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Bonna. — Pereitą savaitę R. Heinemanas tą reikalą pataręs 
Vokietijos parlamentas leido vy- Ulbrichtui ateity pavesti prem- 
riausybei imtis žygių pradėti jerams, bet ne valstybių gal-

įmetus1 JAV pasiūlymai dėl Izraeliė-Jordano taikos
— Dahomėįaus valstybėje Af

rikoje įvyko penktas valdžios 
nuvertimas per devynis nepri
klausomybės metus. Pašalintas 
prezidentas dr. Zinsou, veik vie
nintelis to krašto europietiškai 
apmokytas gyventojas, į val
džią kitų sukilėlių atvarytas 
prieš savo norą prieš pusantrų 
metų.

Dahomėjus yra buvusi pran
cūzų kolonija, neturi jokios di
desnės pramonės, gyvena tik 
iš žemės ūkio, vienas iš tirš
čiausiai apgyventų žemės gaba
liukų prie Gvinėjos įlankos.

Už valdžios lovį varžosi bent 
šešios pagrindinės gentys ir ke
lios smulkesnės, bet niekaip ne
suranda vado, kurs pajėgtų kad 
ir primityvią valstybę tvarkyti 
ir pasitikėjimą sukelti. Prancū
zai kiek padeda ūkiškomis gėry
bėmis, bet tokia pagalba reika
lo iš esmės sutvarkyti negali. 
Tai yra kiauras maišas, į kurį 
Paryžius nieko nebenori mes
ti.

Kitas JAV mostas 
Pekino pusėn
Washingtonas. — Prez. Nixo- 

no administracija padarė dar 
vieną mostą kom. Kinijos link 
— leido Amerikos bendrovių 
užsieniuose skyriams parduoti 
Kinijai karinės reikšmės netu
rinčių prekių ir, pirkti kom. Ki
nijos prekes pardavinėjimui už
sienio rinkose (bet ne Ameri
koje). Prekybos uždraudimas su 
Kinija įvyko prieš 19 metų— 
Korėjos karo metu.

Tai yra mažas žingsniukas, 
bet sudaro dalį didesnio plano, 
siekiančio geresnių santykių su 
kom. Kinija tam laikotarpiui, 
kurs turi ateiti Vietnamo karą 
likvidavus. Tikslas oficialiai ap
tariamas kaip pastanga, siekian
ti padėti Kinijai išeiti iš užsi
darymo, kurį, deja, ji yra pati 
savo noru susiorganizavusi.

Pirmas bandymas ta kryptimi 
buvo padarytas šią vasarą lie
pos 21, kada Amerikos turis * 
tam buvo leista grįžtant namo 
iš užsienių atsivežti šimto do
lerių vertės kiniškų prekių.

Kinai-rusai dar be derybų dienotvarkės 
Kinam rūpi sienos, rusai nori ko kito

Sovietų ryšininkai su vaka- vimo sutvarkymo, dėl ilgalaikės 
riečiais Maskvoje informuoja, prekybos sutarties sudarymo ir 
kad du mėnesius trukusios so- dėl kultūrinio bendradarbiavi- 
vietų-kinų derybos ikšiol nieko mo atnaujinimo.
nedavusios. Abi šalys ikšiol kal
bėjusios tik apie savo norimus 
pravesti pasiūlymus, bet nega
lėjusios susitarti dėl derybų die
notvarkės. Taip sureferavęs rei
kalą namo grįžęs sovietų dele
gacijos vadovas V. Kuznecovas.

Tie patys šaltiniai teigia, kad jė- Sis pastarasis faktas Mask- 
kinai nori kalbėti tik apie tuos vai labai rūpi, nes juk nėra jau santarvės narius. Amerika yra 
reikalus, kurie liečia sienas: toks paprastas dalykas, kad Pe- pats svarbiausias tos karinės 
apie carinių sutarčių pripažint- kinas pradėjo tuo pačiu laiku santarvės narys. Prez. Nisonas 

kalbėtis ir su Maskva ir su Wa- nesutiko to senatoriaus mika-mą “nelygiomis”, apie kitais ne
teisėtais būdais paimtas Kini- shingtonu. 
jos žemes, apie karinių pajėgų Derybų su Pekinu Maskva ne- buvęs išdavikiškas darbas, 
atitraukimą nuo pasienių, ypač norinti nutraukti, nors ikšiol Tailando vyriausybė tada bu- 
iš tų vietų, kurios yra ginčo ob- jai nepasisekė jas nukreipti no- vo tiek toli nuėjusi, kad papra-, 
jektas. runa kryptim. Bet gali būti pa- šė pradėti derybas dėl Ameri-

Sovietų gi taktika reikalauja keistas delegacijos vadovas, nes 
pradėti derybas ne nuo carinės Kuznecovas negali vienoje vie- 
Rusijos sutarčių teisėtumo ar toje ilgai užsibūti, kadangi jis 
neteisėtumo, bet nuo to, kaip ir kitur yra reikalingas. Ypač 
dabar išvengti pasienio inciden- dabar, kada prasideda judėji- 
tų, kur ir kiek ištaisyti sienas mas tarp Rytų ir Vakarų Euro- 
ir jas pažymėti matomais ženk- poje. Kuznecovas yra vieninte- 50,000 P. Korėjos karių lie
tais. Kadangi tas darbas ilgas, lis, kuris šios vietos vandeny- ka Vietname ir toliau, nors A- 
Sovtetai pirmiau norėtų susi- se gali sumaniai vairuoti Rusi- merika ir pradėjo 
tarti dėl diplomatinio atstovą- jos interesų laivą. . ištraukimą.

VVashtngtonas.— JV vyriau
sybė jau įteikė Prancūzijai, An
glijai ir Rusijai savo naujus 
“konkrečius” pasiūlymus- dėl Iz- 
raelio-Jordano santykių sutvar
kymo. Tai antroji Amerikos pla
no dalis. Pirmoji lietė Izraelio- 
Egipto santykius, ją neseniai 
paskelbė sekr. W. Rogers vie
noje savo kalboje.

Antroji dalis pereitą ketvirta
dienį buvo pranešta prie J. Tau-, 
tų priskirtiems tų kraštų am
basadoriams, kurie kartu su A- 
merikos ambasadoriumi posė
džiauja New Yorke ieškodami 
bendro susitarimo dėl Vid. Ry
tų taikos pagrindų. Washingto- 
nas pasiskubino su tais pasiū
lymais todėl, kad šios savaitės 
pradžioje prasidėjo tuo pat rei
kalu arabų valstybių galvų pasi
tarimai Maroke. Izraelis dėl tų 
pasiūlymų labai susijaudino.
Skirtingas priėmimas

Tarp pirmos ir antros plano 
dalies yra didelis skirtumas te
ritoriniais klausimais: Egiptui 
raginama grąžinti visas 1967 
užimtas žemes, gi į Jordano-Iz- 
raelio sienų ištaisymą Washing- 

' tonas pažiūrėjo palankiau. Ži
noma, paskutinis sprendimas ir 
tuo reikalu, kaip ir visais ki-

Hanojps vaišins 
JAV karius
■Š. Vietnamo vyriausybė  ̂už

tikrina, kad visi kalėdiniai laiš
kai ir siuntiniai, kiunčiami §. 
Vietnamo nelaisvėje esantiems 
Amerikos kariams, bus jiems į- 
teikti. Bet juos reikia siųsti 
“normaliu” keliu. Tas kelias yra 
Maskvos paštas. Atrodo, kad a- 
merikiečiai per Paryžiaus tai
kos delegaciją yra gavę nurody
mus kaip tai atlikti. »

Yra privatus projektas ban
dyti dovanas ir laiškus nuvežti 
lėktuvais tiesiai į Hanojų, bet 
gautas įspėjimas, kad lėktu
vai nebus priimti, šiais metais 
patys vietnamiečiai žada belais
vius Kalėdų dieną pavaišinti 
gerais pietumis ir leisti, kas no
ri, į bažnyčias nueiti. Tai jau 
aiškus nusileidimas spaudimui, 
bet tik savo pasirinktu būdu.

Kuznecovui grižus, su jo at
vežta medžiaga Kremliuje buvo 
aptarti ir dar du nauji reiški
niai: Pekino grįžimas į pasaulį 
su diplomatiniais atstovais ir pa
sitarimų atnaujinimas su Ameri
ka per ambasadorius Varšuvo-

Tai antroji dali
tais, priklauso ginčo šalims. Jei
gu kitus reikalus būtų galima 
sutarti, sienų išlyginimą tarp 
Jordano ir Izraelio nebūta} sun
ku sutarti, nes Jordanas tuo rei
kalu turi ir savo planų. Izraelio- 
Egipto sienų saugumą Washing- 
tonas siūlo apsaugoti tik de
militarizuotomis zonofnis Sina
jaus pusiasalyje ir Gazos juos
toje.

Jeruzalės statuso klausimas 
liečia tik Izraelį ir Jordaną. Jei 
Egiptas sutiktų taiką padaryti 
su Izraeliu Amerikos plano pa
grindu, tada ir Izraelis su Jor
danu neturėtų didelių sunku
mų susitarti dėl Jeruzalės. A- 
merikos planas numato sujung
tą Jeruzalę, bet primena, jog 
ja yra suinteresuoti ir žydai, ir 
arabai, ir krikščionys. Tų trijų 
grupių religiniais klausimais su
sitarimas galimas, bet arabai 
nori balso ir miesto administra
vime. Bendro darbo būdą su
rasti čia nelengva.

— Izraelio kabinetas renkasi 
nepaprasto posėdžio Izraelio- 
Amerikos santykiams aptarti. 
Su žiniomis grįžta užsienio rei
kalų ministeris Abba Eban ir 
ambasadorius Washingtone Ra- 
bin. Ebanas turėjo pasilikti A- 
merikoje ilgesnį laiką, bet po 
ilgo pasikalbėjimo su valstybės 
sekr. W. Rogers išskubėjo na
mo.

— Mirties bausmė Anglijoj 
galutinai panaikinta keturių 
metų bandomajam laikui pasi
baigus. Partijų nariai parlamen
te buvo paliuosuoti nuo parti
nės disciplinos ir kiekvienas pa
balsavo pagal šarvo sąžinės pa
tarimą.

Valstybes su 
kariais Vietname
Filipinai nebeturi pinigų, to

dėl jau ištraukė iš Vietnamo 
visus savo vyrus, kurie ten bu
vo užimti prie statybų ir sani
tarijos tarnybų. Jų ten buvo 
2,000 vyrų, bet nė vienas ne
buvo fronto karys. Jie ten išbu
vo daugiau kaip trejus metus.

Tailando parlamento narių 
grupė įteikė vyriausybei petici
ją, kad būtų ištraukti iš Viet
namo visi Tailando kariai. Jų 
ten yra 12,000 labai gerų ka
rių. Jų motyvai peticijoj paslėp
ti, bet tikrasis motyvas yra' di
delis tailandiečių nepasitenkini
mas Amerika. Tą žalą padarė 
šen. Fulbright su savo reikala
vimu paskelbti JAV-Tailando 
slaptą apsigynimo planą tam 
atvejui, kada Tailandas būtų Ki
nijos užpultas. Planas buvo da
lis pietryčių Azijos santarvės 
štabo sudaryto plano, apiman
čio ne tik Tailandą, bet ir kitus 

lavimo patenkinti, nes tai būtų

Kutenau*

kos karių iš Tailando ištrauki
mo ir bazių suardymo. Wash- 
ingtono atstovas nuskubėjo su 
atsiprašymu ir taip liguistofedi- 
dybėj pasimetusio senatoriaus 
netaktas buvo likviduotas.

s plano arabę -žydę
Ir prancūzai aria...

Prieš deššnt dienų savo pla
ną patiekė ir Prancūzija. Ji pa
ėmė iš abiejų tai, kas geriau ga
li pasitarnauti jos interesams 
arabų pasauly. Izraelis jį atme
tė kaip bloginusią iš visų gir
dėtų. Jis esąs blogesnis net už 
maskvinį. Prancūzai už Jeruza
lės padalinimą, už J. Tautų dali
nių Įvedimą, už besąlyginį visų 
arabų žemių grąžinimą.

Tarp Rusi jos ir Amerikos tuo 
tarpu yra šie skirtumai: Rusi
ja veik už besąlyginį arabų že
mių grąžinimą, Amerika už tvir
tas arabų garantijas prieš že
mių grąžinimą ir už sutartus 
sienų išlyginimus; Rusija už tai, 
kad didžiosios valstybės sutar
tų smulkų konflikto likvidavi-

— Indonezijos karininkų gru
pė bandžiusi parengti kariuo
menėje ūpą grąžinti valdžion 
buv. prezidentą Sukamo, kurs 
buvo pašalintas iš pareigų 1967 
po nepavykusio komunistų ban
dymo pasigrobti valdžią. Sukar- 
no buvo įtartas kaip sukilimo 
rėmėjas. Jis ikšiol nebuvo teis
tas, bet laikomas namų arešte. 
Dabartiniai sąmokslininkai areš
tuoti.

— Šen. Gc4clweter lankėsi 
Vietname ir grįžęs įtikinės*pre- 
zidentą Niixoną, kad atnau
jintų Š. Vietnamo taikinių bom
bardavimą, nes kitaip, jo nuo
mone, to karo nebūsią galima 
nė užbaigti nė iš Vietnamo pa
sitraukti. Mini šiuos bombarda
vimo taikinius: Haiphongo uos
tas turįs būti sudaužytas, in
filtracijos keliai padaryti nebe
naudojami, geležinkeliai suar
dyti. Kai karas užsibaigs dery
bomis, Amerika turėtų padėti 
atsistatyti ir š. Vietnamui.

— Newarko meras Addonizio 
ir būrys buvusių bei dar tebe
sančių miesto tarybos narių 
traukiami teisman už įvairių 
rūšių kyšininkavimą ir pajamų 
mokesčių sukimą. Atrodo, kad 
prez. Nixono administracija pra
dėto rimtą revoliuciją — valyti 
miestų valdžias nuo demokratų
per ilgus metus išaugintos ko
rupcijos. Panašūs žygiai jau 
pradėti ir kituose miestuose. 
Dirbama tyliai, bet su nusista
tymu nusikaltėlius išaiškinti ir 
nubausti.

taikos besiekiant
mo planą ir jį patiektų šalims, 
Amerika už tai, kad šalys gau
tų tik sutartas būsimos taikos 
gaires; Rusija už tai, kad pa
siūlymai liestų visus teritorinius 
klausimus, Amerika nori išskir
ti Sirijos sienas, neš jThori jas 
tik karu sutvarkyti ir ta proga 
Izraelį sunaikinti. •

Klaidinga pradžia
Atrodo, kad ' visoje byloje 

svarbu ne kaip kas siūlo vieną 
ar kitą klausimą sutvarkyti, 
kiek svarbu tai, kad šalys pa
norėtų pradėti derybas. Izrae
lis pakartotinai sako, kad visi 
klausimai gali būti derybų ob
jektu, tik reikia pradėti dery
bas. Dabar gi dar niekas neži
no net nė ko kas nori nė ko
kios nuolaidos yra galimos. Ke
turios didžiosios valstybės toje 
byloje turi savo vaidmenį, tik 
ne tą, kurį jos bando dabar vai
dinti. Anglija ikšiol laikosi neu
traliai, savo tikslų siekdama 
Rusija bando gauti arabams 
daugiau negu jiem reikia, Ame
rika nori išlaikyti aukso vidurį, 
gi Prancūzija, ikšiol nieko ne 
sakiusi, apsisprendė pabandyti 
paremti Rusiją.

Afrikos nelaimė 
—genčię ginčai
Kampala. — Ugandos prezi

dentas Obote piktadario šūviais 
buvo sužeistas į galvą ir veidą, 
kai bandė išeiti iš savo partijos 
metinio susirinkimo. Areštuo
tas tuojau vyras su ginklu, bet 
nė apie pasikėsintoją nė apie 
prezidento sveikatos stovį dar 
nekalbama. Pasikėsinimo prie
žastis — dideli įsitempimai tarp 
genčių besivaržant už valdžią.

Pasikėsinimas įvyko nubalsa
vus rezoliuciją, kad Ugandoje 
būtų tik viena politinė partija. 
Žinoma, ji turėtų būti tik Obo
te partija. Gali dar būti ir kerš
tas už Bugandos karaliaus Jšva- 
rymą 1966. Tą darbą visokio
mis kombinacijomis pasinaudo
jęs įvykdė Obote, telkdamas vū 
są valdžią savo rankose. Kara
lius priklausė labai karingai Ba- 
gandos genčiai, kuri galėjo su
planuoti Obotes nužudymą ka
raliaus mirties proga. Jis ką tik 
buvo miręs Londone, kur jį glo
bojo anglai nuo Obotes keršto 
apsaugoję.

derybas su V. Vokietija “tai
kingo sambūvio” santykiams su
daryti.

