reikalais kreipkitčsį gerfii pą* * 
tyrusius mechanikus, kurie są- > 
žiningai atliks visus darbus. *

Mante! & Doren, Ine. •» 
83-12 Cooper Avenue .» 
Giendale, N.Y. 111227 ;

Tel. 894-4188 į

PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo-reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rašyti: P. Dekea, 
North Sta., P.O. Box 9112, Newark» N J. 07104. Ji. ‘ į

t^eaaMfaLy.. ....... Tel. (212) 407-8865

Alfa Jeweler
A. ŪSELIS 

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

CharmBeauty Shoppe 
REGINA CSELIENfi — Tel. 407-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas. 
Plaukų dažymas

267 StJ N^ehofes Ave^ Bidgewood, N.Y.

40 Lietuvišku MetiodijŲ įgro
ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maišas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakares, Ei, Lietuvos kareivė-

dieniais 9-10 vai. ryto WHBI 105,9, 
FM banga. Vedėjas: Romas Kezyš, 
TW 4-1288, 62-15 69th PI., Middta 
Village, N.Y. 11379.

NATIONAL

M*KM. •*»»

CTEP, MENKUS 
WLYN —1386 kilocyclea 

ir Ftf Idl.t bafKĄ 
Sekmadieniais nuo 1 *■ 1:30 VSL

šią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Vočių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai,

BOSTON, VVORCESTER 
BROCKTON, 
Ved^as P. VIŠČINIS 

173 Arthur St, Rrockton 18, Masa. ‘

FM bangomis 105,7 MC 
meg. iš WKOX, Framingtaun, IMU 

Sekmadieniais 8-9 V8L r/tt r 
WHIL - 1430 kil. Medfortf* Mm? 
8ekmacfien«ais nud 11 iki I?vWŪ

Et) BENEDICT — į 
! Authorized Dealer į 
S' Behjamin Moore, Cdtorižef • 
Į Dupont, McCloskey, Vamish 
; Complete seleetion of VVallpapers ‘ 
į Thibaut - Schumacher - Lenox 
! 64 West Main St. East Islip
! (316) JU 1-7575, -

SIL’S

BANK
°f 

MANTUA
Main & Union Sts. 

Mantua, N. J. 
609 r 589.-0600 

.i- ■ ■■ ■' i i h r- V f J

• i.-* ■ U-

PAULMAX WIGS į

Wigs - Falls - Wigglets į 
Custom and Ready-Made ;

166 West 72nd Street N. Y. C. \ 
Teta 799-4030 Sperai Prices ;

PATS AUTO BODY
COLLISION SPECIALISTS į

Top ųuality Body and Fender worM 
on foreign and domestic cars į 

You Can’t Seat Pat’s
For Quality and Service

YE 2-7542- ‘ 
61-15 32 Avenue, Woodside 

90% oFour čustomers are 
rėeonunetided

O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę.

luanoTALiMA 
girdima kiekv. šeštadienį 3-4 pp 
iš Detroito stoties WJLB-AM-1400 
kilo. Pranešėjai: Patrida Bandža ir 
Algis Zaparackas; vedėjas — Ralpta; 
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. 
48227; teL 273-2224.

HARTFORD CONN.
Ved. ALG. DRAGOMAVIMUS

Iš šio sąrašo išsirinkus tris il
go grojimo plokšteles, mena
ma tik penki doleriai. Atskira 
plokštelė kainuoja 2 doL (anks- 

*>"*1<><toll'<M p° .4
dol. 'Norį įsigyti papigintų — - —— -
plokštelių, prašomi rašyti: Dar- Sekmadieniais IfcOO iki 12:30 v. M>. 
bininkas, 91® WiHoughby Avė., ----- -

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1500 banga 

vedėjas VYT. A. YUCEUS

Brooklyn, N.Y. 11221. PHtLAfrtfcPNIA, PA. 
WTEL, 000 kilocydes 

BENDRUOMENES BALSAS 
1208 Green SL, Phila, Pa. 19123

WATERBURY, CONN. 
wwco

Ved. ANT. PALIULIS,

Foreign Auto
Parts

Largcst in Long Island 
Frce Teletype Service 
Large Stock of Parts

JU1-7624 — 799-4466
1498 Spur Drive 

South Islip

P

NEED MONEY?

