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Hruza atgavo 
senąjį darbą Lenkija priėmė Bonnos pasiūlymą derėtisH

.-t

Bonna. — Lenkijos vyriau
sybė jau oficialiai pranešė, kad 
sutinka pradėti pasitarimus su 
V. Vokietija visais klausimais, 
vedančiais prie diplomatinių 
santykių užmezgimo. V. Vokie
tija tokį pasiūlymą buvo pada
riusi lapkričio 25 d. pasiųsta 
nota.

V. Vokietijos vyriausybė nė
ra pasakiusi, kad dabar ji pri
pažins vakarines Lenkijos sie
nas (Oderio-Neisės liniją), nes 
tas sienas dar turi nubraižyti 
busimoji taikos sutartis, bet yra 
pasakiusi, kad pasirengusi kal
bėtis dėl saugumo garantijos— 
kad ji Oderio-Neisės sienos ne
keis jėga vien savo valia. Grei
čiausiai bus sutarta tai padary
ti trumpa sutartimi, kurioj tas 
V. Vokietijos įsipareigojimas 
(ir Lenkijos toks pat Įsipareigo
jimas Vokietijos atžvilgiu) bus 
išreikštas. Tokios sąlygos Varšu
va reikalavo deryboms pradėti, 
o V. Vokietija sutiko tą klau
simą svarstyti.
Reicho įpėdinis?

Čia įdomu dar tai, kad tas 
Lenkijos reikalavimas saugumo 
garantijos ne iš kur kitur, tik 
iš V. Vokietijos yra netiesiogi
nis V. Vokietijos pripažinimas 
teisėtu Trečiojo Reicho įpėdi
niu. Tokių pat teisių reikalau
ja sau ir Ullįrięhto vyriausybė, 
kuri ką tik pareikalavo iŠ V.

metodai. Tuo tarpu tik su vienu Vokietijos vyriausybės pripa- 
skirtumu — į kalėjimus žmogus įįntj Oderio-Neisės sieną su ja 
dar* nekišamas tik todėl, Kad jis pasirašyta sidartiAli. To, žino- 
vyskupas, kunigas ar vienuolis, ulbrichtas nesulauks, nors 
Bet senieji Hruzos metodai jau įu0 labai jau desperatišku mos

tu bando sutrukdyti Bonnos- 
V aršu vos pasitarimus.

Ulbrichtas jau gavo viešą 
Bonnos atsakymą, kad jo atsiųs
tas sutarties projektas nebus 
net derybų pagrindu, kad jo 
valstybė nebus pripažinta tarp-

dija, kad Pragos katalikų baž
nyčios per Kalėdas buvo per
kūnytos žmonėmis, bet kad san
tykiai tarp vyriausybės ir Ka
talikų Bažnyčios vadovybės vėl 
pradeda įsitempti.

žinome, kad atėjus valdyti 
Dubčeko grupei, religinės in
stitucijos pradėjo dirbti savo 
darbą nebekliudomai, buvo pra
dėti pasitarimai su Vatikanu 
dėl vyskupų paskyrimo tvarkos 
jų nebeturinčioms vyskupijoms 
ir kitų reikalų. Naujiems vals
tybės tvarkytojams nereikėjo 
atšaukti jokių religinės bend
ruomenės persekiojančių įstaty
mų, nes tokių ir senasis reži
mas nebuvo išleidęs — perse
kiojimas vyko administracinė
mis priemonėmis, neturinčiomis 
pagrindo jokiame įstatyme. To
dėl Dubčeko režimo teisingu
mo ministeris greitai ir paskel
bė, kad Novotnio režimo laikais 
vykęs religinis persekiojimas 
buvo neteisėtas. Novotnio lai
kų religinių reikalų departa
mento dir. Karei Kruzą pakeitė 
dr. Erika Kadlecova, kuri buvo 
nuomonės, jog komunizmas turi 
tvarkytis su religija ne admi
nistracinėmis, bet dvasinėmis

Šiandien tokia politika nebe
veikia. Vėl sugrįžo Hruza ir jo

tautinės teisės prasme. Jei jis 
nori santykių kaip viena vo
kiečių tautos dalis su kita vokie
čių bendruomene, tai pasitari
mai tuo reikalu pageidaujami, 
bet jei jis nori pripažinimo nau
jai vokiečių valstybei, tai Bon
nos vyriausybės paramos ne
gaus.

Už poros savaičių (sausio 14 
d.) kancleris Brandtas kalbės 
parlamente plačiau apie vy
riausybės darbų programą, ta
da, greičiausiai, bus pasisaky
ta ir dėl Ulbrichto užsimojimų. 
Bonnos diplomatai labai paten- > 
kinti, kad Ulbrichtas pirmasis 
paprašė pasitarimų, bet visi ma
no, kad tuo tarpu iš tų pasita
rimų dar nieko neišeis. Iš tik
rųjų, Ulbrichtas net neprašė pa
sitarimų, tik atsiuntė sutarties 
projektą jo valstybei pripažinti 
ir dar nurodė, kas Bonnos var
du turi ją pasirašyti.
Ulbrichto baimės

Nemanoma, kad jis jau būtų 
toks nenusimanėlis, todėl Bon
nos vyriausybė pasirengusi 
siųsti į Berlyną žemesnio ne
gu ministeris rango valdininką 
patirt, kokios rūšies pasitarimai 
dabar galimi ir be antrosios 
Vokietijos pripažinimo. Juk Ul
brichto pozicijos nebėra tokios

Vengrija 1956j Čekoslovakija 
1968. Tuo sakiąuku Ulbrichtas 
netiesioginiai norėjo pasakyti, 
kad draugiškų Santykių mezgi
mas su V. Vokietija gali vėl 
grąžinti į Sovietų Moką minė
tus metus. Bet įvykiai rodo, 
kad tokia baimė kankina tik vie
ną Ulbrichtą. Tuo pačiu metu, 
kada Ulbrichto spauda kėlė aud
rą prieš V. Vokietijos “revan- 
šistus” ir “militaristus”, Lenki
jos diplomatas pravėrė V. Vo
kietijos užsienio reikalų minis
terijos duris ir įteikė notą apie

priėmimą pasiūlymo pradėti pa
sitarimus- dėl diplomatinių san
tykių užmezgimo. Prieš tai dar 
Sovietų Gromyko pradėjo dery
bas su V. Vokietijos ambasa
doriumi dėl susilaikymo nuo 
jėgos ginčams išspręsti. Ateis 
ir Ulbrichto eilė pabusti iš ant
ros Vokietijos valstybės sapno 
ir pradėti kitokias derybas su 
Bbnna. Kai tas faktas bus iš
ryškėjęs kaip dienos šviesa, ke
lias į suvienytą Vokietiją bus 
jau matomas. Ar kas to norės 
ar nenorės.

veikia. Nutraukti pasitarimai su 
Vatikanu, nebeleidžia skirt nau
jų vyskupų, net mirusius vysku-

(viešiau) palaidoti. 1968 metais 
pradėtus priimti į vienuolynus 
naujokus įsakyta atleisti ir nau
jų daugiau nepriimti, seserys 
vienuolės nebegali atlikti viešų 
socialinių tarnybų, išskyrus tik 
beprotnamius.

Dubčeko laikais . buvo suda
rytos komisijos Novotnio lai
kais įkalintų politinių kalinių 
(dvasininkų ir pasauliečių) by
loms peržiūrėti. Iki o- 
kupacijos daug jų spėta peržiū
rėti ir teismų sprendimus pa
skelbti, kad jie buvo nubausti 
politinės policijos sufabrikuo
tais neteisingais kaltinimais. 
Dabar jau tas reabilitacijos pro
cesas sustabdytas, nes jis bu
vo labai skaudus Maskvai, ka
dangi Čekai jau rengėsi iš tos 
medžiagos parašyti kaltinamąjį 
aktą Maskvai. Yra net gandų, 
kad reabilituotųjų bylos bus iš 
naujo peržiūrėtos ir sugrąžinti
pirmieji sprendimai, kurie buvo jos okupaciją. Geneva nepato

gi nė vienai nė kitai pusei, nes 
ten nuolat posėdžiauja J. Tau
tų nusiginklavimo komisija, ku
rios spaudimo nebūtų galima 
išvengti tame pačiame mieste 
posėdžiaujant Todėl sustota 
prie kompromiso: derybos pra
dedamos Vienoje, o vėliau ka
da nors galės sugrįžti į Helsin
kį-

Kaip matyti iš trumpo komu
nikato, tolimesnių pasitarimų 
dienotvarkė nesudaryta, bet su
daryta tik “darbo programa”, 
tai yra numatyti svarstyti
ni klausimai ar jų grupės, bet 
nenustatyta jų svarstymo tvar
ka. Tą reikalą išsispręs patys 
derybininkai pasitarimų eigoje. 
Ir pasibaigę paruošiamieji pasi
tarimai vyko be iš anksto su-

Agnew išvyko Nixono doktrinos gilinti
Viceprez. Agnew išvyko į 

pietryčių Aziją su prez. Nixo- 
no pavesta misija — pagilinti 
pasitarimus dėl prez. Nixono 
doktrinos, kurios pagrindinius 
bruožus jis atidengė spaudai šią 
vasarą liepos mėn. Guamo sa
loj, skrisdamas kai kurių Azi
jos kraštų ir Rumunijos lanky
ti. Doktrinos esmė yra ši: Ame
rika nesitraukia iš Azijos, bet 
patys Azijos kraštai turi pasi
imti didesnę dalį atsakomybės 
už savo apsaugą. Amerikos turi
mos su tos erdvės kraštais su
tartys galioja tol, kol jos nebus 

stiprios, kokios buvo pernai o- pakeistos naujomis kolektyvi- 
kupuojant Čekoslovakiją. Jo 
baimes Šiek tiek pradengia 
prieš keliąs dienas jo oficioze 
tūpusio ilgo straipsnio toks sa- 
kinukas: “Kaip 1953, 1956,
1961 ir 1968 metų patyrimai 
moko, visi planai išplėšti narį 
iš socialistinių kraštų bendruo
menės visiškai nepasisekė”. Ką 
sako tos datos? Tai buvo me
tai, kada vienos ar kitos valsty
bės žmonės bandė ištrūkti iš So
vietų bloko pančių: R. Vokie
tija 1953 ir 1961, Lenkija ir

rika to regiono apsaugai ieško 
tik naujų organizacinių formų, 
pritaikintų pasikeitusioms ap 
linkybėms.