Vos spėjo ta žinia pasiekti 
tarptautinę spaudą, ją tuojau 
pasivijo kita, kuri pradžioje bu
vo palaikyta nerimta spaudos 
antimi. Antroji žinia buvo to
kia: R. Vokietijos prezidento 
Ulbrichto specialus pasiuntinys 
ką tik įteikė V. Vokietijos pre
zidentui Heinemanui svarbų Ul
brichto laišką. Greit Bonnoje ir 
oficialiai buvo paskelbta, kad 
laiškas priimtas ir rengiamas at
sakymas.

Nė Ulbrichto nė Heinemano 
laiškų turiniai nepaskelbti, bet 
žinoma tiek, kad Ulbrichto laiš
ką lydėjo ir projektas sutarties 
dėl santykių užmezgimo tarp 
dviejų Vokietijų lygybės pa
grindu. Apie visą reikalą V. 
Vokietijos vyriausybė tuojau pa
informavo Anglijos, Prancūzi
jos ir Amerikos vyriausybes.

Ulbrichtas siūlęs pradėti dvie
jų laiptų pasitarimus: vienus 
vestų abiejų valstybių premje
rai, o kitus — užsienio reikalų 
ininisteriai. V. Vokietijos prez.

Mainai studentais naudingi tik rusams
Jau dešimti metai Rusija ir 

Amerika vykdo pasikeitimo 
studentais ir mokslininkais pro
gramą, bet šiandien jau susirū
pinta, kad viskas vyksta tik 
viena kryptim — Rusija ja 
daug pasinaudoja,- bet Ameri
ka tos galimybės neturėjo.

Iš Rusijos atsiunčiami stu
dentai ar mokomasis persona
las galėjo pasinaudoti 52 moks
linių institucijų patarnavimais, 
bet amerikiečiams Rusijoje pri
einami tik Maskvos ir Leningra
do universitetai. Amerikiečiai 
neįsileidžiami nė į vieną Sovie
tų Mokslų Akademijos institu
tą, kurių yra keliolika ir kur 
vyksta rimtasis mokslinis tyri
nėjimas. Amerikiečiams nepri
einamos nė tų institutų biblio
tekos nė laboratorijos. Jų ju
dėjimas Rusijoje irgi suvaržy
tas.

Tuo reikalu yra susidomė
jęs vienas senato komitetas, 
kuriam tos programos ilgame
tis koordinatorius prof. Byr- 
nes yra įteikęs savo pranešimą. 
Rusai buvo prašyti savo nusi
statymą pakeisti, bet ikšiol ne
sutiko. Prof. Bymes mano, kad 

JAV-Sovietų pasitarimų Hel
sinky pirmoji fazė pasibaigė. 
Sekantis posėdis numatytas ba-
landžio 16 Vienoje. Vėliau bus 
sugrįžta į Helsinkį. Dabar jau 
prasidės tikros derybos dėl stra
teginių ginklų ribojimo. Su
tarta pasitarimų tvarka ir die
notvarkė.

voms — prezidentams. Ulbric • 
tas pakvietęs pasitarimus pa
dėti R. Berlyne, bet pasitarimų 
dalyvių titulų nenurodęs. žo
džiu, jo laiške pilna skylių, ka
rias gali aiškinti kaip nori.

Bonnos kalbėtojai informuo
ja, kad iš Ulbrichto atsiųstų do
kumentų aišku, jog jis siekia 
savo valdomai Vokietijos daliai 
pilno pripažinimo tarptautinės 
teisės prasme, bet jis taipgi ži
no, kad V . Vokietijos vyriau
sybė tokio pripažinimo jam ne
gali duoti. Dabar atėjo laikas 
išaiškinti, ar tie nauji pasiūly
mai gali būti bazė deryboms dėl 
geresnių santykių tarp dviejų 
vokiečių tautos dalių užmezgi
mo ir kaip toli tuo keliu gali
ma nueiti. Visi norėtų manyti, 
kad pradėtas žaidimas yra rim
tas, nes kitaip vargu jau ar jis 
būtų buvęs pradėtas. Bet jis bu
vo galimas tik po to, kai Mask
va nesutiko remti Ulbrichto pa
siūlymo, jog Varšuvos pakto na
rių pasitarimai su V. Vokietija 
dėl santykių gerinimo būtų ve
dami ne pavieniai, bet visų 
kartu.

ikšiolinė praktika nebeturėtų 
būti toleruojama, nes tai pa
žeidžia visus standartus, kurie 
taikomi Amerikoj vykstantiems 
moksliniams tyrinėjimams. Ma- 
nytina, kad ir Amerikoje bus 
galų gale padarytos atitinka- 
mos išvados, jei Maskva savo 
nusistatymo nenorės keisti li- 
beralizacijos link.

Didieji ir mažieji
— Penkių pietryčių Azijos 

valstybių (Filipinai, Indonezija, 
Malazija, Tailandas ir Singapū
ras) užsienio reikalų ministe- 
riai susirinko pasitarti apie už
uomazgą saugumo sistemos, ku
ri pasidarys būtinai reikalinga 
Vietnamo karui pasibaigus ir 
anglams iš erdvės 1971 baigus 
pasitraukti, ši penkių sąjunga 
buvo užmegsta prekybiniam ir 
kultūriniam santykiam plės
ti, bet šis susitikimas nukryp. 
jau ir į kitą sritį. Nieko kon
kretaus nesutarta, bet kai kur 
būsimos santarvės bruožai j. . 
buvo paliesti. Sakysim, Inde u- 
zija ir Singapūras kėlė mint:, 
kad nereikia susidėti su jok.* 
didžiąja valstybe, nes susidėjus 
su viena prasideda jos priešo 
intrigos, kurios taip sumaišo vi
sus reikalus, kad mažesnieji 
vietoj saugumo tampa didžių
jų kivirčo aukomis.

Pradės gaminti 
mini automobilius
— Amerikos automobilių pra

monė užplanavo gamybą mažu 
automobilių, kad apsigintų nuo 
jos rinką užgožusių Vokietijos 
ir Japonijos Volkswagenų bei 
Toyotų. Jų kaina numatyta apie 
1,900 dol. ir 30 mylių kelio su 
vienu gazolino galionu.

1969 vienas iš dešimties nau
jų automobilių pirkėjų Ameri
koj pirko užsieninį automobilį. 
Gi tai yra daugiau negu milijo
nas pirkėjų, todėl reikėjo tuo 
reikalu susirūpinti. Nauji mint 
automobiliai pradės pasirodvt* 
1970.

JAV pramonės milžinai ilga: 
nenorėjo prasidėti su mažiu
kais, nes pelnas už juos ma 
žesnis, bet užsieniniai mažiu
kai, visų nustebimui, pradėjo 
užimti tiek daug vietos, kad ne 
beliko kito kelio, kaip tik due 
ti amerikiečiui panašios kainos 
automobilį, tik gal išorinis 
kiek patrauklesnį.

Tokius automobilius jau pn. 
dėjo gaminti Fordas, Generr 
Motors ir American Motore.



Jos. Alsop vertinimas griežtai skiriasi nuo

šingas “didžiajai spaudai”, yra dentąDšem, demaskavo Amen- 
labai panašus j 1963 metų in- kos “didžiosios spaudos” kun- 
formaciją, kurią siuntė iš Viet
namo ir skelbė “Herald Tribu-

DARBININKAI

Katrai pusei Vietname dirba laikas?
Tokis š. Vietnamo rezervų iš- Taigi, atrodo, jog ir N. Y. Alsopo* mb* ptena*: 

sėmimas turėjo padarinių teles- Post patvirtina, kad laikas vei- 
nei akcijai: siuntimas į p. Viet- kia prieš komunistus. Neaišku 

betgi, katroj pusėj nervai stip
resni ir katra pusė tą laiką iš
tvers.

centai vidutinių amerikiečių te
tiki, jog Vietnamo kare laikas 
dirba Amerikos bei Pietų Viet
namo naudai. Tokia opinija su
sidarė, aišku, įtakoje spaudos ir 
televizijos, kurios prisispyrusios 
kalba, kad karas Vietname ne
gali būti laimėtas; įtakoje taip 
pat pačių įvykių, kuriuos Bal
tųjų Rūmų patarėjai Vietname 
taip organizavo, kad karas ne

būtų laimėtas, įtikinėdami dar, 
kad čia negali imti nei laimėto
jų nei pralaimėtojų.

Reader’s Digest (gruodžio 
nr.) paskelbė Josepb Alsop prie
šingą vertinimą. Alsopas šio ka
ro metu lankėsi Vietname jau 
18 kartų. Paskutiniu metu rug
sėjo mėn. jis perkeliavo nuo de- t 
militarizuotos zonos šiaurėje iki 
P. Vietnamo pietinio galo. Sa
vo pranešime Reader’s Digest 
jis sutraukė savo pastebėjimus.

Vietkongai ar šiaurės vietna
miečiai:

Alsop rado, kad Amerikos ir 
P. Vietnamo pagrindinis prie
šas su kuriuo dabar kovoja, yra 
š. Vietnamo pulkai ir batalio
nai — ne vietkongai, vadinas, 
ne vietiniai komunistai partiza
nai. Vietkongų skaičius' labai 
sumažėjęs. Pvz. Alsopo pirmoj 
lankytoj provincijoj Hau Nghia 
— vakaruose nuo Saigono, kur 
vietkongai buvo tirščiausiai įsi
galėję, daugiau nei kitur — tu
rėjo apie 10.000 vyrų, dabar be
likę apie 400 Vietkongai pra-

- rado pasitikėjimą tarp vietinių kurį du kartu tavo r
evventoiu. Kai iš vietiniu ev- pasikvietęs ir prezidentas Nito-

nas į Baltuosius Rūmus. 0 tai 
jau blogas ženklas akyse tu, 
kurie kritikavo Johnsoną, kriti
kuoja ir Nixoną.

Paskutiniu laiku, tyčia ar 
tyčia, tokis “liberalistinis” laik
raštis kaip “N.Y. Post” (gruo
džio 8) patvirtino dalį Alsopo 
išvadų informacijoje apie Hue

Šiaurės vietnamiečiai — gausė miestą, buvusią Vietnamo kara- Prel. J. Balkūnas, Tautos Fondu pirmininkas, Si

gyventojų. Kai iš vietinių gy
ventojų buvo suorganizuoti gin
kluoti daliniai apsaugai, viet- 
kongam teko trauktis i kalnus. 
O be vietos gyventojų para
mos partizaninis karas daros 

. nebeįmanomas. Alsopaš mano, 
kad su ateinančio pavasario Va
džia vietkongų tebus tik tiku-
čiai.

ja ar silpsta:
Lemiamas posūkis šiaurės 

Vietnamo nenaudai buvusi 
1968 metų Tet šventės ofenzy
va. Amerikos spaudoje ji bu
vusi neteisingai įvertinta. To
je ofenzyvoje vietkongų ir šiau
rės vietnamiečių daug žuvo. O- 
fenzyvos brutalumas, vietos gy
ventojų žudymas nukreipė vie
tos gyventojų mases nuo viet- 

. kongų ir šiaurės vietnamiečių. 
Šiaurės Vietname žmonių rezer
vai buvo išsemti — buvo mobi
lizuotas trejų metų naujokų 
prieauglis, viso 350,000. Meti
nis karinio amžiaus žmonių prie
auglis ten yra apie 125,000. Dar 
prieš Tet ofenzyvą iš š. Viet
namo buvo pasiųsta į p. Vietna
mą apie 400,000. Tokiu būdu 
buvo sutelktas 6 metų prieaug
lis — 750,000. Jei Amerika bū
tų tokia proporcija siuntusi į 
Vietnamą savo vyrus, tai būtų 
tekę atsiųsti apie 19-12 mil.

Ugdytojams.

namą turėjo sumažėti. Jei 1968 
buvo vertinamas pasiųstų skai
čius 29,000 mėnesiui, tai 1969 
metų pirmą pusę skaičius nu
krito mėnesiui iki 10,000, o nuo 
liepos mėn. iki 3,500.

KUN. P. GEISCIŪNAS
Balfo reikalų vedėjas

išsems vi-

nepatinka 
(gruodžio

P. Vietname sąlygos pasikei
tė, palyginti su 1965 metais. Po 
prezidento Diem nužudymo vi
sas politinis administracinis a- - 
paratas pakriko. Tada vietkon- 
gam buvo lengva užimti vieną 
provinciją po kitos. Su šių me
tų pradžia vyriausybė ir kariuo
menė atsigavo iki tiek, kad kon
trolę iš vietkongų perima, ir 
vietkongų iki pavasario tebus li
kučiai.

Jei vietkongai ir šiaurės viet
namiečiai tebesilaiko iš pasku
tiniųjų, tai daugiausia viltim, 
kad jų draugai Amerikoje de
monstracijom ir kitais opinijos 
būdais privers Nixoną anksčiau 
kapituliuoti, nei jie 
sas jėgas.

Kiek tikima Alsopu:
Alsopo vertinimas 

“Life” vertintojam
5). Jie mėgino patį Alsopą nu
vertinti pašiepdami: esą jis tiek 
“vanagas”, kad prezidentas L. 
Johnsonas ji pavadinęs genero
lu Alsopu; esą jis vienintelis iš

tymus budistų vienuoliam prie
šintis Diemo valdžiai. Dabar aiš
ku, kad tada Higgins buvo tei
singa. Bet Amerikos vyriausy
bė tada ėjo su “didžiosios spau
dos” linija ir valstybės sekreto
riaus A. Harrimano, ambasado
riaus Vietname Henry Catet 
Lodge rankom prisidėjo prie 
perversmo prieš prezidentą 
Diemą.

Nuo tada Kennedy įpėdiniam 
Johnsonui ir Nixonui ir tenka 
išpirkinėti labai brangia kaina 
klaidingus ankstesnius žings
nius, o gal ir klaidas tęsti.

Visus mielus draugus ir pacientus Kalėdų švenčių 

ir 1970 metų proga nuoširdžiai sveikina, linkėdami sėk

mės ir visokeriopos laimės

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
te žmona

lių sostinę, dabar didžiausią telkti lėšas Fondui. 
Vietnamo kultūrini centrą. Tet 
ofenzyvos metu jis labiausiai 
nukentėjo — beliko tik 25 
proc. miesto. Dabar miestas at- 
sistatęs iki 80 proc. Laikraštis 
patvirtina, kad persilaužimas 
tarp gyventojų atėjo nuo Tet 
ofenzyvos. Vietkongai buvo tiek 
žiaurūs, kad užimtam mieste iš
žudė 3,000 civilinių asmenų. 
Nuo tada pasibaisėjimas viet- 
kongais išplito. Budistai, lig tol 
valdžios priešininkai, nutilo. Ty-

SPAUDA

Svarbiausiai žinotų kiek lietuvis 
tiem tikslam priešinasi

Aidai Nr. 9 aktualūs labiau
siai trim rašiniais... S. Petri- 
konio “Pozityvios mintys apie 
Leniną” sarkastišku stilium ir 
geru Lietuvos literatūrinio gy
venimo pažinimu nagrinėja to

lintieji pasyvūs nuo tada virto je literatūroje ir spaudoje pa- 
aštriais antikomunistais. Gyven
tojai, vyrai ir moterys, savo tar
pe pasitaikiusius vietkongus iš
duoda. Jei anksčiau gyventojai 
vengė paimti apsaugai siūlomus 
ginklus, tai dabar jų prašo. Su
siorganizavo vietiniai apsaugos 
daliniai iš vyrų nuo 16 iki 65 
metų. Tuose daliniuose, kurie 
saugoja Hue miestą, esą 36,000 propaganda stipresnė yra Rusi- 
vyrų. joje nei Lietuvoje. “Maskvos

sireiškianti lietuvių kūrybinį sa
varankiškumą. Kūrybiniam pa 
jėgumui autorius pastato prie
šybę — propagandą, kuri kūry
bą užgožia ir iškelia grafoma
nus. Tokios grafomanijos stip
riausiu atstovu po Guzevičiaus 
mirties autorius laiko A. Venc
lovą. Tačiau grafomanija bei

joje nei Lietuvoje.

Ja kanteutuk**, atttkueios programą. f* k. j t*. Audronė Brufatt*. Audrė Staknytė. egzilu moterų tarybos 
pirmininkė Oetar—jugdslavė, kankliriinikig vadovė ▼. Dzikien* ir Regina Leteivaitė. Nuotr. L. Tamošaičio

mas “aukščiausia vertybe”, nes 
tokis galvojimas, Dievo “verti
nimas”, tuo vertintoju, taigi 
Dievo teisėju laiko žmogų. Žmo
gus atsistoja lyg aukščiau Die
vo. Tai ir reiškia “Dievo numa
rinimą”. Komunistai išeina iš 
tos pačios padėties — jie irgi 
Dievą “vertina” ir vertindami 

' prieina išvadą, kad jo nėra; bet 
jie eina toliau už ateizmą, Die
vo neišpažįstantį: jie ima nuo- 

* sękliai kovoti ne prieš Dievą, 
kurio jiem nė£a,"bet prieš reli
giją kaip prieš žmonių santy
kius su tuo, ko nėra. Taigi re
ligijai jie ir negali tolerancijos 
pripažinti.