Camerite, 0W Coins, Riflcs 
Muskai Instruments, Diamonds 

Anything of valuc.

8 Church Street
Freeport, L.I.

Cail (516) FR 8-8322

J. J. BOLL
Ine.

International
Air Freight Spccialists

KENNEDY 
INTERNATIONAL 

AIRPORT

Jamaica, L.I. 
656-5810

Stride Rite 
Shoes for 
Children

1184 Fulton Strert 
Brooklyn, N. Y.

MR. L. COLE
Proprietor 

Phone 783-2318

MEISTERIŠKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

4 J

gaunami

Pilnas namų apstatymas arba pavienis pasirinkimas papuošimui bet 
kuris baldas. — šie ir daug lotų iš Vokietijos importuotų baldų
miegamųjų apstatymui.

Vokiški ifaportuoti baldai išimtinai

ADOLF SCHRAGER’S FURNITURE
336 East 86H1 Street — TeL TR 9XM00

(Tarpe 1-mds ir 2-ros gatvių)
Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

L i ~ ’ r

Linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų! . ( i
visiems mūsų kastumieriams ir draugams t i

ūnki į\

j RETAIL TAILOR & DROP STORE 
■ for sale Parkchester area Bronx 4- 

ę very reasonable. This is a great op- 
! i portunity to become well-to-do

į great potentiaL Cail LARRY, 659- 
i : 9342

■ • i r; -

TORTAI - PYRAGAIČIAI

vestuvėms, sukaktuvėms, šventėms ir kitokiems- parepgimams

1643 Second Avenue (bet. 85th A 86th Sts.) New York 28, N. Y-

Tel. LEhigh 5-5955

SCHALLER&WEBER
AUGŠCUUSIOS KOKTB88 PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
KMtonei ir TV užkandžiai kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikinaite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New YOrke: 1694 2nd Avė. (85-91 St) — TR 9-3047 
NWgewoede: 58-54 Myrtle Avenae — VA 1-7088 
AilNiJOJS: 28-28 8WM«way Stre# — A8 4-3210 
Florai Perk, L.I.: 290-17 HHNN8 AVe. — -343-8110

8*, L.L: 961 NempcMNl TpM. — 437-7677 

FteeMnge: 41-66 Main Street — Hl 5-2552 

Jackstfi Heigltt*: 82-10 37lh Avenue — DE 5;1154

Frankui*
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Darbimnkas dėl dviejų redak
torių ligos šią savaitę išeina tik 
vieną kartą — trečiadienį. Kar
tu siunčiamas ir kalėdinis prie
das.

' Advokatas Antanas J. Savels- 
kis, baigęs 'šv. Jono universi
tetą New Yorke, ilgesnį laiką 
dirbęs policijoj ir turėjęs įs
taigą Manhattane, persikėlė Į 
Woodhaven. N.Y., 80-32 Jamai
ca Avė., Tel. TW 7-3061, namų 
849-1060. Darbo valandos nuo lionės 3 sūnūs, kritę partiza- 
9 ryto iki 9 vakaro, išskyrus 
sekmadienius. Perkėlęs įstaigą 
į daugiausiai lietuvių apgyven
tą vietovę, mielai patarnaus vi
siem, kurie pas jį kreipsis. Ta 
pačia proga visus savo klientus 
sveikina su Šv. Kalėdom ir lin
ki laimingų Naujų Metų.

Benedikta Jasinskienė, gyv. 
Vilkaviškyje, Lietuvoj mirė lap
kričio 15. Palaidota Vilkaviškio 
kapinėse. Paliko liūdintį vyrą 
Juozą, 3 sūnus ir 6 dukteris, 
kurių viena gyv. Woodhaven, 
N.Y. Už velionės vėlę buvo at
laikytos gedulingos pamaldos 
pranciškonų koplyčioje gruo
džio 14. Taip pat prisiminta ve-

nais pavergtoj Lietuvoj.