Viceprez. Agnew lankys šiuos 
kraštus: Filipinus, Taiwaną, Tai
landą, Nepalą, Afganistaną, Ma
lajus, Singapūrą, Indoneziją, 
Australiją ir N. Zelandiją. Grei
čiausiai užsuks ir į P. Vietna
mą karių aplankyti. Pirmasis su
stojimas bus Filipinai, kur da
lyvaus ir prez. Marcos inaugu
racijoje, antrąjį prezidentavi
mo terminą pradedant. Jis ve
ža prez. Nixono laiškus lanko
mų valstybių galvoms ir Mė
nulio uolėnų gabaliukų, ku
riuos atvežė Žemėn pirmieji

nėmis sutartimis. Didžiausias 
Amerikos indėlis naujoje apsau
gos sistemoje bus ne jos arini- Mėnulyje buvę astronautai, 
jos, bet jos įsipareigojimas —■ .............  1 1 ■. 1 ■
dengti savo atomine jėga tuo — Prez. Nixonas sunaudojo 
atveju, jei kuri nors didžioji pa- šventes pasitarimams su įvai- 
saulio valstybė imtų grėsti Azi
jos kraštams. Trumpiau sa
kant, Amerika nori taip susi
tvarkyti, kad nebegalėtų atsi
rasti naujas Vietnamas, kurio 
gynybos našta, aplinkybėms ne
laimingai susidėsčius, 
vienai Amerikai.

Per tą pusmetį pietryčių Azi
jos kraštai yra turėję daug pro
gų tą reikalą tarpusavyje dvi
šaliais ir daugiašaliais pasitari
mais panagrinėti. Ir Washingto- 
nas per tą laiką jau yra tą rei
kalą daugiau išstudijavęs, gal 
net ir dėl pagrindinių gairių 
apsisprendęs. Be to, per tą lai
ką yra išryškėję, kad, beorga- 
nizuodama užtvarą tarp savęs ir 
Kinijos, Rusija jau yra dariusi 
žygių suorganizuoti Azijos vals-

teko

W. Rogers, JAV valstybe* sekre-.. 
torius, vyr. arabų-žydų dramos re
žisierius.

Arabų-žydų santykių dramos scenos
Maždaug vieno mėnesio lai- 
itarpy žydų-arabų santykių

drama buvo suvaidinta keliuo
se paveiksluose. Dramą sureži
savo buv. advokatas, dabar JV 
valstybės sekretorius W. Ro
gers, pabandęs įvesti sustingusį 
legalizmą į kruvinai karštus 
tarptautinius santykius. Apie 
jo planą žydų-ariĖbų santykiams 
tvarkyti jau informavome, da
bar pažiūrėkim, kaip jis buvo 
priimtas, ir kodėl taip, o ne ki
taip.
Išdavimas

Izraelis ikšiol buvo tikras, 
kad Amerika yra jo vienintelis 
reikalų gynėjas Keturių pasita
rimuose. Po Rogers planų pa
skelbimo Izraelio vyriausybė 
pajuto, kad ji nebeturi jokio 
draugo, todėl prisegė Amerikai 
išdaviko vardą.
Apgaulė

Besiruošią valstybių galvų pa
sitarimams Rabate karštojo ara
biškojo nacionalizmo atstovai > 
planavo pakaitinti konservato
rius antiamerikiniais skanės - 
tais, kad gautų iš naftos tekan
čių pinigų kitam karui prieš 
Izraelį pasiruošti. Naujuosius 
Amerikos planus apšaukė ap
gaule, bet tai neįtikino nė Ku- 
waito nė Saudi Arabijos —juo- 
dvi nesutiko duoti pinigų nau
jiem ginklam pirkti. Konferen
cija pabiro net uždaromojo po
sėdžio nesulaukusi.
Panika

Rusija buvo paprašyta prisi- 
jungt prie Rogers nuolaidų nau
jomis savo nuolaidomis, kad 
gautųsi tikrai išbalansuotas Ke
turių pasiūlymas taikai parem
ti, bet Maskva ne tik kad jo 
neparėmė, bet dar kai kurias 
savo padarytas nuolaidas atšau
kė. Ji pamanė, kad naujasis A- 
merikos planas yra panikos pa
diktuotas, todėl apsisprendė ne
padėti Washingtonui kaštanų iš 
ugnies rinkti.

■ Izraelio gynėjai pačioje Ame
rikoje (o čia jų daug ir stip
rūs vienu balsu prisijungė prie 
Izraelio vyriausybės sprendimo, 
kad Rogers planai susilpnino 
Izraelio pozicijas prie derybų 
stalo ir tuo pačiu pakenkė jo 
saugumui.
Nuskriaustojo balsas

^Tik vienas Rogers, nors ir 
silpnu balsu, tebekartoja, kad 
“mes manėme, jog pasiūlymai 
yra teisingi”. Bet Goldą Meir 
su ašaromis akyse kalbėjo savo 
tautos, bet svetimos valstybės 
žurnalistui: “Mes pajutome 
mums parodytą didelį neteisin
gumą. Po viso to, kas yra įvy
kę, mums vėl siūloma pradėti 
iš naujo, lyg tai būtų 1948 me
tai. Kodėl? Mes ne tam išgyve
nome tris karus, kad paskui nu- 
sižudytume, o rusai galėtų pa
dovanoti pergalę Nasseriui”.

Saudi Arabijos karalius Feisalas, 
atsisakęs duoti pinigų arabų eks
tremistams kitam karui prieš Iz- 
.raelj ruošti (arabiškos dramos da
lies režisierius).

M ošė Dayanas, Izraelio krašto ap
saugos ministeris, žydiškąją dra 
mos dalį surežisavęs arabų ginki, 
masiniu naikinimu.

riais pareigūnais, kad surastų 
būdą kaip padengti naujo biu
džeto deficitą, kurio numatoma 
bent trys bilijonai dol. Defici
tas bus tuo atveju, jei prez. 
Nixonas pasirašys tą surefor- 
muotą mokesčių Įstatymą, kuri' 
priėmė kongresas baigdamas se
siją. Kalbama apie naujų mo
kesčių įvedimą, nes prez. Nixo- 
nas greičiausiai įstatymą pasi
rašys.

— Kongresas išsiskirstė atos
togų iki sausio 19, kada susiren
ka į antrąją savo kadencijos 
sesiją. Paliko nepajudinta veik 
visa prez. Nixono pasiūlyta pro
grama, nes respublikonai ne
turi daugumos, gi demokratai 
ikšiol nepajėgė apsispręsti, kaip 
dirbti su svetimos partijos pre
zidentu. Viską, žinoma, maišė 
ir tas faktas, kad kiti metai yra 
rinkiminiai metai.

— Liberalę-demokratu parti
ja, valdanti Japoniją nuo karo 
pabaigos, per gruodžio 27 įvy
kusius parlamento rinkimus dar 
padidino savo turėtą daugumą.

Per penkias savaites Sovietų 
ir JAV delegacijos pajėgė Hel
sinkyje susitarti, kad derybos 
dėl strateginių ginklų įšaldymo 
sutartame lygyje būtų pradėtos 
iš esmės. Ir dar pajėgta sutar
ti, kad jos pradėtinos 1970 ba
landžio 16 Austrijos sostinėje 
Vienoje.

Derybų vieta buvo problema 
abiem pusėm, Helsinkis nepa
togus Amerikai todėl, kad jos 
atstovybė ten neturi tinkamų 
patalpų. Viena nebuvo labai jau 
priimtina Maskvai, nes Austri
jos vyriausybė labai stipriai 
smerkė Rusiją už Cekoslovaki-

paremti melagingais kaltini
mais.

Paskutinis blogėjančių san
tykių ženklas yra Obroda laik
raščio pranešimas, kad sustab
domas jo leidimas. Tai buvo la
bai populiarus ir labai plačiai 
skaitomas katalikų laikraštis. 
Sustabdymo priežastis nenuro
dyta, bet niekas neabejoja, kad 
redaktorius buvo pakviestas pas 
religinių reikalų tvarkytoją 
Kruzą, iš kurio ir gavo įsaky
mą laikraštį uždaryti. Ir dar 
priedo įsakymą nepaskelbti tik
rosios laikraščio uždarymo prie
žasties. Kadangi redaktorius ne
galėjo paskelbti Hruzos įsaky
mo, jis nepaskelbė nė kitokio 
pasiteisinimo, nes tai būtų me
las. Obroda buvo įsteigtas tuo
jau po Novotnio nuvertimo ir 
buvo tapęs populiariausiu Čeko
slovakijos laikraščiu. Tas balsas 
šiandien jau užslopintas.

JAV-Rusijos derybos keliasi Austrijon
Kai posėdžiai vyko Helsinky, 

rusai tuo pat metu spaudė Suo
mijos vyriausybę dirbti pasku
bintais tempais, kad 1970 galė
tų būti sukviesta Europos sau
gumo konfererfcija. Bet tą pla
ną gerokai priglušino paskuti
niai Nato t-bos nutarimai pir
ma patiekti Maskvai eilę klau
simų, o tik paskui kalbėti apie tybių saugumo bloką. Su tuo 
konferencijos sukvietimą. Visi 
patieksimi klausimai liečia ne- 

. išspręstas Europos problemas, 
ir visi Rusijai labai nemalonūs. 
Su atsakymais Maskva nesisku
bins, todėl ir Europos konfe
rencijos 1970 vargu ar laukti
na. Nebent Maskva panorėtų 
tuos klausimus sutvarkyti

To

reikalu per kelis paskutinius 
mėnesius Maskvos atstovai yra 
apvažiavę visas tos erdvės vals
tybes.

Pats prez. Nixonas pranešė 
viceprezidento kelionės tikslą. 
Tai buvo padaryta sąmoningai, 
nes norėta pasakyti Rusijai, 
kad Amerika tikrai nesitrau
kia iš Azijos, kad jos vietos nie
kas kitas negalės užimti. Ame-

abiem pusėm priimtinai.
tikėtis dar negalima.