‘r Aldona Gustaitė —* lietuvė poe- 
, ■ tė, rašanti vokiškai

v ; Trecias rašinys — Alaušiaus 
“Aldona Gustaitė” — infor- 
muoja apie dabartinę lietuvę 
poetę, įaugusią į vokiečių lite- 
ratūrą. Kaip Ieva Simonaitytė, 
Aldona Gustaitė yra klaipėdie- 

__ _ a 1932-Pagėgių ap. 
Tėvas (SSfeiatas) tarnavo Klai
pėdos pasienio policijoje ir ve- 

._.L dė vietos lietuvę klaipėdietę
TEfctteZ (liuterę). Iki dešimties metų Al-

■ ... ■ : ■ ■ dona augo ir mokėsi Lietuvoje.
Atgavus Vilnių Gustų šeima 
persikėlė į Vilnių. Bolševikam 
užėjus, tėvas buvo išgabentas į 
Sibirą (dabar jis grįžęs ir gy
vena Šilutėje), motina su Aldo
na 1941, anot Aldonos Gustai
tės, buvo persodintos į Berly
ną. Ten ji įaugo, .baigė vidu
rinę mokyklą, prieš 17 metų iš
tekėjo už Rygoje gimusio esto, 
dabar vokiečių rašytojo roma
nisto Georg Hcėmsten. Pirmą sa
vo eilėraštį Aldona parašė 1958 
turėdama 26 metus. Nuo tada 
išleido jau 6 rinkinius.

Save jį aptaria šiais žodžiais: 
“Be abejo, man skaudu, kad lie
tuvių kalbos nebemoku taip ge
rai, kad galėčiau savo gimtąja 
kalba eilėraščius rašyti. Bet vie
nas dalykas niekad mano gyve
nime neišblėso — nuolatinė są
monė, kad esu lietuvė. Tai man - 
yra tas natūralus pirminis sto
vis (wortieser Urstand), kuria
me kiekvienas žmogus pasilieka 
nuo gimimo iki mirties”.

“Priklausau tai tarpinei apie 
1930 gimusiųjų generacijai, ku
ri savo vaikystę praleido dar lie
tuviškoj tėviškėj, bet paskui bu
vo persodinta į svetimą kraš
tą, | svetimos kalbus pasaulį. 
Ta prasme atspindžiu daugelio 
beturiu gyvenimą, mano liki
mas yra tipiškas daugeliui ma-

Daug giedrios nuotaikos, džiaugsmo ir laimės Kalėdų Švenčių , 
kr Naujųjų Metų proga mieliesiems savu pacientams, drau- i 
gams ir pažįstamiems linki

DR. JUOZAS B. DIČI’IMGAITIS

KUPINŲ DŽIAUGSMO KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ MIELIESIEMS 

SAVO PACIENTAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 
LINKI

Kunigunda Žymantiene, M.D.

LIONE M ATHEWS-JUODYTĖ ir duktė Janina dėkoja 

■ visiems už pareikštą joms užuojautą ir atsiųstus švenčių 

i proga sveikinimus ir abi linki visienis artėjančių Kalėdų

ir Naujųjų Metų proga visokeriopos Aukščiausiojo ma-

lonės.

intelektualija su pavydu žvalgo
si į Vilnių ir į Taliną, o ne at
virkščiai ... lietuvis nelabai ko 
turi semtis iš rusų dabartinės 
kultūros, beveik visai neturi ko 
pavydėti. Anaiptol, jis gali jaus
tis ... ir jaučiasi kultūriniu at
žvilgiu pranašesnis už savo ‘vy
resnįjį broli’ ”.

To pranašumo priežastis pir
miausia esanti ta, kad grafoma
nija “Rusijoje tęsėsi arti tris
dešimties metų, gi Lietuvoje— 
nepilną dvylika”. Pasipriešini
mas grafomanijai Lietuvoje ei
na sykiu su pasipriešinimu ru
sifikacijai. Autorius mano, kad 
Vakaruose norint neprarasti 
vilties savo tautos ateitimi 
“mums dabar svarbiau žinoti, 
kiek sėkmingai ji tiems kėslams 
priešinasi”, ir to pasipriešinimo 
ženklus reikia iškelti.

(Tais pasipriešinimo arba kū
rybos ženklais reikia nuošir
džiai pasidžiaugti, bet reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų 
džiaugsmas minint Lietuvos rą- 
šytojų, dailininkų, mokslininkų^

vintu denunciacija ir skausmu 
tenykščiam Žmonėm, kada MGB misis dešimtmečiais nuo n pa

saulinio karo SsivefSimo”.
kintis ir įtrauks juos į juodąjį 
sąrašą).

toleranciją rutigijai?
. Aktualus rašinys yra A. Ma

ceinos “Ateizmas ir komuniz
mas”. Jis aktualus tuo, kad pa
rodo. ant kokių slidžių pagrin
dų atsistoja tie krikščionių teo
logai. kurie dialoge su komu
nistais tikisi gauti iš jų tole
ranciją religijai; ant slidžių pa
grindų taip pat ‘ "naujoji teo
logija”, kurioje Dievas laiko-

— ftr. JuOzn* Girnių* ruošia 
dr. prof. Prano Dovydaičio ite- 
nografiją. Monogramos redak
torius yra buvęs prof. Dovydai
čio studentas. Prof. dr. Pranas 
Dovydaitis mirė Sibiro tremty
je. Monografiją išleis ateitinin
kai. o jos išleidimui lėšas su
telkti pavesta Jonai Žadeikiai, 
4162 S. Fairfield Are., Chicago, 
BĮ. 60632.

MOTERŲ 
VIENYBĖSIX

valdyte ir nares sveikina įminėjos ir Antanas Šv. SaKdų '

LAISVĖS ŽIBURYS

«iwwwm

\ Kalėdų švenčių proga sveikina visus New Yorko apylinkių

“Laisvės žiburio” rėmėjus ir kltenytojus.

Vedėjas: ROMAS KBZYS — TW 4-1286

VYTAUTAS MAŽELIS—fotografas
422 Mcnahan St. -

Tcl. HY 7-4677
Brooklyn, N. Y.

Nuoširdžimtsi linkėjimai Lietuvių Fronto BičMiams 

ir visiems lietuviams iv. Kalėdų ir Naujųjų 1970 metų 

prugn. gyvybei iHaikymas ir kova dėl Lietuvos

laisvės mus įpareigoja ir ateinančiais metais budėti, vie

ningai dirbti ir aukotis.

KANADOS IR JAV LIETUVIŲ
FRONTO BIČIULIŲ 

CENTRO VALDYBA
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Praktiškumas. Vienas amų 
kilmės klebonas paklausė tris 
berniukus, kas, jų nuomone, bu
vo didžiausias ir svarbiausias as
muo žmonijos istorijoj. Už tin
kamą atsakymą pažadėjo duoti 
penkis dolerius. Paklaustieji vie
nas buvo liuteronas, kitas meto
distas, trečias žydų kilmės. Liu
terono nuomone -— didžiausias 
asmuo buvęs Martynas Liuteris, 
metodisto galvojimu — tokiu 
buvęs Jonas Wesley. Gi žy
delis nė nemirktelėjęs atsakė, 
kad toks asmuo neabejotinai 
yra šv. Patricijus. Klebonas pa
gyrė jį už teisingą atsakymą ir 
atidavė jam pažadėtos penkis 
dolerius.

Pasilikę vieni, kiti du berniu
kai nustebę klausė žydelį, ko
dėl jis taip atsakęs.

— Nejaugi žydų tautos istori
joj nėra'buvę jokio žymesnio 
asmens, kurį tu vertini daugiau 
kaip Airijos globėją šv. Patrici
jų*

— Aišku yra, — atsakė žy
delis. — Ne tik žydai, bet ir 
visas pasaulis žino, kad didžiau
sias žmogus buvo Mozė.

— Tai kodėl tu sakei, kad šv. 
Patricijus? — spaudė anie du.

— Ogi todėl, kad reikia būti 
praktiškam. Dėl mano pasaky- 
mo Mozei nei šilta, nei šalta, o 
man penki doleriai į kišenę.

☆

Kalėdų ironija (sukarikatūri
nimas). Remiantis šiuo principu, 
daugeliui žmonių, ypač prekybi
ninkam. Išganytojo gimtadienio 
minėjimas yra tapęs pasipiniga
vimo proga. To pasekmėje gali
ma rasti ne tik kalėdinių pa
puošalų, bet ir gražiai išpuoštų 
prakartėlių vitrinų languose net 
ir pas tokius prekybos savinin
kus, kuriem didžiausias žmogus 
tebėra Mozė, Mahometas, Buda 
ar Joseph Smith. Pas juos pra- 
kartėlės su visom figūrėlėm yra 
išstatomos ne Kristui pagerbti 
ar jo gimtadieniui prisiminti, o 
tik pirkėjam prisivilioti. Juk 
reikia būti praktiškam ...

Nenuostabu tad, kad gatvių 
ir pastatų kalėdiniai papuošimai 
tampa Kalėdų šventumo ir jų 
prasmės išjuokimu. O kad šie 
blizgučiai nieko bendro neturi 
su tikrąja Kalėdų prasme, ma
tyti, ir iš to, kad jie yra iš- 
kabinėjami ne Kalėdų o ad
vento metų arba net ir prieš 
adventą.

Adventas yra susitelkimo ir 
atgailos metas. Kas dera Kalė
dom, tas visai netinka adven
tui. Liūdniausia yra tai, kad, 
kai pagaliau ateina Kalėdos, tai 
visi vadinamieji kalėdiniai pa
puošimai yra skubiai nuplėšia
mi. Tai taip pat rodo, kad jie 
ne Kalėdų Naujagimio pagerbi
mui buvo skirti, o tik prekybi
nei propagandai.

☆ •
Neigiama įtaka. Dar liūdniau 

kad prieš šią “praktiškumo” į- 
taką nevisada pajėgia atsilaiky
ti net ir krikščionys. Neretai 
net ir geri katalikai pradeda sa
vo namus viduje ir iš lauko 
puošti Advento metu; tai ne
atitinka nei liturginės prasmės 
nei krikščionybės dvasios. Juk 
kiekvienas geras parapietis su
pranta, kad nedera giedoti gies
mės “Linksima diena” gavėnios 
metu ar kalėdinių giesmių ad
vento metu. Pasiduodant mate
rializmo įtakai ir pradedant Ka
lėdas švęsti ne laiku, iškreipia
ma jų prasmė.

DARBININKAS

Lietuvos laisvinimo darbų padėtis ir ateitis
“Okupuota Lietuva yra infor

muota apie mūsų veiklą bei dar
bus ir yra dėkinga jums vi
siems, kurie šaukiate laisvajam 
pasauliui apie tautai ir kraštui 
daromas skriaudas, genocidą, 
ūkinį išnaudojimą ir, kas svar
biausia, lietuviškos- dvasios kul
tūros, kalbos, istorijos, • religi
jos bei kitų pagrindinių tautos 
gyvavimui reikalingų šaltinių 
naikinimą” — savo žodyje Vli
ko seimui nurodė pirm. dr. J.K. 
Valiūnas. Jis pridūrė, kad Vli
ko valdybos veikla, kaip ir vi
so Vliko darbas, buvo pašvęs
tas vienam tikslui: Lietuvos lais
vės bylos klausimo ir nepakei
čiamo nusistatymo principui — 
dirbti ir aukotis Lietuvos ne
priklausomybės atstatymui. Tai 
darbas okupuotai Tėvynei bei 
pavergtai tautai. Tas darbas bū
tų bergždžias, jei jis neperteik
tų valstybingumo dvasios ir ne
priklausomybės Lietuvai reika
lavimo priaugančiai kartai.
. Valiūnas, prieš trejus metus 
(1966) pradėjęs eiti Vliko pir
mininko pareigas, buvo žadėjęs: 
Vlikas stengsis eiti į visuome
nę, sudaryti dar stipresnį užnu
garį, veikti dar pajėgiau, įjun
giant kaip galima daugiau lietu
vių į šį darbą.

Dėl to pats Valiūnas buvo ap
lankęs visus kontinentus bei 
valstybes, kur tiktai yra dides
nis lietuvių telkinys. Valiūno

Vliko valdybos pirm. dr. K. Valiūno mintys Vliko seime

nuomone, visur, kur tik jis bu
vo apsilankęs, lietuvis yra gy

Kanados Hotuvię veikla buvo 
iškelta tiek pirm. Valiūno pra
nešime Vliko seime, tiek ir pa
ties suvažiavimo atstovų. Kana
dos lietuvių. organizacinis vie
ningumas, pasak Valiūno, daug ir perteikti visiems lietuviams 
padėjo Vliko veikiat Kanada, 
esą, gali būti statoma pavyz
džiu kai kurioms kitoms mūsų 
išeivijos kolonijoms, (čia pri- 
mintina Kanados lietuvių jų 
atstovo Banelio, seimui, Lietu
vos laisvinimo darbui remti į- 
teikta 8,000 Kanados dpi. su
ma).

Laisvojo pasaulio lietuviai, 
kaip toliau nurodė Valiūnas, 
ypač geros valios lietuviai, be
veik be jokių išimčių, visomis 
išgalėmis remia Vliko veiklą ir 
supranta jo darbo vertę, jo sun- 

nuoširdžhis ir artimus. Esą “Vii- kumus ir kartu mato pasiekia- 
ko valdyba nė vieno susitarimo 
nesulaužė, į kitų veiksnių veik
los barus nesibrovė... Aš skai
tau Vliko autoriteto pripažini
mu, kad įvairių keblių klausi
mų sprendimui, kai kurios insti
tucijos’ prašė Vliką susidariu
sius sunkumus pašalinti”. Jei 
per 3 metus nėra buvę jokių 
nesusipratimų su kitais veiks
niais, tai dėl to padėka priklau
santi ir visiems, su kuriais Vli
kas taip darniai bendradarbia
vo.

myn. Australijoje, kur Vliko pir
mininkas lankėsi pirmą kartą, 
lietuviai vieningai remia mūsų 
vedamą darbą ir veikla nesilp
nėja, o priešingai, lietuviam sti
priau įsikūrus, auga ir tobulė
ja. Europoje lietuvių veikla ne
santi tokia stipri, kaip mums 
ten dar buvus, tačiau, ir žmo
nių skaičiui sumažėjus, “vei
kiama ir daroma, kas įmano
ma”. .

Vliko ir veiksnių tarpusavio

K. Valiūnas savo žodyje sei
mui pažymėjo, kad valdyba tuos 
ryšius palaikiusi, kaip galima

mus rezultatus.
Trys pagrindinės Vliko veik

los priemonės, nurodė Valiū
nas, yra tos: intelektualinės bei 
kultūrinės, darbuotojų prieaug
lis ir fizinės bei materialinės 
priemonės.

‘‘Pasak Valiūno, “Lietuvių iš
eivija dar niekuomet neturėjo 
savo eilėse tokio didelio skai
čiaus taip iškilių intelektualų, 
niekad neturėjo tiek daug aka
deminio jaunimo ir niekuomet 
dar nebuvo tokia turtinga ma-

Tikroji prasmė. Kristaus atė
jimas taikios revoliucijos būdu 
įvykdė perversmą pasauly, ka
lėdų šventės įprasminimas turi 
būti tos revoliucijos tęsimas. O < 
ta revoliucija turi prasidėti per
versmu savyje pačiame — se
nojo nuodėmingo žmogaus su
naikinimu, o naujo Kristuje ir 
per Kristų atgimusio pakilimu 
ir sudvasinimu.

Kalėdos nėra vien tik didelio 
istorinio įvykio prisiminimas, jo 
įvertinimas ar pagerbimas.

z 1 11 Vliko •eime kalba Vliko pirmininkas dr. K. Valiūnas, toliau j d. — seimo pirmininkas T. Blinstrubas, seimo
(nukelta į 4 psl.) . i sekretorius J. Vasys. Nuotr.*^T. Maželio
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VAIŽGANTAS

ŽEMAIČIŲ ROBINZONAS

jaunatvės skaistumas bent dirb
tinai pailginti?

— Vo kuo? Ar jaučio š. pa
sitepus? — laidaržškai atkirto 
stačiūkas Ontė.

— Na, kam tuo? Jis vargu 
bau ką padėtų. O Smalkų gra-

metų tebešviečia, dažyta it Ve- 
________________________ lykų kiaušis. Hk arti prisiki- 

f šęs, pažinsi, kad pasimoliavo-
Tauzų kaimas driko viršukaL jus.

ne, o jų sėdybos tiesės šlaitu 
žemyn į slėnį. Vieškelis kaspi
nu tiesės per Kusų kaimą, ant
ra viršukalne. Dabar keleiviai 
nebegalėjo savo akių atitrauk-

metė, kiekai metų pakaks jų ti nuo naujintelio dvaro ano- 
kuknyje kūrenti, bulbėms šu- pus, kitame kalne. Ten visos 
tinti, jovalui virinti. dviejų valakų trobos linksmai

— Ir kas nuo turto nukren- švietė skaisčiai geltona nauja 
ta, yra turtas, — pagudravo medžiaga. 
Ontė.