Adv. A. J. ėavelskis

f' -

Bronė ir Petras Macijauskai, 
iš Kearny, N.J., vietoj kalėdi
nių sveikinimų paaukojo “Lais
vės žiburio” radijui 20 dol. Ra
dijo vadovybė širdingai dėko
ja-

Romas Kezys, “Laisvės žibu
rio” radijo programos vedėjas, 
šiom dienom savo firmoje bu
vo paskirtas rinkos tyrimo ir 
statistikos skyriaus viršininku.

Ar tori bittetą j Naujųjų 
Metų sutikimą?

šiemet pirmą kartą New Jer 
sey visuomenė turės progos 
Naujuosius Metus sutikti gra
žioje švč. Trejybės parapijos 
salėj, Newark, N J. (Adams St 
ir New York Avė. kampas). Su
tikimą ruošia Lietuvių Bendruo
menė. Pradžia 8 vai. vak. Ren
gėjai kviečią visus nepraleisti 
progos skaniai pasivaišinti ge
rų šeimininkių pagamintais val
giais, dosnių vyrų patiektais 
gėrimais ir linksmai pasišokti 
geram orkestrui grojant.

Apsirūpinkim bilietais kiek 
galima anksčiau, tuo duodami 
galimybės rengėjam pasiruošti 
kiek galima gražiau.

Bilietus platina: Albinas Žu
kauskas, 81 Grove Avė., Me
tuchen, NJ., telef. 549-0936. 
Kazys Trečiokas, 311 Walnut 
St., Newark, N.J., tel. MA 2- 
4867, Raudys, 2142 Albert Av., 
Linden, N.J., telef. 925-4796.

DARBININKAS

PAGERBTAS ADV. 
A. O. SHALLNA

Laisvojo pasaulio latvių or
ganizacijų federacija, įvertiadar
ma Lietuvos garbės konsulą ad-

Stasys Jakštas vietoj kalėdi
nių sveikinimų 10 dol. skiria 
Kultūros židiniui — Jaunimo 
centrui.

H. Kirlcilienė iš Ridge- 
wood, N.Y., vietoj kalėdinių 
kortelių prisiuntė 5 dol. spau
dai paremti.

Juozui šapolui iš Maspetho, 
N.Y., padaryta vidurių operaci
ja Booth Memorial ligoninėje, 
Flushing, N.Y. Linkim greit 
sveikti.

Agnieška Varanauskienė 
rė gruodžio 13. Palaidota iš 
simainymo V. J. bažnyčios
Kazimiero kapinėse, Pittston, 
Pa. gruodžio 15.

Aldona ir Jonas Alytei vietoj 
kalėdinių atviručių paaukojo 
Laisvės Žiburiui 15 dol. Radijo 
vadovybė nuoširdžiai dėkoja.

pa-

mi- 
Ab 
šv,

Lt. Petras J. Šlapikas, Jr., su
grįžęs iš Japonijos, perkeltas į 
Hickman A.F.B., Hawaii, kame 
turės išbūti 18 mėnesių.

LB Apygarda New Yorke fi
nansiškai parėmė Maironio mo
kyklos Kalėdų eglutę. Jei ras
tųsi daugiau geraširdžių, re
miančių lituanistines pastangas, 
aukas prašome siųsti mokyklos 
iždininko vardu: V. Kulpa, 84- 
01 lOlst St., Richmond Hill, 
N. Y. 11419.

Kalėdų dovana tik už 6 dol. 
Linksmų Kalėdų plokštelė su 
12 giesmių ir Šiluvos Religinio 
Kongreso plokštelė (Šiluvos 
koplyčios pašventinimo apeigos 
bei koncertas). Rašyti: Darbi
ninkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221 
skambinti GL 2-2923.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!
Pereito savaitgalio sniegas pa

laidojo visą New Yorko futbo
lo pirmenybių tvarkaraštį. Tai
gi, atkrito ir mūsiškių kelionė 
į New Jersey pas Dalmatinac. 
Ateinantį savaitgalį žaidžia tik 
jauniai, t.y. sekmadienį 12:45 
vai. prieš Gottschee East N. Y. 
aikštėje.