Stalinas girtas 
. ir kritikuotas

Stalino 90-sis gimtadienis bu
vo primintas be fanfarų. Bet 
jis buvo prisimintas ilgu Prav- 
doje tilpusiu straipsniu. Ten 

Jos užsienio politika remiasi išdėstyta nuomonė yra Sovieti- 
draugiškumo ir apsaugos sutar- jos dabartinės vyriausybės nuo- 
timi su Amerika. Japonijos vy- monė. Stalinas pagirtas ir pa- 
riausybinės partijos laimėjimas 
yra Amerikos Azijos politikos 
laimėjimas, nes tik su Japoni
jos ūkine ir diplomatine pagal
ba Washingtonas tegali savo
naująją Azijos politiką (Nixono nizmo priešus ir palikęs toj sri- 
dcktriną) įgyvendinti. ty naudingų raštų bei praktiš

kų darbų. Giriamas ir už va
dovybę karo metii.

Papeiktas už įsikalbėjimą, 
kad buvęs neklaidingas, kad 
mindžiojęs “socialistinės demo
kratijos” principus ir todėl pa
daręs daug teoretinių ir politi
nių klaidų, kurios turėjusios 
ypač sunkių pasekmių paskuti
niame jo gyvenimo laikotarpy. 
Bet visos tos klaidos, besirišan-

Režisieriaus sufleris
Rogers planas nebe pirmas— 

nuo 1967 m. jų yra buvę: koks 
tuzinas. Tik kiekvieną kartą 
Amerikos planai vis labiau ar- 
tėję prie arabų reikalavimų, bet 
rusų ginami arabiškieji niekad 
nesikeitę. Šitas paskutinis, Iz
raelio vyriausybės supratimu, iš
davęs gyvybinius Izraelio inte-

sės buvo SUVaŽiaVUSlOS viena ki- verta* menety su skulptoriaus tam tikslui padarytai* breHy atvaizdai*.
Ir Wilhafcw (17S7-1S3S) buvę filologas Ir diplomatas, Afexand*r (17SS-1S5S)tos nuotaikų ir nuomonių pa- gamtininkas, rašytoja* Ir valstybininkas, su *k*p*dlcljsml* apkella- 

tyrinėti. v** voik visu* pasaulio kontinentu*.

kritikuotas.
Pagirtas už tai, kad padaręs 

epochinį darbą perkeisdamas 
Rusiją į socialistinę bendruo
menę, kad kovojęs prieš leni-

rotojo, britų parlamento atsto
vė Bernadeta Devlin gavo 6 mė
nesius kalėjimo neva už kurs
tymą maištauti katalikų-protes
tantų riaušių metu pereitą va
sarą. Paleista iki apeliacijos 
skundo nagrinėjimo už 600 dol. 
užstatą. Kriminalinėse bylose 
britų parlamento atstovai netu
ri parlamentinio imuniteto.

Siamas atgal į Pekiną tęsti dory- linčios pakeisti socializmo Rusi*

resus.
Dabar jau ir Amerikos spau

doje išryškinta, kad naujasis 
Amerikos planas suredaguotas 
įtakoje biznio pareigūnų, kurių 
vadovaujamos bendrovės turi 
ryšių *su Vid. Rytų erdvės naf 
ta ir kitais bizniais. Jie patarę 
daryti nuolaidų arabams, kad 
Amerika neprarastų ten turi
mos politinės ir ūkinės įtakos 
(Rogers planas yra pilna kopija 
pasiūlymų, prof. W. E. Griffith 
paskelbtų Reader’s Digest 1970 
m. sausio numery. Red.).

Tuo tarpu Rogers planu pa
sinaudojo tik Kuwaitas ir Sau
di Arabija — atsisakė duoti pi
nigų kitam karui prieš Izraelį 
pasiruošti. Laimėjo šį tą ir Iz
raelis, nes Nasseriui ir Šį kartą 
Rabato konferencijoj nepasise
kė sudaryti prieš Izraeli vie
ningo arabų fronto. Izraelis iš
naudojo progą praktiškai—pe
reitą savaitę jo aviacija daužė 
anoj pusėj Suezo kanalo Egip 
to raketų šaudyklas, radarus, 
naikino tankų ir artilerijos tel

dėl keistina. dų režisuota drama.

f
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Lietuvos laisvinimas - visos tautos uždavinys
2

Jis pažymėjo, kad 1970 metai

tava vėl bus laisva ir nepri-
si į spaudą, jos- bendradarbius 
— jie turėtų populiarinti Lie- būriuose, turėtų siekti, kad šie 

pasmerktą Sovietų Sąjungos ag-

žiauriausia okupacija, todėl 
tiek laisvojo pasaulio lietuvių RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška, siuntinių ištaiga didžiaja

me New Yorke, Mlieira visus patarnavimus sudarant Mastinius ir užsakant 
kitas dovanas j Uetuvg. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė, Brocklyn, N.Y, Teief, EV 4-4952 

tapedijose, mokytių vadovė- okupantus, bet Lietuva yra E rimai mintis, h

74488.

A. 2 moderato* 
8-6770.

darbai visos tautos, gyvenan
čios krašte, ir vedama kova, sti-

tautęs uždavinys. Vlikas yra ko
vojančios tautos sukurtas veiks
nys, ir visiems yra atviras 
kelias įsijungti į jo veiklą. Su-

mis priemenes, į visuomeninin
kus — organizuotai veikti jų

2. Vyresniajai kartai nyks
tant, ruoškit jaunimą, kad jis atstatyti Lietuvos nepriklauso

mybę, vietovėse^ kuriose yra so- . JOHN ORMAN AGENCY / Insuramc* - fteol Ettatfc. Nanuj pirkimo, pal

mybei atstatyti. Lietuva — pa- manės ir darbštūs vi 
, brėžė J. Audėnas — turi būti ras pozityvaus darbo.

siekta visiška laisvė ir atstaty
ta valstybinė nepriklausomybė,

liejo žodžio kūrėjus — būti 
Maironio, Kudirkos ir kitų di
džiųjų Lietuvos laisvės kovoto

Nors laisvieji lietuviai deda 
daug pastangų Lietuvos vardui 
išlaikyti, bet, deja, dažam Va?

tavos laisvinimo darbe, Lietu
vos okupantai bus suduotas di
delis smūgis. Visi ir visur turi
me iškelti aikštėn sovietinę ne
dorybę — parodyti, kad ne lie-

setiojama Bažnyčia Lietuvoje,

3. Darykit ką tik galit padėti 
mūsų sunkioje kovoje prieš o- 
kupanta.

1970 metų Vliko veiklai su
stiprinti. J. Audėnas seimui pa-

vini patys ar susitarę su kitais

nyčios, bet- ir visos Lietuvos 
laisvei atgauti.

minėtini: Vliko įgaliotiniai bei 
vietos organizacijos turėtų dėti

monstracijas, reikalaudami, kad 
rusai pasitrauktų iš Lietuvos. 
Reikia ieškoti būdų įtraukti į 
Lietuvos laisvinimą tiek galima 
daugiau naujų jėgų^ ypač iš iš

tos lietuvių tarpo. (Elta)

VYTAUTAS BELECKAS, nv. WJnter Gttta Tavom. 1888 IfMtocn St,

formacinėj literatūroj Lietuva 
težymima kaip Sovietų Rusijos 
teritorijos dalis. Todėl mes tu
rime daryti žygių, kad Lietu
vai būtų vietos visuose pasau-

Nauji Tautas Fundo

Lietuvos IshrisviWhwo Tautos 
. Fondas praneša vėl -*;isfeukęs 

eilės naujų bei nebe naujų ypa
tingu rėmėjų, piešusių Į Tautos 
Fondą 1969 mėtų įnašų po 25, 
5Q ar net 100 dolerių. Kaip pa-, 
dėkos ir Įvertinimo ženklą, TF 
valdyba jiem visiem užsako as
meniškai siuntinėti lietuviškos 
Eltos Informacijų biuletenius iš
tisus metus.

Iš New Yorko toki nauji ypa
tingieji rėmėjai šiuo atveju yra: 
A. ir S. Mockevičiai bei dr. B. 
Radzivanas (įnašas po 25 doi.). 
Jonas Galiūnas, jau *hėbe nau
jokas ypatingųjų rėmėjų tarpe, 
vėl Įnešė 50 dol.

Didesnis ypatingųjų sąrašas 
yra iš Toronto, Kanados, iš vi-' 
so trylika: astuoni nebe nauji 
rėmėjai, įnašus kartoją, ir pen
ki šiemet įsijungia į ypatingų
jų TF rėmėjų eiles. Paramos 
Tautos Fondui (t.y., Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
veikla) tęsėjai yra šie asmenys 
(skliaustuose žymimi jų 1968 ir 
1969 metų įnašai): kun. P. Ažu
balis (109-50), A. Skrebūnas 
(50-100), A. Kantvydas (50-50), 
dr. xJ. Sungaila (50-50), A. A. 
Šmigelskis (50-50), A. Masionis 
(30-25), H. Ūpas (25-25), J. Gus
tainis (25-25).

• Nauji yp. rėmėjai yra: V. 
Liuima (60), O. Delkus (50), 
Prisikėlimo parapijos kredito 
d-ja (50), “Paramos” kredito d- 
ja (100) ir J. Stankus (25).

Tautos Fondo valdyba, minė
dama sveikintinus pavyzdžius, 
kviečia visus prisidėti prie 
ypatingųjų TF rėmėjų sąjūdžio 
populiarinimo k jo gretų di
dinimo. (Elta)

......

Europą. Užeikite ir įsitHdnaite!

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge

Vliko seimą dalyviai NeMr ¥očkfe'gre«ttio 7 d., 
<■» .«..... . .■..i..—.... .,

S & G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 360 Graad SL Brookiyn. N.Y. 11211, ST

for Weddfags and Parties. Hame-maBe BMogna.

8UPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002. 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų arthniestenis—importuotos ir vietinės

ST 2-5938.

kandidatūros 1968 rinkimuose.

|j

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teūceira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07165; teL MArket 2-5172. Parnofiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios kopžy&os, oras vėdinamas.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-36% Jamaica Ava, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

kusio pasidavimo patarėjų įta- ”
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Apie lai pasakoja prezidento broliu '
r' * ;• -- kandidatūros 1968 rinkimuose.

Prezidento Lyndon B. John-. Kennedy laidotuvėse, kai kars- matomi kandidatais į vicepre- Hramatini likimą prezi- 
n n t. T-* x__ t_i_^ i _ jį Roberto draugą lentas išreiškė savo-įžodžiais:

lydimas, Robertas neleido John- tmdy buvo norima turiu eįs.
____  šonui eiti su šeimos palydovais. pėveikti Ttd ą, kad jis pats 
savo pasakojimus tarp kitko Ir tai buvo parodyta milijonam ^pareikštų nesutinkąs būti kan- 
apie Lyndon Johnsono kelią į žiūrovų televizijoje. didatas. Kai Robertas to nepa-

Kai 1964 atėjo rinkimai, Ro- darė, Jotmsonas spaudai pa
bertas turėjo aiškaus noro bū
ti, jei ne prezidentu, tai bent 
vicepfėzidentu. Tam buvo suor
ganizuotas dramatiškas Jackie 
Kennedy pasirodymas demokra
tų konvencijoje. Konvencijos 
pirmą dieną, turėjo būti paro
dytas filmas apie prez. Kenne
dy su Roberto įvedamuoju žcf 
džiu. Ir tai turėjo paveikti Ro
bertui palankia kryptimi kon
vencijos dalyvius. Johnsonas 
pasikvietė konvencijos rengi
mo komitetą ir pareiškė, kad

son brolis Sam Houston John- tas iš lėktuvo buvo iškeltas ir ridentas.
son paskelbė dviejuose Look
numeriuose (gruodžio 2 ir 16)

Baltuosius Rūmus ir apie John- 
soną Vietname kare.

Pagal tuos pasakojimus John 
F. Kennedy, kandidatas -į pre
zidentus, pasirinko Johnsoną į 
viceprezidentus prieš įsakmią 
Robert Kennedy valią. J. Ken
nedy samprotavo, kad Johnso- 
nas padės jam laimėti Tfezas ir 
dar poroje valstybių pietuose. 
Kai Kennedy laimėjo, tai John- 
sonas nesulaukė už tai jokio 
dėkingumo. Priešingai, jis bu
vo visų prezidento patarėjų, ne 
tik Roberto, ignoruojamas. Tai 
buvo Johnsono “trys mizemiau- filmas turėtų būti rodomas po 
si Visame gyvenime metai”, nominacijos Taip ir buvo pa-

Kai prez. Kennedy buvo nu- daryta. Pasikvietė Johnsojias 
šautas, Robertas tapo atviru ir Robertą ir jį įspėjo, kad jis 
Johnsono priešu. Prezidento nesąs sąraše tų, kurie yra nu-

skelbė, kad nenumato į vicepre
zidentus ko nors iš buvusių vy
riausybės narių. (Robertas bu
vo vyriausias valstybės gynė
jas). Johnsonas pasirinko Hum- 
phrey.

Dėl Vietnamo karo vadina-

glausiu norėjo padaryti Johnso- 
ną (nors jis karą paveldėjo iš 
prez. Kennedy) — skelbė, jog 
tai esąs “Johnsono karas”, kaip 
dabar skelbia, jog tai “Nixono 
karas”. E prezidento brolio pa
sakojimų atrodo, kad preziden
tas buvo a^ka savo patarėjų, pa- 

taip pat iš prez. Ken
nedy —- Dean Rusk, McGeorge 
Bundy, McNamara, paskiau dar 
W. Rostow. Esą Bundy laikėsi

Dėl McNamaros prezidento bro
lis sako: “Visai aišku, kad bu
vo du McNamaros — vanagas 
ir balandis. Washingtone žino-

vefltia. Prezidento brolis mano,

pritaikytu KaMdy tvrnUm.
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pertų, kurie vienas kitam 
prieštarauja. Nėra galima to iš
vengti. Nes aš nežinau, koks iš 
tikrųjų yra tikrasis kelias”.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kiL 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schleifer Rd. Hillside, N J. 67265; teL 201-288-6878.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PI., Ifiddle Village, N.Y. 11379.- s,

Faustas Kirša 
okupuotame

Vilniuje
Valstybinė grožinės literatū

ros leidykla “Vaga” Vilniuje ne
seniai išleido Fausto Kiršos poe
zijos rinktinę. Knyga pavadinta 
“Pelenų” vardu, nors joje ne 
vien toji poema. Kaip rašo poe
tas Eug. Matuzevičius (L. ir M. 
1969-42), — “Rinktinę sudaro 
devyni skyriai — iš įvairių lai
kotarpių atrinkti poetiniai kūri
niai (jų tarpe satyrinė poema 
“Pelenai” — I dalis ir R dalies 
“Antroji giesmė”). Dviejuose 
skyriuose—“Vėtroje” ir “Šven
tieji akmenys” — spausdinami 
eilėraščiai parašyti . daugiausia 
antrojo pasaulinio karo metais, 
ir eilėraščiai, atrinkti iš F. Kir
šos knygų, išleistų emigracijoje 

— “Tolumos” (1947), “šventie-

gana atvirai skaitytojui prista-

lyg ir atsiprašymais bei pasi
teisinimais dėl tekios knygos 
isieiaimo.

‘T. Kirša kaltino, satyros

šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.

Vedėjas V. A. Yuciua, 52 Shady SL W. Fttts&urgh, PA 15228, teL 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Alų. Dragūravičius, WBMI-FM 96.7 sekma
dieni nuo 12 iki Ip.p. — 273 Victorta, Rd., Hartford, Conm, teief. 249-4502.

DETROIT, MICH. — LietuvMkų melodijų radio valanda 19 VVMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mch. 48Ž19, teL 537-5650.

rtjęs eiti su vanagais ar visai 
iš karo pasitraukti.

Lemiamos įtakos Vietnamo 
| karo politikai pakeisti Johnso- 

nui turėjęs McNamaros įpėdi- 
Nuotr. lt KMettftus nis Clark Clifford. Toje įtako-

vos vadovus, aukštuosius valdi
ninkus, Įvairaus plauko karje
ristus, bet buržuazinė Lietuva 
jam atrodė vienintelė priimtina 
gyvenimo forma. Jis. matyt, ne
pajėgė kitaip spręsti savo tėvy
nės likimo. Ir neieškojo kito
kios socialinės, politinės išei
ties. Lemiamu laikotarpiu nepa
jėgė suvokti sudėtingo istorinio 
vyksmo ir tam tikros istorinės

(nnkelta j 4 psl.)

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Rllnkus, WLYN 1360 kOocycIes Ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 14.38 vaL p.p. — 502 A Braadiray, South 
Boston, Mase, 02127.
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LITAS TRAVEL SERVICE
jums patarnaus nežiūrint kur ir kada hekautumėt. LITAS 
Travel Service parūpins bilietas, padarys reikiamas re- “
zervacijas, patars kur geriausia atostogauti, kur apstoti, 
kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uusto patogiausia
išvykti. Patarnavimai yra vieloti veltui. LITAS Travel
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, — atos- 

z togom ar nuolatiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KE
LIONĖN?... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE 
t4-IO Jamaica Avė. Wo©dhavun, N.Y. IK21

TeL 2l2-Wy-55n

«
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mi aujuno* AMERIKĄ, LOS argam BA1MMNIMKĄ Ir LIET. ŽINIAS

Lalkrattf tvarko REDAKCINI KOMISIJA.

nuo sausio 
Paryžiuje, 
tęsė ir,

1969 metų balansas
bombardavimą ir 
pradėjo derybas 
Nixonas derybas
nors jos nieko nedavė, vienaša
liškai jau birželio mėn. paskel
bė atitrauksiąs Amerikos kariuo
menę dalimis — 25,000, gruo-

Baigiam ^969 metus su įspū
džiu, kad jų balanse persveria 
pasyvas.

Tarptautinėje politikoje liko 
neišspręstos problemos, pavel
dėtos iš pereitų metų — Viet
namo, Korėjos, vid. rytų, rytų
bei vidurio Europos, nusiginkla- džio mėn. 50,000. Viduriniuo- 
vimo. Jos buvo tik labiau suaš- 
trintos. Suaštrintos ir proble
mos valstybių viduje — val
džios ir opozicijos santykiai vis 
labiau virto revoliucine, anar
chistine įtampa visuose konti
nentuose.

Pažangos ir išsigelbėjimo šū
kiais tebebuvo — taika, ginkla- 

' vimosi pristabdymas, socialinės 
bei rasinės reformos. Nustum
tas Į šalį buvo teisingumo, tau
tų laisvės reikalavimas.

Metai dar labiau išryškino 
tarptautinėje politikoje vyrau
jančias jėgas — Amerikos ir 
Sovietų. Kitos jėgos nublanko 
— J. Tautos, Europa, Nato, Sea- 
to. Trečiąja jėga pradėjo reikš- 

. tis ne Europa, bet kom. Kini
ja.

Minėtais šūkiais grindė savo 
santykius ir vyraujančios jėgos 
— Amerika su Sovietais. Pa
siekti jų rezultatai — atominė

; sutartis lig šiol terodo monopo- raelio. Sovietų karinė įtaka grį- 
lį atominiam ginklam rankose žo į Kubą. Europoje Sovietai 
tų, kurie juos turi. Ką duos 
Helsinky nuo lapkričio 17 di
džiųjų monopolistų pasitarimai 
jų pačių atominiam ginklam ap 
riboti — dar nežinia. Tačiau 

’ nebuvo paslaptis, ‘ kad anapus 
bendradarbiavimo ir taikos šū
kių didieji lenktyniavo.