— O kiek 
skiedros, tie 
bus geros pievos išgulėję! Teks vieną sykį sumetė Vincentas, 
paskui Sbadyti ir pakritomis grįždamas su savo Penktulių 
užsėti, kad atželtų, — neva tuo Antanu iŠ miestelio, 
susikrimtęs, pagailestavo jau
nąs šeimininkas. Viso ko gau
sumas pūtė jį lyg dujos pūslę.
Jautės esąs turiningas.

— Je, po jomis, žiūrėk, vi
sos"* žolių šaknelės be vėjelio, 
be saulutės bus jau užtrošku- 
sios ir numirusios. Kaip po 
žlugto pelenais, — pabaigė 
senelis, rankas sudėdamas abu
du sugargažėjusiu kumščiu lyg 
“amžinam atilsiui” už tų aug
menėlių vėleles.

r(12)
Krūvų krūvos nutašytų skied

rų styrojo visais pašaliais. Jom 
apsaugoti nuo lietaus reiks di
džiulės pastogės, ir ji bus pil
na. Kūma Vaurus net nebesu-

— Gaila, kad per ilga ji imą 
jos, tos visos džiūti, pilkėti, pagaliau susilies 
visi • žiogspiriai su bendru kaimišku pilkumu—

— Sakai, ir mums derėtų nu- 
simoliavoti sienas, kai jos ims 
pilkėti? — atspėjo Ontė.

— Vo kaipgis. Jei turėsime 
iš ko. Atsieitų nedaugiausia, o 
apylinkę ir toliau džiugintų.

— Na, tai dar toli. Kai ronai 
susigulės, teks gi jie dar lento
mis apmušti. Naujos lentos 
vėl švies tiek pat ilgai, kaip 
ir patys ronai.

Krankštelėjo Ontė įtartinai, 
sujudėjo savo sėdynėje nera-

nauju savo laidaru ir mielai 
skubėjo vakarais čia padūsau
ti, pasilsėti ir gramą paatrajoti.

Troboje taip pat jau buvo 
gulima ir valgoma, nors visų 
kamarų raktus įduoti dailidės 
težadėjo vėlai rudenį, arti ad
ventų.

Kaimas jau darės paskutines 
savo išvadas:

— Kaniavaitis triūsia pluša, 
šaroja skuba lizdelį susikrauti 
patelei vesti. Veizdėk, tik be
laukiu trako laiko ir bus besi
skelbiąs su savo Uršule. Antai 
jo Ontė jau skelbdinąs su Ci
ną Kinčale; Vicentas vis tebė
ra susičiaupęs, nors kas miela 
šventė savo Uršelę kalbina, kur 
tik nutverdamas miestely, ir

Ir paklaustas, katrą imtų išsi- 
rinktinai, nelabai būtų tesėjęs 
griežtai atsakyti.

Vincas tad rimtai, net per 
rimtai ruošės vesti, tik vis dar 
tebesijautė nepalaidomis ran
komis, paskutinio mazgo staty
boj neužmezgęs — kamarų rak
tų į rankas nepaėmęs. Antron 
pusėn peršokti paskatino jį 
Antanas.

— Šita, gaspador, kunigėlis 
jau baigia mano užsakus su 
Vone. Gal duosi kurį kuiną į 
vinčių nuvažiuoti, kraičiui par
sivežti; atseit, gaspadinės skry
nutei ... — ėmė Ontė dėstyti 
kuklų savo pageidavimą ir, tau
tos papratimu, jau buvo besi
lenkiąs gaspadoriui prie ran
kos. Tik susilaikė ir mostą nu
kreipė sau į galvą, kur palšu 
plaukų tankyje kažkas ūmai 
sukrutėjo. Ir ėmė draskyti ją,

rime tas jėgas apjungti dar 
stipriau, bei uždegti ryžtu ko
vai už teisybę, laisvę, žmogaus 
teises savo pavergtam kraštui

visame laisvame pasaulyje min
tį, jog vien materialinėmis gė
rybėmis žmogus negali pasiten
kinti. “Mums idealų ieškoti ne
reikia, mūsų idealas yra padik
tuotas mūsų kenčiančio krašto” 
— pabrėžė Vliko pirmininkas.

Tarptautinėje veikloje Vli
kas glaudžiai bendradarbiavo 
su Lietuvos diplomatine tarny
ba bei jos šefu. Įvairūs veiks
mai, kuriuos Vliko valdyba at
liko tarptautiniame forume, 
buvo visuomet principe sutarti 
su diplomatinės tarnybos na
riais. Pagal Valiūną, tarptauti
nė veikla mūsų sąlygose yra 
sunki, todėl jai reikia skirti lai
ko ir energijos. Įvairius politi
nius žingsnius reikia apgalvo
ti, parinkti palankius momen
tus, nuolat besikeičiančioje pa
saulinėje politikoje aplamai, ir 

‘paskirų kraštų ypatingai.

Mūsų laisvės bylai, toliau 
nurodė Vliko pirm., mūsų 
diplomatai Vakaruose bei jų tei-

sinė padėtis turi ypatingos svar
bos.

šia proga jis pabrėžė, kad 
bendravime su pavergtu kraštu 
okupantas mėgina spęsti mum 
pinkles Lietuvos okupacijos de 
jure nepripažinimui panaikinti 
ir todėl “mes turime būti bud
rūs ir protingi”.

Kas darytina tarptautinėje 
srityje, ypač įvairiuose kraštuo
se gyvenantiems lietuviams? 
Valiūnas čia nurodė, kad veik
la turi būti sustiprinta. Kiekvie
no krašto, kuriame yra lietu
vių, organizacijos turi dar stip
riau įtaigoti savo gyvenamų 
kraštų v-bes, organizacijos tu
ri dalyvauti tarptautinėse kon
ferencijose, naudoti visas savo 
intelektualines, kultūrines bei 
asmenines jėgas Lietuvos bylai 
remti. Vliko pirmininkas pabrė
žė: “Mes turime išeiti į ofen
zyvą, o nesistengti vytis įvy
kius iš paskos”.

Lietuvių informacijos centras, 
užsieniečiams informuoti, turi 
būti įsteigtas. Be to, mes turi
me informuoti užsieniečius dar 
geresnėmis ir kur tik galima 
profesionaliai paruoštomis prie
monėmis . Visi mes, visi išei
viai, nurodė J. K. Valiūnas, tu
ri įsijungti į laisvinimo darbą 
— jam vadovauti ir toliau lieka 
Vlikas. (Elta)

Sveikinimas pasaulio lietuviam
Didžiųjų švenčių proga visi 

lietuviai, gyveną okupuotoj Lie
tuvoje ir po platųjį pasaulį iš
blaškyti, jungiasi nors mintimis 
ir išgyvena gaivinantį ir stipri
nantį jausmą, jog visi mes esa
me vienos ir nepakeičiamos tė
vynės' Lietuvos vaikai. To dva
sinio apsijungimo negali sutruk
dyti nei okupantas, nei neaprė
piamos vandenynų ir Sibiro tai
gų platybės.

Išblaškytieji lietuviai su pa- Kristaus gimimo ir Naujųjų 
garba ir pasitikėjimu žvelgia į 
savo brolius pavergtoje tėvy
nėje, nepalūžusius ir tęsiančius 
likiminę kovą prieš okupantą. 
Gili užuojauta lydi tuos, kurie 
tebekenčia Sibiro tremtį. Savo 
nepalaužiamą viltį ir pasiryžimą 
daryti visa, kas įmanoma Tėvy
nės laisvės aušrai pagreitinti, 
šia proga atnaujina tie, kuriem 
buvo lemta palikti savo gimtą
jį kraštą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas visų lietuvių pa
stangas apjungia, derina ir vi-

gal būt, nepadvėsi meilės ilge
siu. O tuo tarpu pasikinkyk į 
didžiąsias gardės ir suvežiok 
pas mus kūmų Vaurų mantą. 
Sutarta, ir jie to tik belau
kia.

— Klausau, pons... — ka-

sai laisvės kovai vadovauja.
Su viltimi ir tikėjimu žvel

gia lietuvių tauta į naują de
šimtmetį. Su viltimi, kad gėris 
ir teisingumas, o ne teroras ir 
brutali jėga, lems tautų ir vals
tybių ateitį, žvelgiame į naują 
dešimtmetį su tikėjimu, kad per 
kontinentus riedanti laisvėjimo 
banga palies ir sovietinę impe
riją ir atneš laisvės aušrą mū
sų tėvynei Lietuvai.

Metų švenčių proga sveikiname 
visus lietuvius: okupuotoje tė
vynėje, Sibiro tremtyje ir lais
vame pasaulyje. Telaimina Vi
sagalis visų mūsų šventas pa
stangas Tėvynei laisvę sugrąžin
ti, tauriais lietuviais išlikti ir 
mūsų tautos genijų mene ir 
moksluose realizuoti.

Visiems linkime linksmų Ka
lėdų švenčių ir laimingų Nau
jųjų Metų.

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

mis, kubilais, šėpomis, ūkio pa
dargais ir visokiais įrankiais? 
savo paveldėtojams jų nė čiup
telėti neprileista, ne tiek iš pa
vydo, kiek iš nepalankumo 
jiems. Nemielai elgės karšinto
jai, nemiela buvo ir karšin

iui kaip išsprūdo Ontei nau- čiams, kai jie ką jų čiupinėjo 
jas titulas ir jis nebesusilaikė Kai Kusų įnamis ėmė trauki- 
nepasilenkęs savo draugui į nėti daiktus iš visų palėpių ir 
alkūnę. statinėti kiemelyje, tai Ontė tik

Vincas pakabiai pakišo jam 
savo veidą ir abudu, niekam 
nematant, skaniai prietelingai 
pasibučiavo. Tokio paprasto 
berno, o, regi, mokama bučiuo
tis. Bus Vonė išmokius, sume- Yrą, grūdelių, yra vilnų, linų, 
tė Vincas.

Ontė nė nesvajojo tiek daug 
geros širdies ir šlovės iš savo 
pirmininko, tai, lyg ūmai vai
ku virtęs, visas sukrypo ir iš- , Kai Ontė prisikrovė pirmas 
dykaudamas nušleivavo arklį- gardės, ■ tSi ūžimas pasirodė 
dte ir ratainės link, kažin kaip fcaip trobelė; o kai du stambiu 
pasturgalį kraipydamas. Vincas ašviėniu patraukė, tai tik gar- 
dar nebuvo matęs, kaip On- dės sutratėjo ir ratai sugirgž- 

nusigando te reiškia aukščiausią paten- dėjo.

pašvilpė.
— čia, bra, nė trejomis ne

paimsi. O juk 
būt, yra?

—Kur bus

ir atsargos, tur

nebuvę, Onteie!

pavilgos. Nebadausime pas po- 
dę ir kąsnelių iš jo nesidairy
sime, — pasididžiavo senutė 
Vauruvienė. '

— Je, kaip jaunatvė. Pa- 
švies, padžiugins, ir ima bluk
ti, — pridėjo Antanas ir dusyk 
kryptelėjo galvą, patenkintas, 
kad ir jis ką išmintinga sugal
vojo. — Visam kam galas, — 
dar pridėjo ir visai nurimo dėl 
tos būtinybės.

Vincentas neramiai pakrutė
jo savo sėdynėje, lyg priešta
raudamas tai būtinybei.

— O ar nevertėtų, Antanai,

O Vincas Kaniavaitis savo 
būdu šitaip sumetinėjo:

— Dviejų darbų kaip vien
reikiant vis tiek nepadirbsi. visai nusisukęs nuo parkalbin-
Statybos darbui nekliudyk ir tojo. ...
ženatvės darbui nekliudyk. Kai — Jau? .—lyg i _
vieną su kitu sudėsi, mažiausia Vincentas, ir šaltis ūžtelėjo tinimą, ir gardžiai s^ijuokė, — Oo! — pagyrė Ontė, at
bus naudinga — statybai O jam gražiai per visą kailį, ligi nusekdamas jį akimis. metęs galvą per petį atgal ir

pritaria šiam naujam sumany
mui padaryti taip, kaip dar nie
kas šiame šone nėra padaręs, 
ar kalba taip sau, dėl nėra ko vedęs veizdėkis, kad patelė ne- pat užpenčių, kaip mainant ty- — Geras žmogus. Visais ga- dar kartą apžvelgęs visą veži-
veikia. nuobodžiautų, pro langelius nę — ir šiltos į šaltą ar ant- lūs geras žmogus, — tarė sau mą.

Kaniavaičio dvaras augo di- tėvelių nesidairytų, 
dėjo. Jau ir šienelį kimšos į 
savas daržines ir javus vėžio* 
jos į savo šalines erdvame kaip 
laukas klojime, kurio talpumą 
didino pusantro aukšto. Gud
rybės sunarstyti aukštą stogą 
išmokė vienas tikras dailidė, ' jo. Uršelės jis buvo tiek pat

Vincas. — Jėga — tokio, darb- Viskas buvo tvarkoje, niekas 
Stonas — suomio. Nei tau pa- nekrito, ir Ontė ramiai sau nu
sigers, nei žalos pridarys. Už žingsniavo šalia gardžių, bud- 
ką man Dievas ir davė tokį ant- riai laikydamas atvarslus, kad, 
rininką? išsimetus iš vieškelio į maža-

Kūmų Vauru nebūta jau to- kėlę, arkliai neišvežtų iŠ vagos, 
kių nemantingų kaip buvo ga- Žinai gi, netaisomos keliūtos 
Įima manyti apie juos daug kaip arimai — gilios vėžos su 

matęs tai knygoje nupieštą. Gy- pasiilgęs, kaip ir ūkio: katram eis. Tai netruks ilgiau kaip dvi metų prakaršusius priešininkė- prasūkais.
vulėliai jau seniai didžiavos ryžos visą savo sielą atiduoti, savaites. Per taip trumpą laiką, je. Jų įnamiauta su skrynio- (Bua daugiau)

našlaitė nesibraukytų, —guosk 
ir džiugink ją neatsitraukda
mas.

Svajojo Vincas, dainos žo
džiais kalbėjo ir tiek meilės 
jautė, kad net jam seilė tirštė-

raip.
— Na, tai laikas jau ir man. 

Aš tave, Antanai, kiek sutruk
dysiu. Viską dirbome išvien, 
tai ir vestuves išsikeikime iš
vien, kaip žadėjau tau, trobe
lę statydamas. Palauk manęs, 
kol aš atsiklausta ir užsakai rš-
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ši paroda jau atskleidžia ir 
trečiąją Sskaus kūrybos faaę

kalbėjime, kuris buvo atspaus
dintas Darbininko 77 nr,, jis 
pastebi, kad pasilipta žmogaus

Dail. Albinas Elskus su parodos rengėjom, kairėje Liucina Vilkutaitienė, 
dešinėje Liucija Sperauskienė, birutiečių pirm. Nuotr. R. Kisieliaus

Prasmės įgyvendinimas
Kasdien Kristus, kaip kūdi

kis ir kaip užaugęs vyras ar mo
teris, kaip pavargęs senelis, pa
liegęs ligonė, tremtinys ar kali
nys, nesuprastas, paniekintas, 
išjuoktas, — kasdien ateina pas 
mus. Tiesa, Jis mum dažnai yra 
nepažįstamas, nes Jis kartam pa-

Statybininkas A. ARMONAS ir seimą

Linksmų Šv. Kalėdų ir IniarrųpĮ Naujų Metų 
visiems klijentams, draugams ir 

pažįstamiems Imki
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mene. Prie to žmogaus ir pri
ėjo šioje parodoje, — buvo iš
statyti 5 paveikslai su žmogu
mi, iš jų 4 didelio formato. 
Taip šie paveikslai ir domina
vo parodoje.

Didesnę dalį sudarė pajūrių 
motyvai — Maino uolos, pada
rytos jo įprastiniu būdu. Bet 
ir čia buvo kai kurių naujovių 
— paveikslas sprendžiamas vie
na spalva ir tiek apibendrina
mas, kad paliekamos tik ke
lios ritmo linijos. Kitur, norė
damas išimti audros įspūdį, pa
veikslą padaro tamsų, uolą rit
mą paskandindamas į tas tam
sias spalvas.

Prie pajūrio vaizdų reikia

Gruodžio 7-8 savaitgalį Ko
lumbo vyčių salėje Woodhave- 
ne, N. Y., vyko dail. Albi
no Elskaus paroda, kurioje bu
vo išstatyta 20 tapybos darbų 
ir 8 piešiniai. Parodą rengė D. 
L. K Birutės karių šeimų d- 
ja, kuriai dabar, primininkauja 
p. Sperauskienė. Ji ir atidarė 
šią parodą 2 vai. popiet, trum
pu žodžiu pristatydama daili
ninką. Dail Altanas Elskus, 
visada kuklus ir mielas, nekal
bėjo nei apie savo kūrybą, nei 
apie šią parodą, tik padėkojo 
rengėjom ir kvietė susipažinti 
su jo menu.