Tuomi baigiame 1968 me
tus. Lietuviai futbolininkai, N. 
Y. žvelgdami į naujus metus, 
gali be baimės tvirtai ir toliau 
didžiuotis sugebą skelbti “Li- 
thuanians” vardą plačioje spau
doje ir visuomenėj. Keletos už
sispyrusių idealistų dėka trau
kiamas lietuviško sporto veži
mėlis ir ateityje pasiryžęs ne
sustoti. Belikusi tik futbolo ša
ka. šiame sezone atsisa
kius rezervinės, likome su ke
turiomis komandomis. Jauniai, 
jaunučiai ir ypač mažučiai duo
da vilčių ateičiai. Dideliam ki
tų vietos klubų nustebimui, ga
lime verstis vien tik savais-lie- 
tuviukais. Sunku patikėti, kad 
jau seniau finansiškai pajėges
nės grupės (šveicarai, prancū
zai ir eilė vokiečių) baigė savo 
gyvenimą, bet mes vis tebe
stovime. Ir stovėsime ... Padė
ka ir pagarba nenuilstantiem 
vadovam. Visiem — vadovam, 
žaidikam, rėmėjam, o taip pat 
ir šio skyriaus skaitytojam — 
visiem linksmų Kalėdų švenčių 
ir sėkmingų Naujų Metų!

Atletas

ilgametę veiklą, Latvijos ne
priklausomybės 50 m. sukakties 
proga apdovanojo sidabriniu 
“Latvia pro merito” medaliu, 
kuris buvo įteiktas lapkričio 17 
— Hotel Somersėt, Bostone — 
Latvijos nepriklausomybės su
kakties iškilmėse. Ta pačia pro
ga latvių medaliai buvo įteikti 
Erwin .D. Canham, vyr. redak
toriui ‘‘Christian Science Moni- 
tor”, ir Endel Kalam, Baltijos 
koncerto serijos muzikos di
rektoriui.

MALONUS DARBININKO
- SKAITYTOJAU!

Kam sukti galvą apie dova
nas Kalėdų proga. Neskaitan
čiam Darbininko užsakykite 
laikraštį už 5 dol. Tai bus tik
rai graži dovana, nes laikraštis 
lankys ištisus 1969 metus. Tuo 
paremsite lietuviškos spaudos 
ilgesnį gyvavimą, nes nuo skai
tytojų pareina laikraščio liki
mas. Baigiant laisvės kovos me
tus, kiekvienas skaitytojas yra 
kviečiamas padidinti Darbinin
ko skaitytojų šeimą. Jaunave
džiam ir kariuomenėj tamau- 
jantiem jaunuoliam pirmiem 
metam siunčiama veltui. Pra
šoma prisiųsti adresus. Prenu
meratos reikalais rašyti: Darbi
ninkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221. Tel. GL 
2-2923.

arba

Vasario 16 gimnazijai remti 
būrelis nr. 120 įsisteigė 1952 
rugsėjo 15. Iki šiol iš būrelio 
narių surinkta ir gimnazijai pa
siųsta 5,226.65 doleriai. Arti
nasi Kalėdų šventės. Tų švenčių 
proga prašoma prisiminti Va
sario 16 gimnaziją ir savo auka 
pralinksminti gimnazijos mo
kinius. Aukas galima įteikti: Ke
leivio redakcijoj arba Baltic 
Real Estate V. Stelmokui. '

Visi padėkime

LIETUVOS
KANKINIŲ
VARD4
Įamžinti paminklinėje 
lietuvių koplyčioje 
šv. Petro bazilikoje Romoje. 
Laiko jau nedaug. 
Neatidėliokite įrašyti save 
ir savuosius koplyčios 
kūrėjų tarpe.