J. Valstybės, visus metus

Mum aktualiausias tarptautines politikos klausimas
“Tarptautinė padėtis ir Lie

tuvos laisvės byla” — šia tema 
Vbko seime gruodžio 6 kalbė
jo Laisvės komiteto jūrmininkas 
V. Sidztoanskas. Pažymėjęs, 
kad tarptautinė padėtis po ant
rojo pasaulinio karo nėjo tokia 
logika kaip po pirmojo, kalbė
tojas dabartį apibūdino:

“Pokario tarptautinę semią 
dominavo ir tebedominuoja du 
kolosai — Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir Sovietų Sąjunga. 
Persvaros švytuoklė buvo ir yra 
pakrypusi į Jungtinių Amerikos 
Valstybių pusę. Eilę metų iš
buvusi poliarizuota tarptauti
nė padėta rodo tendencijos ki- 
tėti, kai dviejų pasaulinių ka
rų nukraujuota ir nualinta Eu
ropa laikui bėgant atsipeiki, sti
prėja ne tik ekonomiškai, bet 
ir politiškai bei kariškai, ir pa
laipsniui virsta “trečiąją jėga.” 
Tolimuose Rytuose kyla kitas 
milžinas — Raudonoji Kinija—, 
kuris, sužlugdęs komunistinį mo 
nolitiškumą ir Maskvos hegemo
niją komunistiniame pasaulyje, 
ilgainiui pakeis ir didžiųjų 
valstybių jėgų santykį.”

“Roosevelto, Churchillio ir 
Stalino karo meto susitarimai 
Rytų Europą užleido Sov. Ru
sijos Įtakai. Vėlesnieji įvykiai 
parodė, kad Jungtinių Ameri
kos Valstybių, Didžiosios Brita
nijos ir Sovietų Sąjungos karo

se rytuose Amerikos įtaka turė
jo siaurėti — Lybija atsakė A- 
merikai bazes. Mėginimas at
gauti Egipto pasitikėjimą nepa
tenkino nei arabų nei Izraelio. 
Azijoje pradėta trauktis iš Oki- 
nawos. Stiprėjo reikalavimai 
trauktis iš Europos. Vienintelis 
Amerikos įtakos plėtimas Eu
ropoje buvo Nixono kelionė Į 
Rumuniją. Mėginimas megzti 
santykius su kom. Kinija paro
dė Amerikos stiprėjantį nusista
tymą susigyventi su dviejų Kini
ją faktu, jei komunistai tik tuo 
tenkintųsi.

Sovietai kapituliavo lenktynė- meto ir pokario sandėriai, ža
dėjusieji atstatyti Europoje tai
ką, atremtą į tautų laisvo ap
sisprendimo teisę ir agresijos 
padarinių panaikinimą, buvo tik 
pia desiderii, iškilmingas dekla
ravimas principų, kuriuos vie
nas tų sandėrių signatarų — 
Sovietų Sąjunga — nevykdo ir

se dėl mėnulio, bet stipri
no ekspansiją dėl žemės — i- 
tvirtino Čekoslovakijoje Mask
vai ištikimuosius; Sovietų laivai 
įsitvirtino Viduržemio jūroje; 
Sovietų ginklai ir politika stip
rino, ypačiai į metų pabaigą, 
karinę Įtampą tarp arabų ir Iz-

kartojo pastangas organizuoti 
Europos saugumo konferenciją, 
kuri tūrėtų Sovietam duoti 
laimėjimus: išjungti Ameriką iš 
Europos reikalų sprendimo, į- 
teišinti Sovietų teritorinius lai
mėjimus po karo. Daugiausia 
nerimo Sovietai susilaukė iš ky
lančios trečiosios jėgos —kom.

valdomos prezidento Nixono, Kinijos. Nuo kovo mėn. kon- 
pralenkė Sovietus moksline, ty
rinėjimo ekspansija — Ameri
kos vyrai pirmieji liepos 20 nu
kilo į Mėnulį. Bet politinėje sri
tyje J. Valstybės žymiau ėmė 
rodyti izoliacionizmo tendenci
jų. Vietnamo reikalu toliau bu
vo vykdoma prezidento LBJ 
pradėta kryptis: LBJ sustabdė

fliktas augo ir rugsėjo mėn. So
vietai grasino preventyviniu ka
ru, tik lapkričio nfįėn. Kosygi
no atsilankymas ir ‘delegacijos 
pasiuntimas į Kiniją tūrėjo 
tykius išlyginti, bet gruodžio 
mėn. pažangos nebuvo skelbia
ma.

(nukelta Į 4 psL)

VAIŽGANTAS

ŽEMAIČIŲ ROBINZONAS

(13)
Vincas dabar visas linksmas, 

nudžiugęs sukalojos po savo 
sėdybą, nieko nebegalėdamas 
nusitverti; tik linksmomis aki
mis dairės per slėnį į anąjį šlai
tą, ar jau leidžias iš ten pas
kutinis vežimas ir kas jį lydi. 
O kai išvydo paskui atknapsint 
senukus, tai jam net akys aša
romis pasruvo: lyg jo amžinatil- 
salį tėvelių nabaštikai iš kurio 
pasviečio pasivaidino. Ir laukė 
jų į savo namus kaip Dievo pa
laimos. Sutikęs apkabino abu
du kūmus už pečių; paskui, šir
dį pagautas, nusilenkė ir apska- 
binO už kelių.

Senukai susigraudino, podę 
peržegnojo, nieko nesakydami; 
žodžiai šiam atsitikimui netiko. 
Bet ilgai graudinta neteko; rei
kėjo atsivežtoji manta kur iš
kaišioti, o dar nebuvo aišku, 
kurių ūžuųąrvių prireiks pa
tiems šeimininkams.

Kūma Vaurus susivokė.
—- Klausyk, — tarė Vincui:

— medį (suprask, visa, kas iŠ Antai Grigas

tau, man nebeteks bepasinau- 
doti ūkio padargais ir įnagiais. 
Turiu ir grūdų bei rūkytos mė
sos, juos sukeiskime: man ati- 
davinėsi šviežiai kepta duona 
ir užkulu viralams. Tau šiemet 
vis tiek teks prisipirkti pavil
gos ir grūdų. O su savo baldais 
ir skryniomis sutūpsime erdvo
je priešininkėje. Taip mes 
jums ir nekliūsime niekur.

— Ne ne, kūmaliai! Ką čia 
ir bekalbate apie kažkokius 
svarstymus duonos ir pavilgos- 
— 'sumojavo rankomis podė 
Vencė. — Valgysime iš to pat 
puodo prie to pat stalo: jud
viem palieku a.a. tėvalių vietas 
gerajame gale. Būkite kaip ba
jorai. Bet nedykai. Tuojau ir 
darbo užduosiu: šį pat vakarą 
važiuosime piršlėmis į Berta- 
šius; kūma pabūsi man piršliu 
ir padėsi išsiderėti kraitį.

— Ar iš galvos išėjai pode? 
Koks aš be piršlys? Nei vorieL 
kos tepageriu, nei oracijų be
moku. Ajau, nebėr jaunesnių!

i — tikras savo
medžio) aš tau dovanoju. Ma-, amato meisteris. Jau kad ims

P1
laužo. Turiu galvoje 1942 sau
sio 1 d. Jungtinių Tautų Dek
laraciją, pakartojusią 1941 rug» 
piūčio 14 d. Atlanto Chartos 
principus; 1944 vasario 11 d. 
Jaltos Deklaraciją Išlaisvintos 
Europos Klausimu, kuria trys 
didžiosios valstybės Įsipareigo- 
jo laiduoti visoms tautoms tei
sę pasirinkti tokią valdymosi 
formą, kokios jos nori, bei at
statyti suverenes teises ir savi
valdą tautoms, kurioms agresin
gos valstybės buvo tai išplėšu-

“1956 spalio pabaigos ir lap
kričio pradžios įvykiai Vengri
joj ir pereitų metų rugpjūčio 
mėnesio Įvykiai Čekoslovakijoj 
dramatiškai paryškino 
pokario vidurio ir ry
tų Europos politinę tikrovę. 
Toji tikrovė yra devynių prieš 
karą buvusių suverenių ir lais
vų valstybių pajungimas Sovie
tų Rusijos valiai, užkerimas 
joms Maskvai pavaldžių komu
nistinių režimų ir net prievar
tinis įjungimas. į Sovietų Sąjun
gą, taip pat Vokietijos ir Ber
lyno padalinimas. Ilgainiui tik 
Jugoslavija ir Albanija, išnau- 
dodamos savo geopolitinę pa
dėtį, atsipalaidavo nuo tiesiogi
nės priklausomybės Maskvai”.

“Vakarietiškasis pasaulis pra
deda su tų veiksmų padariniais 
apsiprasti, kaip su neišvengia
ma blogybe Tik Lietuvos, taip 
pat ir Latvijos ir Estijos, prie
vartinio Įjungimo Į Sovietų Są
jungą nepripažįsta Jungtinės A- 
merikos Valstybės, taip pat Di-

džioji Britanija, Prancūzija, Va
karų Vokietija, Italija, šventa
sis Sostas ir daugelis mažesnių 
valstybių”.

“Administracijos (Amerikos) 
pasikeitimas šiame krašte ir jos 
nusistatymas baigti Vietnamo 
karą davė pagrindo tikėti, kad 
JAV kreips daugiau dėmesio 
Europai ir imsis priemonių lik
viduoti antrojo pasaulinio karo 
palikimą, ypač jos rytinėje da
lyje. Įvykių raida tačiau to spė
jimo nepatvirtino. Nusivylusi 
padėtimi tolimuose rytuose, A- 
merika regimai suka į neoizo- 
liacionizmą, “suvietnaminant” 
karą prieš komunistų interven
ciją Pietų Vietname ir “sueu- 
ropinant” Europos saugumą. 
Kalbama apie, tegu ir sąlygi
nį ir laipsnišką, Jungtinių A- ‘ 
merikos Valstybių pasitraukimą 
ir iš Europos.”