žmonių atsilankė neperdau- 
giausia. Galėjo būti kur kas 
daugiau, nes paprastai į paro
dų atidarymus daugiau ateina. 
Gal sukliudė nepatogus popie
čio metas, gal sulaikė ir kiti už
simojimai, nes tą dieną buvo 
pilna visokių parengimų. Ren
gėjos atidarymo vaišėm prine
šė pyragų, tortų ir visus vaiši
no kava prie staliukų. Salė to
kiem priėmimam ir tokiom pa
rodom patogi ir švari, švie
sos kiek nepritaikytos, bet nė
ra taip skandalinga ir neįžiūri
ma.

Nuo abstrakto iki Maino uolų
Albinas Elskus yra vitražų 

meistras. Jis nuolat dirba su 
spalvotu stiklu, prie tapybos 
grįžta tik atliekamu laiku, daž
niausiai per. vasaros atostogas. 
Kaip jis pats sakosi, — ši pa
roda buvo senokai sumanyta. 
Tai davė progos dalininkui su
stoti ties tapyba ir šią parodą 
sukurti.

Kadaise A. Elskus tapė abs
trakčius paveikslus, paskui pa
keitė stilių. O pakeitė tada, kai 
pamatė Maino pajūrius su nuo
stabiai gražiai suskaldytom uo
lom. Jis pasigavo jų ritmą ir su
sidarė naują savo stilių Tai 
buvo jo antras kūrybinis laiko
tarpis, kuris apjungė ir ab
straktą ir realybę.

Tapydamas pajūrio uolas, jis 
temą labai apibendrino, paliko 
tik pagrindinius kontūrus, tik 
kelias dekoratyvias spalvas, 
pvz., dangų* visada vaizdavo 
tamsiai mėlyną, žalią, raudo
ną. Uolos buvo apvestos stam
biu juodu teptuku, o priekinis 
planas buvo šviesus — dažniau
siai net baltas.

šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname Jus mieli tautie
čiai ir linkime daug sveikatos ir sėkmės Jūsų darbuose.
Ta pačia proga nuoširdžiai dėkojame mūsų klijentams, kurie pareiš
kė pasitikėjimą, siųsdami savo siuntinius per mūsų lietuvišką firmą.

LINKSMŲ KALtDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

PROGA 
SVEIKINAME GAUSIUS MŪSŲ KLUENTUS

ALBERT J. BALTON, Licensed Manager 
sud Street Brookfyn U, N. Y.

STagg 2-5043

FREE DELJVERY
652 Myrtle Avenue 

Brooklyn, New York

Kaip Kristus negimė vien tik 
savo amžininkam ir nemirė vien 
tik jiem atpirkti, bet visai žmo
nijai, taip ir Kalėdų šventimas 
nėra tik kadaise gimusio Kris
taus prisiminimas. 1969 metų 
Kalėdų šventė yra Kristaus atė
jimas pas mus šiais metais. Tai 
naujas Kristaus su meile atė
jimas pas XX šimtmečio žmogų, 
atnešant jam malonės dovanų, 
reikalingų jo dvasinei pažangai. 
Tai iš naujo pakartotas meilės 
įsakymo vykdymas Dievo ir ar
timo atžvilgiu.

Kalėdos yra įprasminamos ne 
tuo, kad būna gražiai išpuoštas 
Kūčių stalas ir riša namų ap
linka, kad visi šeimos nariar ap
sirengia naujais drabužiais. Ne
užtenka to, kad tą naktį ar die
ną risi šeimos nariai kartu da
lyvauja mišių aukoje ir karta 
priima komuniją. Visa tai yra 
svarbu, prasminga ir reikatin- 
ga. Tačiau tai yra tik viena iš 
Kalėdų prasmės dabą.

Kristus atėjo ne tik kaip Die
vas, bei to kaip žmogus — ma
žas, nuogas, sušalęs, alkanas kū
dikėlis dvokiančiame tvarte, pa
guldytas į kietą lovį. Ne tik 
prieš 2,000 metų bet tai kar
tojasi kasmet TStigi ir šiemet, 
1999 metais, ir ne tik gruodfio 
25 dieną, bet kasdien;

REAL ĖST ATE — INSURANCE
380 New Britam Avė. Hartford, Conn.

Phooes: 521-2086 — 249-1396— 523-0644

Toks pat paveikslas yra ir 
mergaitė su gitara. Čia vaizduo
jama visa figūra, mergaitė — 
nusisukusi nuo publikos, rody
dama tik dalį veido, skambina 
gitara. Koloritas gelsvai žalias.

Dar kitam paveiksle kolori
tas degantis geltonas, kai kur 
išvirsta į oranžinius raudonus 
pustonius. Centre sėdi ta pa
ti mergaitė. Jos suknelės klos
tys taip ištapytos audringai, Įtąd 
primena barokines liepsnas. Jos 
gi kontrastuoja mergaitės ra
miam veidui

Siekia ramybės
Tapydamas žmones, dailinin

kas siekia ramybės ir dvasinės 
harmonijos, ir tai jis pasiekia, 
štai jo paveikslų formatas— 
kvadratas. Ar kvadratas nereiš
kia rimties? Beveik viri paro
dos paveikslai buvo kvadratai. 
Gi didieji irgi kvadratai (4 pė
dos ant 4 pėdų). Naudoja daž
niausiai tik vieną arba porą 
gretimų spalvų, retai kur įjung
damas kokį tamsesnį akcentą.

(ARMAKAU3KAS)
inotojas Moderniška Koplyčia

Avė.Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-4335

rirodo girtuoklio alkoholiko iš
vaizdoje, pasimetusio apžėlusių 
jaunuolio formoje, ar suvedžio
to tamsiaodžio asmeny. Ne mū
sų reikalas, kokipje formoje. Jis 
pasirodo. Bet mūsų pareiga Jį 
priimti ir paguosti.

Iš anksto nusakydamas mū
sų paskutinį susitikimą su Juo, 
Kristus įspėjo mus, kad tada Jis 
mus paklaus: Kodėl jūs manęs 
alkano nepavalgydinot, ištroš
kusio nepagirdėt, nuogo ir su
šalusio neapdengėt, benamio ne- 
priėmėt į save namus? O kai 
mes nustebę atsakysim klausi
mu: Bet kur gi męs Tave, Vieš
patie, matėme tekiame stovy? 
— Tada Jis tars: Kai jūs to ne
padarė! mano magiesiems, man 
nepadarėt Kai jūs mano varg
šų nematėt ar nenorėjot matyt, 
kai jūs juos teisėt ir iš jų ty- 
čtajotės, jūs aane teisėt ir iš 
manęs tyčiojotės, kai jūs, gy
vendami ištekliuj ir patogume, 
užmiršot tuos, kurie tebeneša 
vergijos naštą, badauja kalėji
mų celėse ar šąla Sibiro taigo
se, užmiršot mane.
Šiemet Kalėdas švenčiam tam, 

kad visa tai mum būtų iš nau
ju priminta, kad šia proga mes 
prisimintume ne tik Kristaus 
atėjimą, bet taip pat giliau per
prastame ir Jo mokslo tikrąją 
prasmę—kad Kalėdos yni Kris
taus atėjimas šiemet. Kad Jis 
.ateina XX šimtmečio formose. 
Kalėdos mum tada bus pras
mingos ir dvasiškai naudingos, 
kai mes Kristų priimsim ne tik 
Jo mokslo pagrinduose, ne tik 
sakramentų mistikoj, bet taip 
pat ir gyveninio realybėj, — 
tuose, kurto laukia ir tari tai
sės sulaukti pagalbos iš mūsų.

MOTERŲ SĄJUNGOS 29-smm KUOPOS VALDYBA 
ir nėrės sveikinu Apmikime parapijos globėją kleboną kun. 
J. Aleksiūną, dvasios vadą A. Račkauską bei kitai kunigus, 
tėvus PrandMEOuas, visas sąjeagietes Šv. Kalėdų proga ir 
buki vūnenous sėkmingų Naujų Metų!

K uolų prieidamas prie žmo- 
gaus, tą žmogų traktuoja irgj 
apibendrindamas. Tai nėra ko
kie reafistiniai pnvettriat Net 
Tai daugiau simboliniai, {veda
ma tik viena figūra, naudoja
ma tik viena spalva, pabrėžia
mi tik pagrindiniai bruožai, ku
rie išreilrita vedamąją mintį.

štai margaitė šokėja. Visas 
paveikslas turi melsvai žalią ko
loritą. Tokia padaryta ir šokė
ja ir jos veido šešėliuotos dalysi. 
Antroji spalva — balta. Balta 
spalva padaromas veidas, ryš
kinant jos užsisvajojimą, toliau 
pabrėžtos tik pagrindinės hu
no linijos. Gi rankos suliejamos 
su pačiu fonu — jos ištirpsta.

Tai svajingas romantinis su? 
citikimag. su žmogumi, bet dai
lininkui to reikėjo — jis taip 
išsakė savo jauną šokėją ir 
jos šokį.
. Simbolinis paveikslas yra ir 
kitas mergaitės portretas, -kur 
paliekamas didelis raudonas fo
nas;' o pati figūra atžymėta bal-

Open 7 Days 
MUMta

956 Elizabeth A ve. TeL EL 4-7608 EKzabeth, N J.
Svekina visus savo klijentus su Šv. Kalėdom 

ir linki laimingų Naujų Metų 
Vedėja JANE ftHIENC

TU proga pranešam, kad siuntiniai siunčiami į LIETUVĄ ir kitus 
kraštas per Kfizabetko skyrių pasirieja gavėjus per 5 ar 8 savaites 
ir tai garantuotai Apie gautą statini išduodant raštišką pakvitavimą. 
Krautuvėje turime didelį pasirinkimą įvairiausių medžiagų, megztinių, 
skarelių, tetų, kiltanr ir LL Siųskite per Eteteetho Heenzuotą skyrių

Superior Piece Goods Corp.
MEDŽIAGŲ PREKYBOS KRAUTUVE

ANGIES P1ZZA BAR
Our Specufty: CALZONE-ZEPPOLE

Freete doagįh mada T er 3 times teiiy

81-01 BoufevarJ Rodėavray Beach 93, N. Y«
Phone NE 4-5200

Linksmų švenčių Imki visiems pirkėjams

S&G MEATMARKET
LietuvBkų valgių krautuvių vardu

84-04 Jamaica Avė. Woodhaven, N. Y.— Tel. VI 9-5077
240 Grand Street Brooklyn, N. Y. —Tel. ST 2-4329 

Švenčių proga dideUs^pasirinkinas

LOEB & MAYER, INC 
Butchers Main Office



IŠ VISUR I

pro laisvosios Lietuvos karino*mis, kurias laikė kun. Bronius

no ieškoti, kas yra esminga ka-
ne visa darbo našta teko J. Ma
tulaičiui vienam. Techniškai 
jam talkino Danutė Lukšaitytė

buvo nuvertintas karys. Nepra
ėjo kalbėtojas tylomis nė pro

mergaitės sušoko kepurinę, ma
žiukai — suktinį, o užbaigai bu
vo skirtas lenciūgėlis, kur solo 
partiją šoko Ričardas Palavins-

kupacijų metais, kur daugiausia 
reiškėsi buvusieji Lietuvos ka
riai.

Kuklią meninę programą at-
liko Vasario 16 gimnaristai šas parūpinti pagelbėjo Vokie- 
Rūta Kūnaitė ir Živilė Vilčins- tijos LB valdybos įgaliotinis 
kaitė padeklamavo po eilėraštį, prie Rheinland Pfalz krašto vy

riausybės kun. Bronius Liubi-

SS sš -SS

nėjo Lietuvos

linu, karo metu, savisaugos da-

vadas. Tad suprantamai, kad

šiemetinei šventa ruoštasi 3-

tašką sudarė paskutiniajam 
bažnytinių metų sekmadieniui 
skirtoji evangelijos ištrauka, 
kur perduodamoj pranašystės 
apie pasaulio galą ir ^Jeruza- 
lės sugriovimą. Pagrindinė min
tis — karys privalo būti vi- 

— suomet paruošties būsenoje ir 
pajėgti pakelti visokius sunku
mus.

Toje pačioje patalpoje po 
trumputės pertraukos buvo aka
deminė dalis. Ją pradėjo 8591 
LS kuopos vadas maj. Jonas K. 
Vatninas, pasveikindamas daly
vaujant Lietuvos kariuomenės 
savanorį kūrėją Praną Plauską 
ir kitus svečius, pakviesdamas 
susikaupimu pagerbti žuvusiuo
sius ir pristatydamas dienos pa
skaitininką LS kapt. Jurgį Ba- 
rasą, atvykusį iš Kaiserslauter- 
no, iš 8593 LS kuopos Barasas 
savo išvedžiojimus daugiausia 
skyrė senosios Lietuvos kariuo
menei priminti. Lietuvos kario

k J. K. Valiūnas įteikė gėlių 
puokštę programą paruošusia- 
jai mok. Elizai Tamošaitienei ir 
pakvietė sugiedoti tautos him
ną.

Vėliau buvo nuotaikingos

Minėjimas įvyko lapkričio 
30. Jis. pradėtas pamaldomis 
Mainzo karmelitų bažnyčioje; 
jas laikė vietos lietuvių kape
lionas kun. Alfonsas Bernato
nis. Vėliau Neubrunnenhof 
viešbučio salėje buvo akademi
nė dalis.

Po apylinkės pirmininko Juo
zo Matulaičio sveikinamojo žo
džio, kurio metu buvo taip pat 
pagerbti žuvusieji, buvo žurna
listo Valterio Banaičio (iš Bon-Mainzo LB a-kėje yra ne

mažas skaičius buvusių Lietu- nos) paskaita. Jos pradžia ir pa
ves kariuomenės karininkų ir baiga buvo perduota vokiškai, 
šiaip karių. Apylinkės valdybos 
pirmininkas dipl ekon. Juozas 
Matulaitis buvo Lietuvos ka -

branduolys lietuviškai. Tema — 
kariuomenės prasmė, kaina, ga
limybės ir reikšmė. Aptarta

PRISIMINTAS PRANAS LEMBERTAS
Du metai praėjo, kaip taurus Brazdžionis, 

lietuvis, poetąs Pranas Lember- 
tas Dievo valia pasitraukė iš šio 
pasaulio. Jo našlė žmona Moni
ka ir sūnus inžinierius Vitalis 
Lembertai su artimesnių drau- 

4»ų pagalba išleido jo pomirti
nę knygą “Tau Sesute”. Šios 
knygos Los Angeles lietuvių vi
suomenei pristatymas ir poeto 
dviejų mirties metinių paminė
jimas buvo gruodžio 6 vakarą 

; šv, Kazimiero parapijos salėje.
šis minėjimas — akademija, 

kaip retai kada, sutraukė pil
ną salę žmonių. Scena buvo pa
puošta poeto Pr. Lemberto 
portretu, apsuptu baltomis gė
lėmis. Programa, išpildyta žo
džio ir muzikos Los Angeles 
menininkų, praėjo didelės rim
ties ženkle ir buvo atidžiai iš
klausyta.

Solo gražiai padainavo Biru- niaus kanklės’ 
tė ir Rimtautas Dabšiai, —mu- -* ' ’ *
zika J. Gaidelio, akomp. L.. 
Budriūnui; Ona Deveikienė — 
maldą, žodžiai papildyti P. Lem
berto, akomp. Br. Budriūnui 
(muzika č. Sasnausko, arr. Br. 
B.); solistas Antanas Pavasaris 
gerai išpildė Onos Metrikienės 
parašytą dainą, pačiai autorei 
akomponuojant; visų solo dai
nų ir B. R. Dabšių dueto “Aukš
taičių žemė” muzika A. Bu- 
driūno, akomp. Br. Budriūnui, 
žodžiai parašyti velionies poeto 
Pr. Lemberto.

B magnetofono juostos bu
vo perduota velionies bakas, 
deklamuojant ju paties eilėraš
čius; šį perdavimą bei kitus 
scenos efektus tvarkė Balys 
Mackiala.

Deklamacijas iš Pr. Lember
to naujos knygos “Tau Sesute” 
meniškai atliko aktorė-režisierė

* Dailia Mackialienė ir aktorė 
Viltis Vaičrūnaitė-JatulienėC

Programą labai gražiai ir pra
smingai paįvairino poeto jau
nos anūkėlės: Audra (8 m.) ir 
Brigita (5 m.), puikiai padekla- 
muodamos iš senelio (jų vadin
to Neniuku) poezijos. Senelis 
miręs, o atžalėlės gyvos...

Pagrindinę kalbą, apibūdi
nant Pr. Lembertą poetą ir žmo
gų, pasakė Bronys Raila. Savo 
kolegiškais žodžiais prie progra
mos prisidėjo Juoaas Švaistas 
(ypač taikliai ir šiltai pririma- 
damas velkmį, draugą rašytoją), 
Bernardas Brazdžionis ir Alė 
Rūta. Pakiliai minėjimą'l$baig6 
(didžiąja dalimi šią akademiją ir 
moderuodamas) poetas B.

atsiuntė a.+a. Pr. Lembertui 
dedikuotą eilėr. “Malda” ir ke- 
turius Pr. Lemberto eilėraščius, 
Zentos ir Aleksandro Tenisonų 
išverstus į anglų, rusų, latvių 
ir olandų kalbas.