Aukoms adresas:
LITHUANIAN MARTYRS 
CHAPEL FUNO

2701 West68th Street 
Chicago, III. 60629

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

ALFRED V. ARCHIBALD
President

6 v.v. Tel. HI1-7747.diniut
Current dividend 5% on ąll accounts.

Dabar moka 5% visų rūšių taupomus pinigus. -

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
U. bnartna kr adv. jonas J. Gngėiua Rehcaėe sp patarnautojato gdr 
Urna susikalbėti ir Hetuvifeti. • Turtas (AssetS) virt 3132,000,000

Rimos ir Juozo Bružų siunti-
Geradariam dėkojame. Lau- nių įstaiga šventėm uždaromą 

kiame ir kitų pasekant jų pė- gruodžio 23 — sausio 6. 
domis. Ar nebūtų prasmingiau

460 We$t Broadway, South Boston Massachusetts 

"Kur tūstančiai taupo milijonus’

Inkorporuotas 1863

Pranas Dulevičius, sirgęs 
gripu, pasveiko, bet labai ap- 

... .... .... gailestavo, kad negalėjo daly-
<uLa.,krOį"m?c** ’ vautiVliko seime,

lietuvis, išmokęs šio amato 
Šveicarijoje, tašo įvairių rūšių 
ir firmų laikrd&ius. Darbas at
liekamas naujausiais metodais 
LT pačiom naujausiom priemo-

Patyręs plaukų kirpėjas Jo nėm. Sureguliavimas veltui. Pa
nas Malinauskas perėmė kir- siteiraukit prieš pirkdami nau- 
pyklą vyram. Kirpykla yra 80- jus ir apsisaugokit nuo nesą- 
12 Jamaica Avė., Woodhaven, žiningų pardavėjų. Adresas: Jo 

.. ................ . N. Y. Kirpykla atidara kasdien, no Pašukonip knygynas, 94- 
vietoj kalėdinių kortelių tą su- T......................................................... išskyms trečiadienius. Atvyks- 17 Jamaica Avė., Woodhaven.
mą paaukoti lietuviškos spau- wood, N.Y., kiek susirgusi leš- _ vafiuoti BMT N y (Woodhaven Blvd. sto
tos rėmimui arba lietuvių pran- ko -noters kuri galėtų jai pai Janlaica j, guptj porest Us). Darbo vai nuo 9 ryto iki 
ciskonų statomam kultūros ži- gelbėti 3-4 dienas po 3-4 vai: stotyje — --------------

Dėl sąlygų skambinti 386-3698. ,

LIETUVIŲ RADIO KLUBAS
Laisvės Žiburys

kviečia visuomenę atsilankyti į nuotaikingą pobūvį

antradienį, gruodžio 31 d 
SAIEVA’S parkview manor 

260 Knidterbodter Av*. 
(kampa* Willoughby Av*.) 

RIDGEWCOD, N.Y.
Trumpą, linksmą programą atliks 

New Yorko vyrų okteto dainininkai.

Svečiams vaišės:
karšti pietūs (jautienos kepsnys), kiekvie
nam stalui 1 butelis degtinės ir 1 butelis 
šampano.
Kepuraitės, barškučiai ir t.t. — veltui. 
Gros KAZLO orkestras.

Bilietus prašome įsigyti iš anksto:

V. PADVARIETIS (koordinatorius) 87-40 127 St., Richmond Hill, 
N.Y. Tel. 847-5619

B. MACIJAUSKIENĖ, 429 Highland Avė. Kearny, NJ.; 998-6797 
Tel. 998-6797

RELIGINĖS ŠALPOS CENTRAS (J. Pumputienė) 64-09 56th Rd.,
Maspeth, N.Y. Tel. 894-7351

LITAS Traveling Service (V. Gerulaitis), 94-10 Jamaica Avenue, 
Woodhaven. N.Y. Tel. 847-5522

P. DIMAS (Real Estate), 705 Seneca Ava, Ridgewood. N.Y. 
Tel. EV 1-4774

J. ANDRIUŠIS (Haven Realty), 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven, 
N.Y. Tel. VI 7-4477

Pradžia 9 vai. 
Auka: 14 dol.