“Nenuostabu todėl, kad šių 
dienų tarptautinę padėtį bando 
išnaudoti Sovietų Rusija. Aki
vaizdoj didėjančios grėsmės to
limuose rytuose — galimo gink
luoto konflikto su Raudonąją 
Kinija — Maskva, kurią baugi
na dviejų frontų karo šmėkla, 
nori užsitikrinti savo europinio 
flango saugumą. Jau anksčiau 
New Yorke iš Jungtinių Tautų 
tribūnos Sovietų užsienio reika
lų ministeris Gromyko siūlė su
šaukti Europos saugumo konfe
renciją be JAV ir Kanados, ku
rios tikslą jis tuomet taip nusa
kė: pripažinti Europos valsty
bių dabartinių sienų neliečia
mumą ir uždrausti Vakarų Vo-

Vliko seime. Pirmoje eilėje sėdi iš k. į d. — V. Sidzikauskas, Lietuvos gen. Konsulas, P. Razgartis, P. Vai
nauskas. Nuotr. V. Maželio

liežuviu pikliuoti, tai, rodos, 
malūno ratą pasuktų. Ir nie
kam nepasiduoda nugirdomas, 
— ėmė visaip priešintis kūną 
Vaurus labai įtikinančiu balsu,

vo minele. Bedantis, švariai nu
skustas jo veidelis, senatvės 
suliesinttas, o nekaltai gudria 
šypsena nušvitęs, dabar labai 
panėšėjo į vaike minelę ir Vi- 
centui labai patiko. Nesusilai
kydamas ėmė ir pabučiavo jam 
ranką, griežtai nebepavelyda- 
mas priešintis.

— Pakaks, kūma, ir to, ką 
žinai ir išmanai. Jokių piršlių

kabylių mums nereikia. Mūsų 
kortos atverstos: vieni tūzai, 
karaliai, šviečiai. O Uršelė tik 
verta, kad aš ją imčiau ir pli
ką. O atsineš kraičio, sparčiau 
tamstai pačiam atsiteisiu. Tai 
ir viskas. Jei dar nežino, tegu

kad ir man visa ko gana be jo 
malonės...

Ir Vincas atmaukė kepurę 
ant pakaušio. Kūmai Vaurui šis 
griežtas, nepriklausomas mos
tas itin patiko. Vincas jam da
bar pasirodė lyg ir iš tikrųjų 
nė nuo ko nepriklausomas po
nas. Ir sutiko.

Nieko netrukę, ėmė praustis, 
skustis, šukuotis, geraisiais 
valkstyto, ir ponas jaunasis su 
savo notaru kūma, priešakyje

žiavo į zaletas”. Kaip tie len
kų “zaloty”, “zaraz” ir dar ke
letas žodžių pateko į Kusų- 
Tauzų užkampį, tiek pat teži
nome, kaip ir tai, kuris vel
nias akmenų pribarstė Nemu
ną ties Rumšiškėmis, o Puntu
ką sviedė į pašventį.

Dvejetas gerų arklių nešės 
ir traukė šikšnų ir geležies 
turtingą brikelę — tai už kū
mos Vauraus likučius įsigyta. 
Kūma Vaurus žinojo, jog ir ves
tuvėms dar likta.

— šitų, kas dar liko, pode, į 
sumą neprirokuok. Aš ir moti
na tau. krikštynas iškėlėme, 
mes ir vestuvių puotą tau 
iškelsime; atseit, išsvočiosime, 
jei nori.

Kūma Vaurus, bent 20 metų, 
kaip savo arklius paleidęs, da
bar bdvo kaip pusvaikis pa
tenkintas, kad važiuoja. Ir dar 
kaip! Su skrybėlėtu ponaičiu, 
tuo vienu visoje apylinkėje mo
kančiu ją dėvėti; pirmutiniu vi
soje apylinkėje ūkininkaičiu, 
kurs buvo tikras jo podė ir, 
taip sakant, augintinis. Jį ve
žė gražiai pakinkytais arkliais, 
tiesa, jo paties supirktais; jis 
minkštai sėdėjo ir kolės. Ir jį 
vežė; tikras važnyčia vežė, ne 
jis pats važiavo, daugiau pri- 
vargdamas beragindamas, kaip 
patys arkliai betraukdami. Nebe 
buvo niekur važiavęs. Ir ko gi 
kurgi Mažiuos? Bažnyčia čia pat, 
už kilometro antro, su kaimy-

kėje nebuvo; o kad ir buvo 
kur, negeriančio neviliojo.

Dabar štai kūma Vaurus va
žiuoja, ir dar kokiais švelniais 
reikalais' — savo mylimajam, 
savo vienatijam Venceliui iš
piršti jauną, o su ja kuo dau
giausia kraičio, kad visi nauji 
pašaliai būtų pilnL Kažin, pats 
Elijas, važiuodamas dangiškais 
arkliais, ar buvo laimingesnis 
už kūmą Vaurų.

— Kūma, ko tyli? — baks
telėjo Vaurui į pašonę Vincas. 
— Kuo pradėsime, kuo pabaig
sime? “Be ko nesutiksime ir 
išvažiuosime”, kaip tai sako.

Kūma Vaurus sėdėjo sukum-

pasisodinę drūktąjį Ontę, išva- nais nesibylinėjo, turgų apylin-

jo pasaulinio karo iškelta ir ne- 
* išspręsta tarptautinė problema,

už kurią yra atsakingos visos tą 
karą laimėjusios didžiosios vals
tybės.”

“Sprendžiant iš šio krašto vy
riausybės atstovų pareiškimų, 
Amerika skeptiškai žiūri į Mas- 

padarytas vadinamo Varšuvos kvos pasiūlymą sušaukti Euro- 
Pakto valstybių konferencijos, 
kuri vyko šį pavasarį Budapeš
te. Pasiūlyta ir tos konferenci
jos vieta, būtent: Suomijos sos
tinė Helsinki. Konferencijos lai
kas — kitų metų pavasaris”...

“Tai, ko Maskva siekia dabar
tinėse tarptautinėse sąlygose, 
yra aišku: tarptautiškai įteisin
ti ir įamžinti sovietinės agresi
jos ir teritorinės ekspansijos 
sudarytą politinę padėtį Vidu
rio ir Rytų Europoj. Lietuvai ir 
kitom dviem Baltijos valstybėm 
tatai reikštų jų prievartinės in
korporacijos į Sovietų Sąjun
gą tarptautinį pripažinimą ir 
tarptautinį įteisinimą.”

“Iš mūsų interesų taško žiū
rint, Jungtinėms Amerikos V- 
bėms ir jų europiniams sąjun
gininkams Sovietų peršamoji 
Europos saugumo konferencija 
turėtų būti drauge ir iššūkis ir 
proga ... pareikalauti, kad Mas
kva gerbtų ir vykdytų savo 
tarptautinius į * 
pavergtųjų Europos valstybių, 
jų tarpe ir Lietuvos, atžvilgiu”.

“Pavergtųjų Europos valsty
bių problema nėra Sovietų im
perijos vidaus reikalas, o antro-

kietijai turėti branduolinius
ginklus... M ->

Paskutinis Europos Saugumo 
Konferencijos pasiūlymas buvo

pos saugumo konferenciją, abe
joja jos reikalingumu ir nau
dingumu, nebent ji būtų gerai 
paruošta ir svarstysimieji klau
simai iš anksto sutarti. Paverg
tųjų Europos Tautų Seimas 
ruošia tuo klausimu memoran
dumą ir jo delegacija netrukus 
lankysis Valstybės Departamen
te Washingtone.”

“Kai šių metų pavasarį, drau
ge su Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimo delegacija, aš lankiau
si Didžiosios Britanijoj, Pran
cūzijos ir Italijos užsienių rei
kalų ministerijose ir kai ten 
buvo paliestas Europos saugu
mo konferencijos klausimas, ga
vome užtikrinimus, kad didžių
jų valstybių vyriausybės su di
deliu atsargumu ir apdairumu 
svarsto Maskvos pasiūlymą ir 
nėra linkusios pakibti ant Mask
vos irneškerės...”

“Aš kiek ilgėliau sustojau 
ties Europos saugumo konferen
cijos klausimu viena dėl to, kad 

įsipareigojimus taį yra šiandien mums aktua
liausias . tarptautinės politikos 
klausimas, o antra dėl to, kad 
jis apsprendžia mūsų laisvini
mo veiksnių veiklos kryptį ir 
turinį tarptautinėje plotmėje”.

VLIKO &IM0 1969 M. GRUODŽIO 6-7 
NEW YORKE NUTARIMAI ..

•• -- ' ■ ■'-< * ■■ -

m
Vliko seimas paveda Vliko v- 

bai, kad ji kartu su Lietuvos 
; diplomatine tarnyba, pastara
jai pritariant ir sutinkant, siek
tų užtikrinti diplomatinio atsto
vavimo tęstinumą ir efektyvu
mą.

1970 gegužės 15 sukanka 50 
metų nuo Lietuvos Steigiamojo 
Seimo susirinkimo, kuriame su
stiprintas 1918 Vasario 16 d. 
Aktas šiuo pareiškimu: “Lietu
vos Steigiamasis Seimas, reikš
damas Lietuvos žmonių valią, 
proklamuoja esant atstatytą ne
priklausomą Lietuvos valstybę, 
kaipo demokratinę respubliką, 
etnografinėm sienom ir laisvą 
nuo visų valstybinių ryšių, ku
rie yra buvę su kitomis valsty
bėmis”.

Šia Steigiamojo Seimo prokla
macija padėtas tvirtas pagrin
das atsikūrusiai Lietuvos valsty
bei. Vliko seimas, pagarbiai mi
nėdamas šio istorinio įvykio su
kaktį ir sveikindamas gyvuosius 
Steigiamojo Seimo narius,

1. Ragina lietuvių visuomenę 
atitinkamai paminėti šią reikš
mingą sukaktį, kad jaunoji kar
ta giliau susipažintų su Lietu
vos valstybės atstatymo eiga ir 
su Steigiamojo Seimo darbais.

2. Prašo Vliko valdybą pasi
rūpinti, kad būtų išleistas spe
cialus leidinys Steigiamojo Sei
mo darbams nušviesti.

3. Prašo Vliko Valdybą pasi
rūpinti, kad Steigiamojo Seimo 
nariai — veteranai memoran
dumais kreiptųsi į laisvojo pa
saulio parlamentus ir parlamen
tarus, reikalaudami Lietuvai 
laisvės.