Knygos “Tau Sesute” pasiro
dymo proga Moniką Lember- 
tienę sveikino Lietuvos atsto
vas J. Rajeckas (“Sveikinu Jus 
ir Jūsų artimuosius už taip gra
žų ir turiningą velionies įamži- 
nimą”); poetas kari. M. Vaitkus 
(“Knyga Tau Sesute vertingai 

velionį

pasidžiaugdamas, 
kad mylinčios ir pavyzdingos 
žmonos Monikos didžiausiu rū
pesčiu per knygą “Tau Sesu
te” poeto Prano Lemberto sie
la sugrįžo į žemę...
- Po programos buvo jaukios 
vaišės, kurias paruošė minėji
mo rengėjai: Santa Monikos Lie
tuvių Bendruomenė (pirm. A. 
Trasikis), talkinant Los An
geles B-nės sk. (pirm. L. Bal- 
vočius) ir Dailiųjų Menų Klu
bui. Vakaro metu parduota ke
liasdešimt “Tau Sesute” knygų, pagerbia kilnų mūsų

šia proga Monika Lembertie- poetą, taurų ir mielą asmenį”; 
nė gavo gražių kūrybinių dova- prelatas P. M. Juras (“Šis kūri
nu: muz. Giedros Gudauskienės nys praturtins ir papuoš lietu-
— naujai parašytas gaidas Pr. 
Lemberto žodžiams “Metai”, 
“Gintarėliai”, “Peizažas”; Aldo
nos Frižgintaitės — Pr. Lem
bertui dedikuotą eilėraštį “Dai-

' *'(iš Sydnėjaus, 
Australijos); taip pat Žentą Te-

Br nisonaitė, gyvenanti Belgijoje,

vių literatūros darželį”).
Kongreso biblioteka Washing- 

tone padėkojo už nusiųstą kny
ga-

Šis minėjimas buvo vienu gra
žesnių Los Angeles lietuvių 
bendruomenės įvykių.

Alė Rūta

Nuotr. L. Kanto

_ ® »

pirmininkas, Genovaitė Valiulienė — sekretorė; stovi: Vytautas Valiulis — iždininkas h- Albina Brazauskienė 
— narė. J Nuotr. A. Balsio

jame gyvenime ir rezistencijo- 
1 je. Kariuomenė pristatyta kaip 

pavyzdingiausioj! lietuvių tau
tos organizacija, kurioje vy
ravo lietuviškasis elementas.* 
Suminėti ginkluoto pasiprieši
nimo nuostoliai: nepriklauso
mybės kovose apie 4000 žuvu
sių ir sužeistų, 1941 birželio su
kilime — 4000 žuvusių ir 8000 
sužeistų, 1944-54 kovose žuvę 
daugiau kaip 30,000 (sovietų ir 
stribų netoli 100,000), o išvež
ta apie 350,000 žmonių. Išryš
kinta laisvojo pasaulio tyla. Nu
tylimas 1941 sukilimas, nutyli
mos 1944-1954 partizanų ko
vos, nutylimas Lietuvos vyriau
sybės atsisakymas dėtis prie 
Hitlerio, -nutylima, kad lietu
viai po karo globojo vokiečius, 
atsidūrusius Lietuvoje.

Meninės programos centre 
buvo iš Belgijos atvykusi Bro
nė Spies Gailiūtė, kuri padaina-

• vo eilę lietuvių liaudies dainų 
ir porą vokiškų. Pianinu paly- Geriau yra palaukti, kol bus ga-

[ dėjo Valteris Banaitis. Vasario ' *' '
16 gimnazistės -padeklamavo 

. eilėraščių^ šokėjai sušoko suk- 

. tinį ir lenciūgėlį.
Užbaigos žodį tarė J. Matuiai- 

. tis, įteikdamas ponioms B. Spie- 
sienei ir E. Tamošaitienei po gė
lių puokštę, padėkodamas pro- 

. gramos dalyviams ir svečiams 
i ir pakviesdamas sugiedoti tau

tos himną.
Vėliau pasivaišinime buvo 

progos pabendrauti, nes apylin- 
' kės nariai gyvena plačiai išsį 

sklaidė. Dalyvavo virš 60, tarp 
jų savanoriai kūrėjai — pulk. 
Itn. Viktoras Sutkus, majorai 
Juozas Černius ir Petras Gu
delis ir karo valdininkas Juo
zas Lasys. ELI

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RADIJO 
VALANDĖLĖ LAIKINAI SUSTOJO

Lietuvių Bendruomenės Los klubas jau turi apie 200. Metų 
Angeles skyrius buvo suorga- pabaigoje klubas susirenka ir 
nizavęs radijo valandėlę, kuri aptaria klubo bei radijo valan- 
vėliau persiorganizavo į Ka- dėlės veiklą, išrenka naują val- 
lifornijos lietuvių radijo klubą, dybą.
Ši valandėlė veikė nuo vasario 
16 iki spalio 26 iš radijo sto
ties KTYM, banga AM-1460. Ra
dijo stočiai persitvarkant, valan
dėlės transliavimas laikinai su
stabdytas. Stotis pažadėjo va
sario mėnesį vėl duoti laiką lie
tuviškai radijo valandėlei.

Radijo klubas darė žygių gau
ti kitoje radijo stotyje laiką 
savo transliacijom, buvo ras
ta viena stotis KMAX, banga 
FM 107. Stotis būtų davusi lai
ką šeštadieniais ir net neblogo
mis sąlygomis, bet ši stotis blo
gai girdima Los Angeles apy
linkėse; Klubo valdyba apsvars
tė ir nutarė tos stoties neimti.

Visuomenė klubo valdybos 
darbą įvertino. Tai pasako jų 
aukos. Klubo valdyba nori pa
žymėti, kad programų sudary
mui ir jų vedimui daug darbo į- 
dėjo pirm. Stasė Pautienienė, 
vicepirm. Stasys Paltus, valdy
bos narys Vladas Gylis.

Klubo "Vadovybė taip pat dė
koja organizacijom ir pavie
niam asmenim bei klubo na
riam, kurie aukojo ir dirbo, kad 
ši vienintelė Kalifornijos lietu
vių radijo valandėlė galėtų gy- 
vuot. Mes su pasitikėjimu ir vil
timi laukiame, kada galėsime 
radijo bangomis lietuviškai pra
bilti į jus.

KX.R. klubo vadovybe

Urna grįžti į senąją stotį — KT 
YM —, nes visiem gerai girdi
ma.

Valandėlei išlaikyti susiorga-
nizavo specialus klubas. Klu
bo nariu yra kiekvienas, kuris 
valandėlės išlaikymui paaukoja 
nemažiau 5 dol... Tokių narių

ŠVENTASIS TĖVAS 
PALAIMINS LIETUVOS 
KANKINIŲ KOPLYČIĄ 

ROMOJE

PADĖKA
Mano mylimo a. a.

Lemberto knygos “Tau sesute” 
pristatymas taip gražiai praėjo. 
Nuoširdžiai dėkoju visiems pro
gramos išpildytojams, sutiku
siems taip mielai dalyvauti; ren
gėjams — Santa Monikos ir Los 
Angeles Liet. Bendruomenių 
pirmininkam ir jų valdyboms, 
dailiųjų menų klubui, visom po
niom — Santa Monikos ir L 
Angeles Bendruomenių darbuo
tojom, paruGšusiom to vakaro 
vaišes — kavutę.

Ačiū mergaitėm, kurios prie 
įėjimo taip rūpestingai ir ma
loniai sutiko svečius. Nuošir
džiai dėkoju visai lietuvių vi
suomenei, gausiai atsilankiu
siai į a.a. Prano Lemberto ir jo 
kūrybos paminėjimą.

Prano

Dėkoju už kūrybines dovanas, 
įteiktas man šia proga: Gied
ros Gudauskienės naujai sukur
tą muziką “Metų laikai” ir k., 
Pr. Le m berto žodžiam; poe
tėm Aid. Prižgintaitei ir Žen
tai Tenisonaitei už jų parašy
tus eilėraščius, dedikuotus a.a. 
Pr. Lembertui.

Poeto Bernardo Brazdžionio

sakymas “Rimai ir Nerimai”,. 
Leidžia Pedagoginis Litusnisti- 
kos Institutas. Leidinio mece
natas — Lietuvių Tautinės Są
jungos Cicero (16) skyrius, ku
riam šiuo metu vadovauja Juo
zas šulaitis (pirm ), Pranas Ka* 
šubą Jįr Adolfas Trinka. “Ri
mams" ir Nerimams” išleisti pa
skyrė 500 dol. Sis klasiko Vaiž
ganto apsakymas bus naudin
gas skaitinys visų laipsnių lie
tuviškosioms mokykloms ir vi
siems gražinės literatūros skai
tytojams. “Rimai ir Nerimai” 
išeina gruodžio 27. Tą dieną 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je bus ir Vaižganto kūrybos va
karas. Sceninę programą, ku
rion įeina Vaižganto “Dzidorius 
Artojas” ir “Paslaptingojo žo
džio ieškotojas", atliks P. L. 
Instituto studentai. Režisuoja 
du teatralai: Dalia Juknevičiūtė 
Šimoliūnienė ir Leonas Baraus
kas. Vakaro programos pradžia 
— 7 vai. vak. punktualiai.

gos centro valdyba sveikina ko
legas ir jų šeimas Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga ir linki nuo- . 
taikingai jas praleisti, taip pat 
ištvermės ir ryžto atsakingame 
spaudos darbe, ypač kreipdama 
kolegų dėmesį į 1970 metus, 
kuriais sukanka 30 metų, kai 
Lietuva buvo nuožmių priešų o- 
kupuota. C.V. skatina kolegas 
atsidėjusiai pasiruošti tai tra
giškai sukakčiai atitinkamai pa
minėti ir ją išryškinti tiek lie
tuvių, tiek kitataučių periodinė
je ir neperiodinėje spaudoje.

— Solistė Florencija Korsa
kaitė gruodžio 26 ir 28 dainuos 
Humperdiiick’s “Hansel and 
Gretel”, trijų veiksmų operos, , 
pastatyme Los Angeles, Calif. 
The Hollywood American Le- 
gion auditorijoje.

Gauta telegrama iš Romos, 
kad šventasis Tėvas Paulius VI 
liepos 7 ar 8 palaimins Lietu
vos kankinių koplyčią. Ryšium 

i . su tuo bus eilė kitu svarbiųiLiskaus parodoje '^įvykių: audiencija pas Šventą
jį Tėvą, pamaldos už Lietuvos 
kankinius, Šv. Kazimiero kole
gijos Romoje 25 metų sukak
ties minėjimas. Amerikoje ir 
Kanadoje skelbiama norinčių
jų vykti į Romą registracija. 
Suinteresuotieji prašomi sekti 
informaciją spaudoje. Iš lietu
vių nuotaikų atrodo, kad ta 
proga į Romą suplauks iš visų 
kraštų rekordinis lietuvių skai
čius. Romoje pasilikti numato
ma vieną savaitę.

tas, dešimtas iš eilės, ruošia
mas kunigo Br. Jurkšo, bus 
atliktas prieš Bernelių mišias 
Prisikėlimo parapijos bažnyčio
je, Toronte. Programą sudarys 
18 Europos tautų senovinės 
Kalėdų giesmės. Atliks solistų 
kvartetas: J. Sriubiškienė, L. 
Marcinkutė, R. Strimaitis ir L. 
B. Jurkšas. Per Bernelių mišias 
ir visą kalėdinį laikotarpį kalė
dines giesmes giedos jungtims 
suaugusių ir studentų choras.

(atkelta iš 4 psl.)
Tai irgi suteikia ir apibendrini
mą ir ramybę.

Sukurdamas tokią savo este
tiką, jis turi aiškią logiką ir aiš
kią nuovoką. Jis žino, ką da
ro, ir žino, kaip tai reikia pa
daryti. ’ .

Akrilikos dažais
0 padaryta jo su meisterio 

įgudimu, štai visa paroda bu
vo tapyta akrilikos dažais, ne 
aliejumi. Gi įspūdis atrodo, kad 
aliejus. Akrilika, kuri yra linku
si pilkėti ir pasidaryti negyva, 
jo taip apvaldyta, 
ir virpa.

Tad, pasižvalgęs 
Elskaus parodoje, 
kad jis žengia pirmyn, ieško 
naujų idėjų ir naujų formų Pa
sidžiaugi jo ramybe, kai dabar
ties gyvenime tiek daug chao
so. Pasidžiaugi jo žmogumi, kai 
dabarties menas tą 
nuplakė, suniekino 
kan išgujo.

kad ji žėri

dail. Albino 
pasidžiaugi,

žmogų taip 
ir net lau-

vėl buvo
Vienas pa-

Baigiant parodą, 
prisirinkę žmonių, 
veikslas (pajūrio uolos) išleistas 

< loterijai. Laimėjo J. Žukas.
(p.p

žodžiais—“Prano Lemberto sie
la per jo naują knygą sugrįžo 
Į žemę”.

Ačiū visiem, kurie mano bran
gų vyrą prisiminė maldose, mi
nėjime ar skaitydami jo naują 
knygą.

M. Lembertienė

Lietuviy Fondui

A. a. Irenos Stankūnienės- 
Mašiotienės vardui įamžinti Lie
tuviu Fonde, fondui aukojo:

Iš Clevelando: po 25 doL: 
Korp! Neo-Lithuania Clevelan
do skyrius, Donatas Mašiotas, 
Pranas ir Paulina Mašiotai; po 
20 dol.: Kripavičių šeima. 
Friend of the Cleveland Clinic 
ir Čiurlionio ansamblis; po 15 
dol. A. ir V. Augustinai ir V. ir 
L. Ciurlioniai; po 10 dol.: Ed. 
Malcanas. V. šembergas, V. Val- 
dukaitis, A. Meilus, J. ir P. 
Kfioriai, J. ir N. Mockai, J. ir J. 
Račylos, K. ir J. Sniečkai, O. ir 
A. Mikulskiai, A. Butkus. D. ir 
V. PuŠkoriai. S. ir M. Slabokai, 
V. ir A. Vaičaičiai. J. ir J. Dau
gėlai, A. Gargasas. A. J. V. Puš 
koriai, Jadvyga Budrienė; po 
5 dol.: Ig. Statkevičius. Iz. ir A. 
Jonaičiai. Stuart Tattar ir X.

Iš New Yorko: 25 dol.: Gied
rė ir Jonas Stankūnai, Janina

kurią sudarė Alto valdybos na
riai Emilija Vilimaitė, dr. Vla
das Šimaitis ir dr. Jonas Valai
tis, dalyvaujant Lietuvių tautos 
genocido parodai rengti komisi
jos nariam dail. Z. Kolbai, J. 
Karkliniui, L. Prapuoleniui ir 
J. Jasaičiui, patikrino ir perėmė 
Alto žinion Lietuvos genocido 
parodos eksponatus ir ki
tą inventorių. Genocido parodai 
rengti komisija (dail. Z. Kolba, 
dail. prof. A Varnas, L. Pra
puolenis. D. Valėnas. J. Karkli
nis, J. Skorubskas ir J. Jasai
tis) darbą užbaigė parodą pa
rengdami išstatymui. Parodos 
eksponatai supakuoti specialiai 
pritaikintose dėžėse ir paruošti 
kelionei. Parodos išstatymu a- 
merikiečių ir lietuvių visuome 
nei rūpinasi Amerikos Lietuvių 
Tarybos valdyba. Parodai išsta
tyti Chicagoje Alto valdyba yra 
numačiusi sudaryti specialų ko
mitetą.

Staškutė. Madas Stoškus. Jone 
ir Vytas Staškai.

Iš Dorchesterio A. Vilėniškis 
20 deri., iš Detroito ponai Miš
kai 20 dol.; iš Chicagos O. Pa- 
vilčienė 10 dol.

Aukojusieji tiki, kad ir kiti 
draugai bei artimieji velione 
prisimins ir pagerbs, pasiųsda
mi Lietuvių Fondui veikmės i- 
našan savo auką I.F adresas 
6643 S. Maplrvood Avė.. CM- 
cago, III. 60629.



TeL OR 4-3930

•te

RAY PELTON

ADVOKATAS
The RickshaWe DeliveiGL 3-5632

Best Wishes for a Merry Christmas and Happy Nezv Year

Road Service

■te

ir kitas įvairias dovanas

•te

ir palinkės. vieni kitiem Unks
nių Kalėdų. Jie neįstengs pirk
ti dovanų. Ir bos patenkinti,

teo metu iš spaudos išėjo 
rašytojo Anatolijaus Kairio vie
no veiksmo trijų paveikslų dra-

Praeina eilė metų. Užauga 
psichiškai nesveikas sūnus. Mo
tina miršta nuo trečiojo širdies

sveikina savo mielus klijentus su šv. Kalėdomis ir lirai 
laimingų Naujųjų Metų. Kartu praneša, kad jų siuntimų 
įstaiga uždaroma šventėm nuo gruodžio 20 iki sausio 5, d.