LAISVĖS ŽIBURYS —
sekmadieniais nuo 9 iki 10 ▼. ryto WHBI 106.9 FM 
Vedėjas: ROMAS' KEZYS

62-15 69 Place, Middle VHIage, N. T. 11379 Tel. TW 4-12M

o Pranešame, kad šan. gruodžio mėn. 31 dieną, Jersey 
o C3ty Lietuvių Bendruomenes apylinkė ruošia NAUJŲ 
o METŲ SUTIKIMA gražioje šv. Trejybės parapijos 
o salėj — 209 Adams St., Newark, NJ.
o Maloniai kviečiame visus Neyv Jersey ir New York 
o apylinkės lietuvius į lietuviškai ruošiamą Naujų Metų 
o sutikimą. Bus skani lietuviška šalta ir šilta vakariene, 
o o naktį 12 vai. šampanas. Gros geras orkestras. Stalas 
o susideda iš 10 asmenų. Auka asmeniui 10 dol; moks- 
o leiviants iki 18 metų 6 doL Pradžia 8 vaL vakaro.

Stalus ir pavienius bilietus galima užsisakyti iš anksto 
pas platintojus:
A. ŽUKAUSKAS — 81 Grove Avė., Metuchen, NJ. Telef. 549-0936 
J. AVIŽIENIS — 21 Botwick Avė. Jersey City, N J. DE 2-8423 
A. RAUDYS — 2142 Alberta Avė., Linden, N J. Telef. 925-4796

Valdyba

Visi kviečiami į

LIETUVOS VYČIŲ 41-mos KUOPOS

sekmadienį, 1969 sausio 5
6 vai. vak.

ATSIMAINYMO PARAPIJOS SALĖJE
64-14 56 Rd. Maspeth, N. T.

Dainos, muzikos, modernaus šokio koncertas • Filmas 
Tautiniai šokiai

Meninė programa prasideda 6 v.v. Šokiai prasideda 8 v.v. Pirmą 
kartą New Yorke iietuvttkas angliakasių orkestras U Pennsylvani jos 
.. .Vakaro metu veiks kultūrinė partoda, nemokamos vartės, loterija.

Kviečiami visi — Auka 32.50 — Rengia Lietuvos Vyčių 41-a kuopa

KODĖL?
O kodėl Kalėdų dovanoms kokio blizgučio nepakeisti į 
knygą? Juk Jūs mėgstate lietuvišką knygą ir ją mielai 
skaitote. Ir Jūsų šeimos biblioteka dar nėra pilna. Lietu
vių Enciklopedijos leidykla kviečia Jus pasirinkti:

1. Lietuvių -Enciklopedijos 35 tomus
2. Vinco Krėvės Raštų 6 tomus
3. “Mūsų Lietuvos” 4 tomus
4. Pulgio Andriušio raštų 3 tomus.

Kas pageidautų, atskiru susitarimu galėtų gauti labai pa
lankias išsimokėjimo sąlygas. Rašyti šiuo adresu:

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA 
361 W. Broadway, P.O. Box&5
So. Boston, Mass. 02127

Po pamal-

South BOSTONO LIETU
VIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS V- 
BA nuoširdžiai sveikina Kalė
dų švenčių proga ir linki , 
'džiaugsmingų ir laimingų Nau
jų Matų visiem South Bosto
no Lietuvių Piliečių Draugijos 
nariam, visiem draugijos bičiu
liam, ypatingai Elevatoriaus 
Fondo rėmėjam.

Mūsų draugijos tradicinis 
Naujų Metų Sutikimo banketas 
įvyks gruodžio 31, trečio aukš
to auditorijoje, nuo 8 vai. vak. 
iki 2 vai.'ryto. Kiekvieną iš 10 
asmenų stalą, apart pirmos rū
šies Jautienos kepsnio ir su juo 
visais prieskoniais, stalą pa
puoš butelis šampano ir “Cana 
dian Club” arba ką svečiai pa
sirinks.