IV

Vliko seimas siūlo Vliko val
dybai:

1. Artimiausioje ateityje į- 
steigti jaunimo komisiją, kuri 
sustiprintų ryšį su lietuvių jau
nimo organizacijom, per jas sek
tų ir informuotų kitataučių 
spaudą, radiją, televiziją Lietu
vos reikalu, supažindintų jau
nimą su pavergtos Lietuvos pa
dėtim; tiem tikslam komisija su
daro atitinkamus planus ir re
guliariai praveda jaunimo sim
poziumus.

2. Finansiškai ir kitokiais bū
dais remti jaunimo reprezenta
ciją tarptautinėse organizacijo
se ir suvažiavimuose.

n
Vliko seimas kartu su pa

vergtąja tauta ir po pasaulį iš
blaškyta išeivija liūdi nesenai 
mirusio buv. Lietuvos respubli
kos prezidento ir Nepriklauso
mybės akto signataro 'Aleksand- 
ro Stulginskio, reiškia gilią už
uojautą velionio dukrai bei gi
minėms ir kviečia lietuviškąją 
visuomenę atitinkamai pagerbti 
jo atminimą Velionis paliko lie
tuvių tautai tauraus žmogaus, 
nuoseklaus demokrato, pasiau
kojusio lietuvio, gilaus politiko 
ir valstybės vyro prisiminimą.

Savo asmenybe, darbais ir Si
biro kančia jis stiprina mūsų 
valią ir ryžtą aukotis Lietuvai 
bei jos gerovei, kaip jis pats

mei. Ir už tiek nebebūt verta paaukojo jai visą savo gyveni- 
Tauzų paleisti — tai auksinis mą Tebūnie jis pavyzdžiu vi- 
obuolaitis; nebent mainais ant siems lietuviams kovoje už Tė- 
tikro dvaro. * vynės laisvę ir jos šviesų ryto-

savo uždavinio prislėgtas. Da
bar jis ūmai išsitiesė ir pra
našo mostu -pastatė ilgą sugar- 
gažėjusį savo smilį kaip tvor- 
mietį.

— Tu daryk savo, aš savo. 
Tu kalbink sau jauną, o visa 
kita palik man, jei vieną sykį 
išsivežei. Nežinau, kiek pavyks 
išsiderėti; o užprašyti tai aš 
jau mokėsiu, nes kiek nė parei
kalaučiau, vis Iras maža Tauzų 
Kaniavaičiui. O ką? Ar tu da
bar ne ponas? 4r..tavo kiemas 
dar ne dvaras? Ar kas kliū
va? Dabar tavęs, > regi, už de-

Vliko seimas pritaria pastan
gom išleisti mokslinę studiją 
apie etnografines Lietuvos sie
nas ir prašo Vliko valdybą pa
remti tokios studijos leidimą.

VI
Vliko seimas paveda Vliko v- 

bai, kad ji ištirtų galimybes in
formacijos centrui steigti ir pa
ruoštų tokios institucijos pro
jektą kitam seimui apsvarstyt.

VU

Vliko seimas, išklausęs Vliko 
valdybos ir tarybos pranešimus, 
reiškia padėką už atliktus dar
bus. Ypatinga padėka priklauso 
dr. J. K. Valiūnui.

Seimas taria ačiū visiem jį 
sveikinusiem.

VID

Vliko seimas, išklausęs Tau
tos Fondo valdybos pranešimus, 
reiškia, nuoširdžią padėką Fon
do valdybai ir ypač jos pirmi
ninkui prel. J. Balkūnui už gra
žias pastangas betelkiant lėšas 
Lietuvos laisvinimo reikalams, 
pritaria Tautos Fondo išdėsty
tiem planam, siekiantiem 
veiksmingesnio lėšų telkimo. Di
deliu dėkingumu vertinamos 
Kanados lietuvių pastangos 
Tautos Fondo darbe.

(Bus daugiau! jų. (Elta)
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“Tiltai ir tuneliai99—jaunųjų poezijos rinkinys
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■ 1969 mėty balansas
(atkelta iš 3 j»l.)

Jau Vakaruose visa jėga pa
siraškė ir dominavo^dar Lietu
voj gimusi ir ten pradėjusi poe
tinius Žingsnius Bradūno-Nagie- 
Nifinno generacija. 13 juos jau
nesnieji ėmė reikštis ne revo
liucija prieš vyresniuosius, bet 
greičiai! kaip jų epigonai, tęsė
jai, paskiau susiradę savitus va
dus. f

Revoliucijos nuotaikų nejaus
ti nė "Tiltuose ir tuneliuose”, 
kur surinkta dešimties poezijos 
pavyzdžiai: Remigijaus Bičiūno, 
Jurgio Bradūno, Indrės Darnu- 
šytės, Kęstučio Gaidžiūno, Kari
kas Kvietkauskaitės, Mirgos Pa
kalniškytės, Teresės Pautieniū- 
tės, Ramunės Sakalaitės, Lai
mos Švėgždaitės, Aldonos Zails- 
kaitės.

Jie gimę tarp 1945 ir 1952, 
vadinas, amžiaus riba 17-24 me
tai, išskyrus K. Gaidžiūną, gi
musį 1939. Visi jie gimę Vo
kietijoje, išskyrus vėl Gudžiū
ną, gimusį Kaune, ir Sakalaitę, 
gimusią Kanadoje. Dalis jų stu
dijas baigę, kai kurie tebestu- 
dijuoja. Viri jie yra augę jau
nimo organizacijose — ateiti
ninkuose, skautuose, neolitua- 
nuose. Kai kurie aktyviai tebe
dirba organizacijose, bendruo
menėj^

Viri jie yra augę ir tebėra 
veikiami didmiesčių aplinkos . 
Rinkinio leidėjų žodžiais: “Jie 
braido ne lietuviško šilo pavė
sy, bet Vakarų civilizacijos mū
ruose. Todėl ir jų kūrybinis pul
sas plaka ne betarpiai išgyven
tu rugio varpos lingavimu, o 
greitkelių ritmu”. To ritmo po
būdį galima įžiūrėti išreikštą ir 
rinkūao-vardu — Tiltai ir tune
liai. Tai judėjimo, dinamikos, 
tempo ir nežinios išraiška.

Visiem šiem poetam bendra 
tai, kad jų pasaulis yra apribo
tas santykiu su šia technikine ci
vilizacija. Bendra ir tai, kad ta

jiem artimo “socialistinio realiz
mo” laikais, kurie žavėjosi 
technika ir mašinai himnus gj©.
dėjo. •

Dešimtuko tarpusavio skirtu
mai ima rodytis, kai sustop
prie klausimo: įdek jis rozignuo-

Mbia jei pasipriešinimą?— 
Jurgi* Bradūnas gal aiškiausiai 
išsako savo svetimumą, net a- 
verriją metalui, laboratorijai, 
kuri “atsiduoda tuštuma ir mir
tim” Savo širdies polėkį išreiš
kia noru būti “už lango”, kur 
“vilioja gyvybė”. Tai pabrėžia 
ir “autobiografinėje” nuotrupo
je: “Tapsiu gamtininku-miški- 
ninku, o laisvu laiku nuvirtęs 
kur po egle, pamiklinsiu plunks- 
ną .

Bėgimą nuo technologijos ir 
miesto triukšmo pabrėžia ir 
Indrė Damušytė: “Technologi
jos perteklius numarino mūsų 
jautrumą ir kūrybiškumą. Mū
sų laisvalaikis virto užimu, sku
bėjimu. Mes pripratom prie į- 
tampos ir manom, kad taip ir 
reikia gyventi. Bet ne. Vidinio 
žmogaus pulso nepajusi rekla
momis paskendusiame mieste”. 
Ir poezijoje ji rodo savo svajo
nes gamtos fone, gamtiniais 
vaizdais, su nykumu pergyven
dama gatvę ir miestą be žmo
gaus.

Tur būt, tokia pat nepasaky
ta opozicija aplinkai slypi Ma
nko* Kvietkauskaitės žodžiuo
se, kuriais ji reiškia savo po-

aplinkos dvasia neduoda jiem f 
susižavėjimo, džiaugsmo. Jų po
ezijos nuotaika, jei nesakytum

zityvų siekimą: “Noriu, kad pa
saulyje vyrautų jaika ir pagar
ba žmogui”. Poezijoje ji tarsi 
užsidaro nuo aplinkos ir pasine
ria asmeniniuose žmogiškuose 
(miglotai-erotiniuose) pergyve
nimuose bei apmąstymuose.

Kitu variantu žiūri į gyveni
mo dinamiką Teresė Pautieniū- 
♦ė. “Mane žavi rytojaus paslap
tingumas. Pasaulis, kasdien vis 
kitokiu veidu, mane stebina,

aiūri, tai bent jau ne saulėta, verčia liūdėti, juoktis ir kartais 
Ne taip kaip kitados futuristų — rašyti”. Betgi juoko jos poe- 
(Lietuvoje “Keturių Vėjų”) ar zijoje nėra. Savo užsidarymu

IV-sios DAINŲ ŠVENTES RUOŠA

N. J., posėdžiavo IV-sios dainų 
šventės repertuaro komisija ir 
parinko dainas suaugusių jung

Posėdyje dalyvavo ir jam pir-

1969 lapkričio 9 Vargoninin- Amerikos ir Lietuvos himnai, 
kų bei kitų Muzikų S-gos cent- J. Naujalio — Malda už tėvy- 
ro valdybos pirmininko muz. nę, St. Šimkaus — Atsisveikini

mas su giria, M. K. Čiurlionio 
— Oi, lekia, lekia, J. Žilevi
čiaus — O, kad išauštų, K. V. 
Banaičio — Nei vėjas pučia, J. 
Bendoriaus — Mergužėle, leli
jėle, A. Aleksio — Pirmyn į

mininkavo IV-sios dainų šven- kovą, St. Gailevičiaus —Oi to- 
tės repertuaro komisijos pirmi- Ii, Br. Jonušo — Einu per kie- 
ninkas muz. Petras Armonas ir mą, J. Stankūno — Jaunystės 
nariai muzikai: centro valdybos maršas.
garbės pirm. prof. Aleksand- Be to, rėpertuaran jau anks- 
ras Aleksis, centr ov-bos pirm, čiau yra įtraukta Br. Budriūno 
Vincas Mamaitis, c.v. n sekr. kantata — Lietuvos šviesos ke- 
Mykolas Cibas ir kun. Bronius iįu. §į kantata taip pat visiem 
Jurkšas. Be to, rep. kom. nuta
rimu, posėdyje su sprendžiamo
jo balso teise dalyvavo svečiai 
muzikai: c.v. vicepirm. J. Stan
kūnas, c.v. I sekr. Algirdas Ka- 
čanauskas ir Bronius Jonušas.