CHINESE AMERICAN 
RESTAURANT AND 
COCKTAIL L.OUNGE

ND®
i, INC.

10-12 North 3rd St 
HARRISON.NJ 

201—483-8771 
or 484-1951

STEEL ĘOUtPMENT INC. 
Comptete Bne of Office 
and industrial furniture 

and eąufpment.
IMMEDIATE DELIVERTES 

from our warehouse

’ Autorius Tauro asmenyje su- 
kūrė šiai dienai būdingą lietu
vio t$ų» kuris, gavęs dėdės pa
tikiną — knygas, yra nustebęs, 
nurivylęs ir pasipiktinęs.... Į- 
dourts, spalvingi Tauro dialo
gu su savo seserim. Jie neper-

VYTAUTAS BELECKAS, 
savininkas

Grabam Avė. (bet Richardson & Frost St.) Brooklyn, N. Y.
389-2544 . ’ .

37 Sheridan Avenue Brooklyn 8, N. Y.
Tel. APpldgate7-7083

Linkėtina, kad naujas veika
las išvystų sceną ir būtų vaidi
namas visose mūsų kolonijose.

(Anatolijus Kairys, Palikimas, 
vieno veiksmo trijų paveikslų 
drama, 73 . pust Kaina 
doL Išleido žurnalas 1 
Lietuviams”. Iliustravo 
Sodeikienė. Spaudė Immaculata 
Press, Putnam, Čonn.)

J. Narūne

bai brangios ir sunkiai priete 
mos.

PreL L. J. Mendelis asmeniš
kai kiekvienais metais-per pas
kutinius 20 metų atidavė savo 
gruodžio mėnesio 225 dot algą 
"Christmas Leper Fund”—ka
lėdiniam raupsuotųjų fondui.

118 Main Street 
HMCKČNSACK, N.X 
’ •* 28€—342-0044

“.. Jcąaš darysiu su tomis 
knygomis torto Tauras sese
riai: aš pats neskaitau, mano 
žmona nemoka lietuviškai. Ne
moka ir vaikai...” (Puri. 17.)

3890 Sunrtoe Hiphway 
8EAFORD, L.I.
(518) TA 8-3030

Kokią geresnę dovaną tu gau- ! * ( 
si per šias Kalėdas už tą mielą > 

— 2.50 .žinią, kad tavo auka atneš vii- > 
‘Laiškai ;tį ir padrąsinimą, žmonijai? Jo- ' '

Zita ' kia kita dėvana po kalėdine eg
lute negali susilyginti su tikruo- ; 
ju džiaugsmu, kuris yra artimo 
meilė. T.8.R.

RIC|C« 
AUTO^SALES INC.

QUAUTYCAES

WINES and LKįUORS
J. CAROTENUTO

1060 Broadvvay •... Brooklyn 21, N. Y.

LONG ISLANDAS 
MOST KLEGANT 

chinese cmsnCE 
Open 7 Dsys a -Week

augusių, bet ir vaikų, net te 
$AinwĮ Statistikos tintomis, A- * 
menkoj yra užregistruota per 
2000 gnomų į 

būt, yra dar 201 
Ran dauguma 
suotų gyvena ' 
sūikustose šalyse. Mritiriništa

RITANIA 
RFAURANT

Džiugu, kad mūsų rašytojai 
jau yra MkMę ignoruojamos lie- 
tuvMn* knygos temų. Nėra pa- 
rtąte» jog knygų tiražai išei- z smūgio. Pono M. sąžinė atbun- 
rijajė yru maži, o ir tie patys^-da, bet jaupervėlu... 
eilę mėtų tieka gulėti leidyklų " Dramos kompozicija įdomi.

Žmogaus dvilypumas (sąžinė ir 
gobšumas — Ponas M. ir Po
nas N.) nutapytas psichologiš-

• (j. POVILAITIS)
Complete Automotive Repairs 

State Inspection
85-42 Woodhaven Blvd. Woodhaven, N. Y. 11421

' ■ (Corner86th Avenue)

ėmė saujelę nuodu; pertari, po- mkuinu v«>v> -M ,
■MUM mmpos nepanetę, g arinis švenfiamori
fė jga prie prakartėlės esan&ą 
malą žvakutę. Po to — ramiai 
te pagarbiai ji paguldė Kūdikė- 
1| Jėzų į prakartėlę- ' .-Įg^Į 

Visa skurdi šeimynėlė pask ėjęs ka^ 
MII KMMų linkėjimais ir • gaištis, 
••tente vaisių ir saldumynų Dar Jc ..........x
doeunrikmiu Ir taip jie šią nak- nės tik paprastai $asisveikms 2 
U ariartri tos brangios ir di- 

šmtės — “fiesta”. «Fe- 
W Nąridad” — linksmų Kalė- BALT1C

PAINTING A DECORATING CO.
L • . ■ .■ •:• ■... - ■ . ■

: Vladas Vasikauskas-Jonas Bačianskas-Petras Pęgojua

102-34 Olst Avenu/e Richmond Hill, N. Y.
TfeLVI7-128S

JOHN PATRICK 

BOULEVARD 
BOUTipUE

Custom Made Origtaabs 
329 Oakland Avenue
WEST BRIGHTON- 

Staten Island 
727-5522

UNITED CONTROL EUUIPMENT
Switch Boards, Panel Boards, etc.
What are your reguirements — CaUg
us for immediaĮe .service! f

319 Goveraor St.
Pąteraon, New Jersey f

201-7279^8530 f

“Nepaprastai didelis lietuvių 
išeivių amas knogreičiausiai iš- 
tautėti”, — kalbėjo a. a. prot 
K. Pakštas. Tą pačią mintį ga
bi Anatolijaus Kairio plunksna 
puvatodnoja dramoje. Troški
mas ištautėti atsispindi Pono M. 
asmenyje.

“Tai nelestina, Vilija! (sako 
jfe žmonai). Jis (sūnus) jau da
riu turi svetimtaučio akcen
tą...” (Puri. 47.) Mes fisikel- 
sūn į kitą miestą, už tūkstan
čių mylių. Ten jis negirdės nei 
vieno žodžio kitaip. Jis nepri
valo sužinoti, kas mes esame, 
iš kur atvažiavome. Kodėl atva
žiavome. Niekada... Neapsun- 
kinkime savo sūnaus mūsų naš
ta. Mraų vargai ir skurdas, mū
sų žema kihnė, politinis bejė
giškumas, tarptautinis menka
vertiškumas, laisvės ir tau
tybės problemos nuo mūsų vai
ko turi būti paslėpta amži-

Ntotetjr NOtactaiBŠnert
370 8tk Avenue, N. Y. C. 

CaHL ODC 5-9873

IgOAST IN / 
įtoįMatara Piace 
Oa toe Navesink 

BBto BANK, N. J. 
Cab 281—741-4338

VIrginia 6-9683

THREE JOES 
SERVICE STATION Ine

NAUJAISIAIS METAIS 
linkime jiems sveikatos, laimes 

ir sėkmės.

Mr. Anthony lapostto extends 
Seasons Greettngs to AB—.

Ate Overhead Door 
Lumber Corp.

3803 Ft HamBUn Parkway 
Brooklyn, N.T.

Lumber, Sateil, WaU Paneiing
QuaMty—Prtofe, Dependahfiity

220 Perk Avė. South Yorit, N. Y, (0003 
Tai 212—2204547

Privalė Car Servieė 
FOR WEDDINGS, PARTIES 
HOSPTTALS and AIRPORTS

93 East Fotorth Street
- Brooklyn, N.T. 

U L 3-7010



CLOVER LEAF GAR&ENS 
272A Reeneke Street 

Woo*rM*e, N. J. 
Call (281) 636-2980

AMERLING FORD510 WE 1-1940 LĄVALLETTE,

(201) 703-74601100 McDonald Avė. Brooklyn TeL 894-4188
IND FTrain, 1 Station

ttASŠGČ, N. A 
CM »1—974-7518

460 W«t BFMdw«y. Senti 
"Kur tūkstančiai h 

ALFRED W. A 
Presidt 

dto banko direktorių taryboje yra L 
O. Shallna U adv. Jonas J. Grigalių 
Ūma susikalbėti ir lietuviškai, o Tu

Current dividend 

Dabar moka 5

over 20 Years 
Mouthly and Yeariy

RITE ANGLE 
C0NSTRUCT1ON 

CO. INC.
CHARLES HAIR GOODS

385 CARR AVĖ.

RMMRMMti

CARMENS 
ATLANTIC 

SERVICENTER
Open 7 days a week

and toering Service.

Ocean and Bay Avenue 
PCHNT PLEASANT, 

New Jersey 
Dial 201-892-9852

TRIO 
SANITATKDN CO.
Serving all of Nassau.

Removed Daily 
Courteous Service 
515 Henry Street

Call 516 IV 6-9870

BARTLOW$ 
SERVICE STATION

We do general auto repairs

Central Avė. A Scotland Road
ORANG^, N. J.

OCEAN KACH '
MARKA

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO

Mantel & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue

SERVICE

No mote fceavy hairiine

6 Kast 46th SL New York City 
CO 5-6936

ATLANTIC
■iimiSRi .

JACK KAHN MUSIC CO.

516 FR 9-1

LINDEN _ 
BLUE PRINT CO.

LINDEN, N. J. 
Dial 201-925-2266 -

MIKE HOWELL TEXACO 
Open 7 days a week 

We do General Auto Repairs 
and Road Service 

Service is more than just a 
Word with us. 

Route 9 and Stanley Blvd. 
Howell Township. N. J. 

Call 201 364-9420

BAY SHORE 
MOTOR INN

70 Rooms - Free TV and Radio

Telephofie in eacR rfcom 
Private bath er sAodver

Conference rooms

300 Bay Shote Road 
BAY SHORE

MOhawk 6-7275

S & s 
SHELL

SAVINGS

8DEXTERPARK £a 
PHARMACY H

Wm. Anastasi. B. S. 
77-91 JAMAICA AVENUB 

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

WB DELJVER 
Mldugan 24130

C & S. PAINTING 
EXTERIOR and INTERIOR 

Fully insured. Free Estimates. 
All work done at reasonable rates. 

3023 Wallace Avė. Bronx 
(212) 654-2499

Electronic Ttme-Up

Front ead work
— 24 hour Service-

GARF1ELD, N. J. 
(201) 778=7554

CRYSTAL BALL
BEAUTY SALON

412 Cedar Lane 
Teaneck, N J. 
291-836-7040

Golcten Totičh
. Beauty Salon

945 Teateik Road
Teaneck, N.J.

Sveikiname mūšy skaitlingus klijentus,
kurie siunčia per mūsą firmą

SIUNTINIUS—DOVANAS
savo giminėms į Lietuvą ir USSR

su šventėmis ir
Naujaisiais Metais.

Dėkojame jiems už 40 me+y pasitikėjimą mums 
ir linkime sveikatos ir laimės.

716 Wakwrt Street Fh3s<Wpl»a, Pa. 19106
Tetektame: 215—925-3455

Association
Dividendą from day of deposit 

cre^ted quarterly

175 Remaen Street

TR 5-5461
Insured by Federal Savings 

& Loan Insurance Corp.

CADILLAC 
“After the Sale it is 

the Service that Counts'

F. J. Balmer, Pres.

4 NEW CARS
• LEASING
• UęED CARS
• PARTS 
tJSERVICE
•’ACCESSORIES

ItALMER 
CADILLAC

Authorized CADILLAC Dealear

8904 FIFTH AVENUE 
- BROOKLYN, N. Y.

Saturdays 9 AM -

' 74S-70I5

VlrgMia 9-4496
A R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combinatkm
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVĖ.
Brooklyn, N. Y. 11208 

--------- Allen R. Shipley-----------

FALL SALE on everything — all 
types Home Improvement — ALL- 
VENT HOME IMPROVEMENT; 
Ine. Hours 8 am - 9 pm. 4305 White 
Plains Rd. (nr. 236th Street). Call: 

324-8470-8471

SEABROOK HILU 
NUR8ING HOME

A HOME AWAY FROM HOME 
160 West Front Street 

Keyport, N. J.
Call 201—264-2027

H. W. FEMALE

TONY CRUZ TRUCKING 
LOW RATES 

Any Type of Work 
We also do Local Moving 

Call — 
‘ 781-9707 or 795-3438

SEWING MACHINE OPERATORS 
for piece work — mušt be exp. on 
SLNGER machines. Warwick and 
Greenwood Lake area. -

Call 914—986-3663

MOTHERS SUBSTITUTE
Care for three children. Live in. 

• Woman with own child okay (516) 
f>Y9-1576. . " ‘ .

MR. AMEDEO'S 
BEAUTY SALON

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

DISPLAY
CHATEAU LIOUORS 

THE COMPLETE SPIRIT SHOP

erything for the Skier: skis, poles, 
clothing, binder installation Service,

skis, ice skates sharpened. Grėen- 
wood Lake Tpke. West Milford. — 
Closed Monday (201) 728-8100

SKI THE NEW 
MT. PETER

9-5 Sun. & Mon.; 9-11 Tues. - Sat. 
Cotiples Night Every Satarday 

32.00 per couple

RUBBISH, CELLARS 
BACKYARDS, FIREWORK 

GARAGES
Contracting wotk. AH work guar- 
anteed — George Coie. Call MA 5- 
«74 dėtys; 624-9723 — Office.

273 Route 46 (Across from Lake) 
Budd Lake 07828 

Dial 347-6650

C. M. M.
CARPENTRY A FLOOR WAXING

General maintenance for commer
cial, industrial and home ūse. Call: 

583-2440

MARIO’S Auto Inspection & Repair 
Station headlight adjustment, wheel 
alignment, motor tune-up, brake 
Service — Shell Bay, Mayville, NJ. 
Cape May Court House (opp. State 
Inspection Dept. Station) 8am-5pm 
Closed Sun.-Mon. — 609—465-5607 
Owned & operated by M. DeSantis

SPARTĄ. Prekės tiesiai iš flf- 
mų sandėlių, taisymas fafedke 
paruoštų tos firmos mectatfri-I 
kų Jūsų bute. Pranešę kuo do
mitės, gausite autentiškus fir-

E. Northpert, N.Y. 11731. 1U
(516) 757=005$. 7^

VAlTNOt FUKMEftAL

DČfttAL LA* tECHS 1—Crown &

Chrome A Steel Dept., aome exp. 
AB ezcel salary. Cbroter Codnty 
Dentai Lrt, West Cbester, Pa. Call

WE BUY — COMPLETE HOMES, 
ANTIQUES, PIANOS, Furniture, 
Rūgs, BricaBrac

SMITTY’S FURNITURE
503 Flatbush Avė. Brooklyn, N.Y. 

UL 4-3052 UL 4-8932

CARPETING 
BEAUTIFULLY CLEANED 

in your Home
Ali work done at reasonable rates 

— Free estimates — 
Call PR 4-0151

PAINTING JOM 
iNSIDE a OUTSIDE

Home & Commercial. Ebcpert work. 
Big or small jobs — estimates given 
Mr. L. Sanchez, 1104 Park Place, 
Brooklyn. Call 756-4325

CARPET CLEANING
for Homes, Commercial, industriaj 
places — all work guaranteed. Mr 
Gilbert, 570 Hoffman Avė., B’klyr 

Call 342-7708

SCHALLER&WEBER
AUGSČUVSIOS KOKYBSS PROttJKTAI 

Musų kiautuvėse geriausios dešros 
KsitoMt ir TV nflrstitHsį — kumpiti, {vafriaosaM mėses* MettfVffla duona ir kiti produktai

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
i

1654 2nd Aw. (85-81 8L) — TR 9-3047 
RMmwooUo: 96-54 Myrtlt Avenue — VA 1-7060 
Aeterljoje: 2B-2B Stelmvay Street >' — AO 4-3210 
Ftoral Park, UI.: 290-17 HIMde Avė. — 34S4110 
K. Nm^srLUI.: 250-A Lark FleM Rd. 518-757-0801

FrankRn Os, L.I.: 881 llempetead Tpke. — 437-7877 

FtaeMage: 41-08 Main Street — Hl 5-2952 

Jaotaeo HetgMs: 82-10 37M» Avenue — DC 5-1154 

PeugMceepeie, N.Y.: 490 Makt SL — 9M-454-8UM

3-D
DIAMOND EKPERTS

All Shapes and Sizes 
At Factory Priccs 

Cl 6-3475

A-1 PIANO TUNING
Any plano tuned for $7.00 

Satisfactlon guaranteed or no efrarg* 
Fight inftotion and can tirts mimber 

358-1897

Newest & grooviest "Inn-Spot" a 
the Poronos! Near Rtg Bonlder sfcl 
area. Bill Walker’s motor lodge. Jei 
115 A 903. Blakeslee, Pa. Teis. <717 
646-2950 or 646-3300. Ultra-moder 
units, great food. dancing A entet 
talnmcnt (200 fL bar) till the whe 
honrs!