Kiekvienas iš dalyvių gaus 
Naujų Metų lauktuvėm pritai
kintų dzinguliukų, kepuraites 

4r kitokių papuošalų.
Malonėkite stalus rezervuoti 

iš anksto, nes šiais metais ti
kimės daug svečių. Bilietų kai
na 8.50 dol. asmeniui. Jų gali
ma gauti pas Draugijos Valdy
bos narius arba Klube prie 
baro.

South Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos 1968 metų val
dybą sudaro: Stanley L. Dre- 
vinskas — pirm., Longinas švel- 
nis — vicepirm., Adomas W. 
Druzdis — fin. sekr., adv. Jo
nas J. Grigalus, Jonas Shilalis, 
Juozas C. Lubinas, Antanas 
Andriulionis, Vytautas Stelmo
kas ir Antanas Matjoška —di
rektoriai; Juozas Markelionis 
maršalka; Dr. Antanas L. Kapo- 
chy, garbės direktorius, ir Sta
sys K. Griganavičius — Klubo- 
reikalų vedėjas.

Pašventintas a.a. dr.
J. Petronio paminklas

Lapkričio 17 Bostono lietu
vių Šv. Petro bažnyčioje atlai
kytos pamaldos už a.a. dr. Juo
zo Petronio vėlę. Jis mirė prieš 
pusantrų metų.
dų kapinėse, dalyvaujant velio
nies artimiem, šeimos nariam 
ir bičiulių būreliui, tėvas Juo
zas Venckus, S. J., pašventi
no paminklą Po pašventinimo 
Petronienės bute surengti pus
ryčiai, kurių metu buvo nuošir
džiai pasidalinta įspūdžiais. Tik 
ką iš kelionės grįžęs inž. Izbic- 
kas papasakojo būdingų dalykų 
iš arabų gyvenimo. Jis yra 
bendrovės įgaliotas atstovas Ku- 
wait statomai elektrinei. Bend
rovės reikalais buvo nuvykęs ir 
į Japoniją.

Pusryčių pabaigoje Tėv. J. 
Venckus ir Pr. Pauliukonis, Bos
tono ateitininkų sendraugių pir
mininkas, tarė trumpą žodi, 
prisimindami taurią velionies 
asmenybę, jo didelę meilę savo 
tėvynei ir norą būti palaidotu 
tėvų žemėne. Baigta trumpa 
malda už velionies vėlę. Kor.

Mokykla dėkoja
Bostono lituanistinės mokyk

los lapkričio 16 d. pobūvis bu
vo sėkmingas. Mokyklos tėvų 
komitetas dėkoja iš Clevelan- 
do atvykusiai Aldonai Augusti- 
navičienei už kruopščiai pa
ruoštą ir įdomiai skaitytą pa
skaitą apie dr. Vydūną, poetui 
S. Santvarai už gražų paskaiti- 
ninkės pristatymą ir padėjimą 
ruošiant programą.

Didelis ačiū priklauso Venc
kui ir Venckienei už dideliu at
sidėjimu skaniai ir gerai pa
ruoštą maistą ir svečių pavaiši
nimą

Dėkojame už dovanas loteri
jai, gautas iš: a re h. J. Okunio 
—paveikslas, akvarelė, atitekęs 
inž. Užpurviui; O. Morkūnie
nės — aliejaus paveikslas, ati
tekęs p. Grausliui: M. Kveda
rienės austą takelį laimėjo inž. 
A. Girnius; D. Eikinienės tau
tinę lėlę gavo O. Vileniškienė 
ir I. Nenortienės vytį laimėjo 
inž. J. Vasys.

Nuoširdžiai dėkojam vi
som talkininkėm, ypač paslau
giajai Daliai Jasaitytei už patar
navimą vaišių metu prie stalų.

Taip pat dėkojame visom po 
niom, neatsisakiusiom iškepti 
po tortą, parėmusiorc< pobūvi 
ir lituanistinę mokyklą.

Tėvų Komitetas