Skautų Kūčios. surengtos

salėje, praėjo labai sėkmingai

DarfaininkM kitą savaitę dėl
Lietuvių Gydytojų draugijos

tytL Pradžioje skautai atliko 
specialią kalėdinę programą —

vieną kartą — antrd&ienį.
Ketvirtadienis, Naujų Metų 

šventė, yra ir religinė šventė. 
Tą dieną katalikai privalo iš
klausyti mišias.

bonas, apmokėjo visas Laisvės 
Žiburio kalėdinės programos 
perdayimo išlaidas. Radijo vado
vybė nuoširdžiai dėkoja.

Irena ir Bronius Garunkščiai 
su šeima sveikina di augus ir pa
žįstamus Kalėdų proga ir vie
toj sveikinimo atvirukų Kultū
ros Židiniui aukoja 15 dol.

■ J. ir V. Ši įeiki ai, sveikinda- 
*mi savo pažįstamus ir bičiulius 
švenčių proga, lietuvių Fondui 
paaukojo 25 dol.

Batfo padėkoje, kuri buvo at
spausdinta Darbininko *80 nr., 
įsibrovė korektūros klaida — 
praleista’ solisto Stasio Citva- 
ro pavardė. Už klaidą atsipra
šoma.

S. Jankauskas ir K. Norvilą 
. vietoj kalėdinių atvirukų spau
dos reikalam paremti paaukojo 
po 10 dol. Darbininko adminis
tracija dėkoja aukotojam.

Grandinėlė, pasižymėjęs tau
tinių šokių ansamblis iš Cleve- 
lando, New Yorke pasirodys ba
landžio 4.

Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas Algirdo Kača- 

^nąųsko, prieš Bernelių ftįšias

kos centro Washingtone. Drau
gijos centro valdyba buvo pa
siuntusi pirmiesiem astronau
tam, kurie pasiekė mėnulį, spe
cialią dovaną — nedidelę gin
tarais papuoštą statinaitę su 
smėliu iš Zarasų ežero dugno. 
Aeronautikos centro padėkos 
laiške pradžioje bendrai dėko
ja už astronautų pagerbimą ir 
prisiminimą. Antroje laiško da
lyje konkrečiai pažymima—dė
koja už Lietuvos dovaną — gra
žų rankdarbį ir Lietuvos smėlį.

Dr. AntaiuH Snieškai už rū
pestingą gydymą ir priežiūrą 
slinkiai sergant mano vyrui ir 
būnant jam ligoninėje, nuošir
dus ačiū ir- linkiu Dievo palai
mos. Z. Daugvilienė.

Bronė ir Petras Macijauskai 
iš Kearny, N. J., vietoj Kalėdų 
sveikinimo kortelių Laisvės ži
burio radijo valandėlei paauko
jo 15 dol. Radijo vadovybė už 
auką nuoširdžiai dėkoja.

rinio stalo. Nuo jo buvo 
tos visos kitos žvakės. Vi 
skautas perskaitė Kalėdų evan
geliją, o kapelionas kun. J. Pa
kalniškis — atkalbėjo* kalėdi
nes maldas. Prie stalo, vaišės 
pradėtos paplotėlės laužymu. 
Viskas buvo parengta tradicinia
me Kūčių stiliuje. Kūčias suren
gė skaučių židinys.

Albertas Ošlapas vietoj gelių 
prie daiL A. Galdiko karsto pa
aukojo Kultūros židinio staty
bai 10 doL Pranciškonai dėko- • vja* . >

V. Jonuškaitė-Leskaitienė iš
vyko į Kaliforniją atostogų. Vie-* 
toj kalėdinių atvirukų prisiun
tė auką spaudai paremti. Dėko
ja Darbininko administracija.

J. Gerdvilienė vietoj sveikini
mo kortelių savo draugams ir 
pažįstamiems Darbininko spau
dos reikalams paaukojo 10 doL

Rožė Mainelytė gruodžio 24 
išvyksta Kalėdom pas savo se
serį Oną Bertašienę į Chicagą 
ir ten išbus iki sausio 4.

Great Necke, L.I., Sv. Aloy
zo bažnyčioje lietuviškai bus 
klausomos išpažintys Kūčių die
ną nuo 3 iki 4:45 ir nuo 7:30 
iki 9 vjv.

DAKBINtNKAt

New York o skautės puošia eglutę gruodžio 21 besi rengdamos savo kūčiom.
Nuotr. R. Kisieliaus

NAUJOS LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS:

Montrealio Aušros Vartų cho
ras dainuoja 1L lietuviškų dai
nų. Stereo 5 dol. ;

T rys Aldonos Stempužienės 
plokštelės: Arlekino meilė ir ki- o___ ____
tos pasakos, Operatic Recital 180,000 mokinių iš visos New 

atliks tradicini kalėdinių gies- Yorko valstijos. Ė galintų 300
tnių koncertą - Choras įitSos: slmf“'uJos 

Tyli naktis — F. Gruber, Pie- 
menėliams .— J. Naujalio, Ka
lėdų giesmė — P. Ciurlionig — 
solo su choru L. Senken, Gul 
šiandieną — J. Naujalio ir 
Šventa naktis—A. Adams—so
lo su choru F. Lučka. Per Ber
nelių mišias choras giedos 
kun. G. Šukio mišias Taikos Ka
ralienės garbei.

Maspetho žinios
Maspetho lietuvių parapijos

PASIŽYMĖJO WOODHAVENO’ bažnyčioje bus iškilmingos Ber- 
LIETUVAiTĖ nelių mišios 12 vąL vidurnaktį.

Gruodžio 18 New Yorko laik- Kalėdų dieną mišios 8, 9, 10 ir 
11 vai., 12:15, 1 ir 5 v.v. Išpa
žinčių klausoma Kūčių dieną 
nuo 3 v. iki 6 v.v. ir nuo 7 
v. iki 9 v.v.

Suzana Belskis-Kąraliūtė, ga
vus širdies ataką ir išbuvus sep-

— Vliko taimat rado platų at- - 
garsį P. Viščinio vedamoje lie
tuvių jo valandoje Laisvės 
Varpe. tos progra
mos v > skirtas Vli
ko reikalam. ištrau
kos iš Darbininko vedamojo
“Švietimas, švietiihasis”, o taip 
pat Draugo vedamojo “Pripaži
nimas — veiklos derinimas“. 
Savo pasisakymą P. Viščinis taip 
užbaigė: “Mums atrodo, jog da
bartinėmis sąlygomis Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas turėtų dėti visas pa
stangas, kad lietuvių visuome
nė kuo mažiausiai kovotų taip 
savęs, o visos mūsų jėgos bū
tų nukreiptos į kovą prieš Lie
tuvos okupantą. Toje kovoje 
brangus kiekvienas lietuvis, 
tad neleiskime, kad kas nors iš 
jos pasitrauktų. Iš kitos pusės 
kiekvienas lietuvis patriotas tu
ri laikyti savo pareiga paklus
ti Vliko nurodymam. Jjei tie nu
rodymai neatitinka visuomenės 
nuotaikos, laiko dvasios ar rei
kalavimą, tai galima nustatyta 
tvarka siekti jų pakeitimo. Bet 
jų reikia laikytis, kol jie nėra 
pakeisti. Kitaip kova dėl Lietu
vos laisvės išvirs į chaosą”. O 
gruodžio 14 programoje vietoje 
vedamojo buvo perduotas Vli
ko seime sekretoriaus inž. J. Va- 
sio platus pranešimas apie į- 
vykusį seimą, atliktus ir atlie
kamus darbus, o taip pat atei
ties planus. Programos klausosi 
apie 50,000 lietuvių.

— Aidų žurnalo reikalu gruo
džio 7 P. Viščinis buvo pakvie
tęs per savo radijo programą 
kalbėti pranciškonų provincijo
lą tėvą Leonardą Andriekų, ku
ris plačiai išdėstė Aidų nueitą 
kelią, finansinius sunkumus ir 
reikalą mums turėti savo kultū
ros žurnalą. Ypač jautriai jis 
kreipėsi į mūsų šviesuomenę, 
kviesdamas ją prenumeruotis 
Aidus. Iš savo pusės programos 
vedėjas P. Viščinis nurodė, kad 
jis mielai priims Aidų prenume
ratą ir persiųs ją administraci
jai, jei kas nors iš jo programos 
klausytojų to pageidaus. Lietu
vių radijo valanda Laisvės Var
pas plačiai pamini kiekvieną Ai
dų numerį, pateikdama aktua
lesnes ištraukas.

Skautų akademikų kalėdinė 
šventė bus gruodžio 27, šešta
dienį, liet, piliečių klube, 368 
W. Broadway, So. Bostone. Pro
grama prasidės 3 vai. popiet 
Bus sueiga ir spalvų įteikimas. 
Vakare 8 v. šokiai, grojant R. 
ir M. Trijo — visiem žino
mam skautų orkestrui iš Wor- 
cesterio. Kviečiamas visas jau
nimas. Kurie atvažiuos iš toliau, 
bus parūpintos nakvynės. Korp. 
Vyties-pirmininku yra Gintaras 
Karosas ir A. S. S. pirmininkė 
Jūra Mikonienė.

raŠčiai pranešė apie varžybas 
New Yorko valstybinei stipen
dijai gauti. Varžybose dalyvavo

tyti trijų manualų Allen firmos 
vargonai. Choras rengiasi kon
certui naujų vargonų šventini
mo proga.

Naujos Kryžiaus Kelių (sta
cijų) stotys, pritaikytos dabarti
niam bažnyčios stiliui, greit bus 
įstatytos bažnyčioje. Už jas su
mokėjo Rusų šeima iš Port Wa- 
shingtono, L. I. Toji pat šeima 

tynias savaites šv. Jono ligoni- sumokėjo ir už dabartines Kry
žiaus Kelių stotis. Parapijos ku-_________
nigai ir parapiečiai labai dėko- pamokas.

Parapijos kunigai pradės lan
kyti parapiečius po N. Metų.

cho- 
Val- 
pati 
Val-

sutikimą parapijos salėje. Toki 
sutikimą komitetas rengia kas
met, ir jis praeina su pasiseki
mu.

Eglutę su Kalėdų seneliu se
selės pranciškietės rengia tiem 
vaikučiam, kurie lanko religines

Brockton, Mass.
Į plačiuosius vandenis...

Sv. Kazimiero parapiečiai pri
simena kun. J. Paulauską ir jo 
vadovaujamą chorą. Bet jis bu
vo garsus tik savo parapijoj, ar
ba, sakysim, tik lietuvių tarpe. 
(Buvo ir anksčiau čia chorų ir 
gerų dirigentų; bet aš jų ne
pamenu.)

Dabargi jau treti metai 
rui diriguoja kun. Vincas 
kavičius (vargonininkė ta 
— Stefa Ventre). Kun. V.
kavičius yra žmogus talentin
gas daugeliu atžvilgių.

Prieš mėnesį jis minėjo sa
vo draugo kun. Van New mir
ties sukaktuves. Buvo pasitel
kęs keletą choristų net iš ku
nigų seminarijos. Pate pagiedo- 

Jungtinis parapijos draugijų Kun. Pijus Lekesis išvažia- j® ,s0^> pap-0!0 smuiku. Sė-
komitetas rengia Naujų Metų vo į Floridą dėjau netoli E. Vasyliūnienės,

kuri pastebėjo: “Kaip gražiai 
ištaria prancūzų žodžius!’”* Man 
dingtelėjo: o kodėl negalėjo pa
giedoti ko nors lietuviško, sa
kysim, Tėve mūsų, Jei širdį tau 
skausmas ar Marija, Marija...?

Dabargi, lapkričio 2, pasikvie
tė chorą iš Fall River. Savieji 
atliko Pulkim ant kelių, Neap
leisk mūsų, Maldą už žuvusius, 
Marija, motina malonės. Sve
čiai savo dalį atliko labai ge
rai. Lapkričio 9 mūsiškiai 
vyko koncertuoti į Fall River 
katedrą. Pavyko gerai

Reikėtų, kad balsingi para
piečiai suprastų kun. Vincą ir 
jam pritartų. Kartais kai kurie 
iš jų norėtų lyg ir vadovauti; 
jei tai nepasiseka, apleidžia cho
rą...

Šv. Kazimiero choras, vado
vaujant kun. V. Valkavičiui, iš-

ruošia

EV 2-9443.

kainą ir pa- 
apyvokoje. 

metu telef.

ja Rusų šeimai už tokią gražią 
ir brangią dovaną bažnyčiai.

nėję, sveiksta namuose.
Maspetho lietuvių V. Atsimai

nymo bažnyčioje jau pasta-

nis; džiaukimės, pritarkime, pa
dėkime!

Baito reikalam buvo surinkta 
2,200 svarų drabužių.

tas už prieinamą 
tarnavimą namų 
Skambinti dienos

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

Banketas įvyks

Išnuomojamas 5 kambarių bu

Stipendijos dydis priklausys 
nuo to, kiek tėvai uždirba. Sti
pendija skiriama penkeriem me
tam studijuoti bet kokioje New 
Yorko valstijos kolegijoje.

Claire Kwicklis, 17 metų, lan
ko Mary Louise Academy, ka
talikų mokyklą Jamaicoje, nori 
būti chemijos inžiniere. Ji skam 
bina pianu, piešia ir rašo. Už 
rašymą gruodžio antrą savaitę 
laimėjo premiją iš Amerikos 
Mokytojų Tarybos. Mokykla 
šiai tarybai pasiuntė vieną iš 
jos parašytų essays.

Ji priklauso mokyklos mate
matikos, iškalbos ir diskusijų 
klubam. Yra taip pat Lietuvos 
vyčių nare. New York Times 
rado progos pažymėti, kad ši 
organizacija veda politinę veik
lą Lietuvai išlaisvinti.

Laimėtoją pasveikino ir Lie
tuvos generalinis konsulas A. 
Simutis. Ji su tėvais gyvena 87- 
15 86 St. Woodhavene, yra vy
riausia dukra iš trijų vaikų. Jos 
sesuo Monica birželio mėne
sį buvo patekusi į pusiaufinalis- 
tes spelinimo varžybose, kurias 

Claire S. KwfckHs ii Woodhaveno skelbė Daily NėWS.

mas Dariaus Lapinsko. Stereo— 
po 6 dol.

Aldutės tinęs, A. Stephens 
choro įdainuota 18 dainų, ste
reo, 4.50 dol.

taškų pirmoji vieta teko Steven 
A. Siegelbaum, kuris surinko 
292 taškus. Antroji vieta teko 
lietuvaitei Claire S. Kwicklis, iš 
Woodhaveno. Iš galimų 300 taš
kų ji gavo 288.

Abiem paskirta - stipendija
Vivat Academia —- pramo

ginės muzikos dviejų plokšte
lių albumas įgrotas- Neo Lithua- 
nia studentų orkestro. Stereo, 
850 dol. , - -

šiosbei kitos plokštelės ir 
knygos gaunamos:. Darbininkas, 
910 Wįlloughby Avė., Brook- 
lyn, N. Y. 11221. (Persiuntimui 
pridedama 50 c.)

J.A.V. Lietuvių Bendruomenes 
Jersey City Apylinke

H
1

1969 m. gruodžio mėn. 31 d.
ŠV. TREJYBĖS LIET. PARAPIJOS SALĖJE 

” 507 ADAMS ST. NEWARK, N. J.

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

PELNAS SKIRIAMAS LIETUVIŲ FONDUI
Apylinkės Valdyba

h 
t 
r

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į tradicinį 
LAISVES ŽIBURIO RADIJO KLUBO rengiamą

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMI
Linksmos dainos — Kupletai — Skrajojantis paltas 

Linksmi ir romantiiki MM grojant 
Šauniam J. KAZLO orkestrui. 

Karėta vakarienė
Degtinės ir Sampano kiekvienam stalui

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

Įėjimo kaina: $14.00; jaunimui iki 18 metų amž. — $9.00 

Stalai rezervuojami ii anksto 10 žmonių grupei arba vietos užsakomos pavie- 
niems asmenims pas:

J. Andriuj} — Reti Estate, 87-09 Jamaica Avė. TCoodhaven, N.Y. 11421; Tel. VI7-4477 

LITAS Travel Service — 94-10 Jamaica Avė., N.Y. 11421; Tel. 847-6522 

V. Padvarietį — 88-40 127th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418; Tel. 847-5619 

J. PoderJ — 111-19 117th Street, Richmond Hill, N.Y. 11419; Tel. MT 1-1772 

D. Voloaenko — 80-69 90th Avenue, Woodhaven, N.Y.; Tel. 642-2213 

L Vilgalienę — 36 Rieks La, Great Neck, N.Y. 11024; Tel. (516) HU 2-6684 

B. Macijauskienę — 429 Highland Avė., Kearny, N J. 07032; Tel. (201) 998-6797 

A. Gudonį — 2-25 33rd Street, Fairlawn, NJ.; Tel. (201) SW 7-5299 

Prie įėjimo perkant bilietus vM moka po $15.