Iš posėdyje dalyvavusių pasi
sakymų susidarė vieninga nuo
monė, kad šventės repertuaras 
neturi būti apkrautas sudėtingo
mis, mažesniero choram neįvei
kiamomis dainomis. Tokios lini
jos laikantis buvo parinktas re
pertuaras iš šių dainų:

F. Kirsa Vilniuje
(atkelta ii 2 psl.)

nuo aplinkos ji kiek panaši į 
Kvietkauskaitę. *

Visai priešingai Mirga Pakai* 
niflrytė — ji gyvena reklamas 
užgožtą vakarą, virtuvės prozą, 
aerodromo cigaretės dūmus. Ji 
mėgina žvelgti j aplinkos at- 
laužas a ki irom akim.

Aldpnai Zailskaitei aplinka yra 
medžiaga, iš kurios žmogus ga
li kurti naują pasaulį. “Pasau
lis bus tiek gražus, kiek patys 
jį tokiu padarysim. Viskas mū
sų rankose. Tik reikia duoti 
bent tiek, kiek tikimės gauti”. 
Poezijoje ji atvirai žvelgia į 

. miesto vaiką, kurio “gyslose te
ka sniegas ir juodas ledas”. Ta
čiau ano teoriškai pareikšto ak
tyvumo pasauliui padaryti gra
žesniam pačiuose eilėraščiuose 
nematyti.

•

Skirtumus imi pastebėti taip 
pat, sustojęs prie klausimo: ko
kios formos imasi šio rinkinio 
poetai savam pasauliui reikšti? 
— Visiems bendras yra atsisa
kymas nuo klasinės formos, 
kuri eilėraštį sudisciplinuoja 
strofom, rimais, ritmais. Dabar 
populiari yra palaida pusiau re
torinė, pusiau reportažinė for
ma, kuri turi daryti natūralumo 
įspūdį, bet kuri taip pat yra pa
gunda pasitenkinti reportažu. 
Tai pagundai ne visi atsispiria. 
Kai kurie šio rinkinio poetai 
betgi jaučia išvidinį ritmą; jį 
reiškia kilimo slūgimo perio
dais. Tuo keliu stipriausiai dis
ciplinuoja savo eilėraštį Kviet- 
kauskaitė, o šalia jos gal ir 
švėgždaitė.

Mada yra “mini” eilėraštis. 
. Tokia forma labiausiai išsiskiria 

Gaidžiūnas, tenkindamas^ įkar
tais trim eilutėm. Ta kryptim 
kiek pasinešus ir Pautieniūtė.

Labiausiai krinta į akis Bi
čiūno eilėraščių ir forma, ir per
gyvenimas. Jo formą galima bū
tų* lyginti su porina, vartojama 
abstraktiniame mene. Joje ne-
ieškok logikos tarp žodinių vaiz
dų, neieškok nei harmonijos 
vaizdų kombinacijoj. Realistinis 
artumas ir idealistinis atoku
mas, publicistinis konvencionali-

tus žodis, reportažas ir lyrika

leidoskopą. Pridėk dar atsisaky-

kų, kablelių. Tokia forma yra 
Bičiūno tam pergyvenimui, ku
riame pajauti aplinkos absur
dą... Galima laikyti tai formos 
savotiškumu (originalumu— ne, 
nes ir svetimoje poezijoje to

beformiškumo maniera dėme
siui labiau atkreipti.

Roch koncerto meto lapkričio 1.

Amerikos ir Sovietų viduje 
stiprėjo kova prioi režimą, nors 
nelygiu laipsniu. Amerikoje pa
cifistų ir kitais vardais masiniai 
sąjūdžiai reiškė opoziciją de
monstracijom ir smurtu. Sovie
tuose opoziciją tereiškė atskiri 
asmens — rašytojai, intelektua
lau Bet nuo gegužės mėn. ėjo 
žinios apie tų atskirų asmenų 
griežtą sutvarkymą kone, lage
riais, teismais, bepročių na
mais.

Europoje nuo politinės sce
nos balandžio mėn. nuėjo de 
Gaulle—paskutinis po De Gas- 
peri, Adenauerio, Churchillio di
dysis pokario valstybininkas. 

'Žymių, kad vietoj Prancūzijos 
Europos reikaluose gali turėti 
daugiau iniciatyvos Vokietija, 
ėmė rodyti nuo spalio 20 atė
jusi soc. dem. Brandto vyriau
sybė. Jis ėmė artėti su Maskva 
ir satelitais, mažiau bendradar
biaudamas nei jo pirmatakai su 
Amerika.

1 Bažnyčioje reformų sąjūdžio 
iškeltas problemas ir chaosą 
mėgino kanalizuoti spalio mėn. 
antras vyskupų sinodas, išaiš
kindamas bent popiežiaus ir 
vyskupų kompetencijas, mažin
damas Vatikano kurijos rolę? 
Pradėtoje Vatikano ir komunis
tų koegzistencijoje nieko reikš
mingesnio neiškilo, tik pritilo 
Vatikano balsas dėl religijos pa
dėties anapus uždangos.

Aušros Vartų parapijos choras Montrealyje išleido plokštelę. Nuotraukoje choro vadovė su plokštelės krikšto 
tėvais ir svečiais. Iš k. j d. muzikas Z. Lapinas — Gintaro ansamblio vadovas, solistė J. Adomonienė, choro 
dirigentės vyras E. Roch, pianistė J. Žukauskienė, seni ausias choristas ir plokštelės sponserius V. Kačergius, 
solistė. E. tęardelienė, pianistas K. Smilgevičius,; kun. T.:K.tPečkys. Trūksta sol. A. Paškevičienės ir choristų 
A. N. Gudų)1 sūnaus ir dukros, kurie atnešė plokštelę krikštui.

PR. NARVYDO “GIMTINES TAKAI”

Lietuvių -gyvenime Vakaruo
se metų aktyve tektų žymėti ba
landžio mėn. vysk. A. Deksnio 
paskyrimą vietoj mirusio vysk. 
P. Brazio; lietuvių mokslininkų 
lapkričio gale suvažiavimą Chi- 
cagoje, Bendruomenės organi
zuotą; Kunigų Vienybės inicia
tyvą rinkti žinias apie lietuviš
kų parapijų padėti. Lietuviškų 
parapijų likimas iškilo visu aš
trumu, ir jis bus dar aktuales
nis ateity.

Lietuvoje šalia pastangų or
ganizuoti lietuvišką kultūrą bei 
mokslą žymėtinas birželio mėn. 
pagarsėjęs mėginimas Įteikti 
Maskvoje memorandumą leisti

bus įveikiama ir iki šiol užsire- 
gistravusiem šventėje dalyvau
ti choram jau išsiuntinėta.

Vaikų jungtinio choro dainos 
buvo parinktos kiek anksčiau. 
Netikėtai užgriuvę prieššventi
niai darbai privertė spaustuvę 
repertuaro atspausdinimą suvė
luoti. štai jį sudarančios dai
nos:

Br. Budrumo — Mūsų žemė 
Lietuva, F. Strolios — šėrėm 
žirgus Gardine, F. Strolios — 
Partizano mirtis, J. Zdaniaus— 
Su mokslu į rytojų, J. Bertulio 
— Tėvynė šaukia, V. Banai
čio — Ant ežerėlio rymojau, J. 
Kazėno — Į mokyklėlę, St. Sli-

Jei būtų klausimas: kuris iš
artos dešimties duoda daugiau
sia vilčių, atsakymas vargiai bū
tų įmanomas. Galima tik atsa
kyti apie tai, kas čia duota... 
Taip vertinant, atrodo stipriau
sia išgyventa ir apvaldyta Kviet
kauskaitės.

Jei tikrovės Įžvalgumas žvilgs
nio aštrumas priklauso prie 
poetinių sugebėjimų, tai jo ap
tinkant Pakalniškytės, Svėgždai
tės, Zailskaitėš eilėraščiuose.

Jei mokėjimas pergyvenimą 
apipavidalinti yra kita poetinė 
dorybė, tai jo* randanr ''Bradū- 
no, Damušytės, Sakalaitės poe
zijoje.

Pranas . Narvydas priklauso 
prie senųjų Amerikos lietuvių 
veikėjų. Sulaukęs gražaus amže
lio — jau 82 metų — per 60 
metų išgyvenęs Amerikoje, 
Brooklyne, išleisdino savo pa
rašytą knygą “Gimtinės ta
kais”. Tai daugiausia atsimini
mai apie savo gimtąjį Trumpai
čių sodžių Žagarės valsčiuje, 
šiaurinėje Lietuvoje. Ten auto
rius praleido pirmuosius savo 
20 metu, lankė kaimo darakto
rius, baigė Žagarės dviklasę mo
kyklą, tautiškai brendo “Auš
ros” poveikyje, užrašinėjo tau
tosaką ir siuntė J. Basanavi
čiui, dirbo visokius kaimo dar
bus — nuo piemenėlio iki sti
praus artojo. I Ameriką atkilo 
1907 metais, bėgdamas nuo ru
sų persekiojimų už lietuvišką 
veiklą. ,

. Amerikoje Pr. Narvydas tuo
jau įsijungė į laikraštininko dar
bą, į Miko Petrausko statomas 
operetes, į SLA, į Tėvynės My-

tais poetais”. Ji nori “rimtos 
kritikos”, kuri “skatina poezijos 
augimą.” Skatinamosios retori-

> audros nublokštas svetur, jis Suaugusių jungtinio choro re- kas žodis čia ir nereikalin- 
ilgėjos tėvynės, bet negrįžo į ją, pertuaro Įgraviravimas jau ge- gas, nes tie, kurie čia skelbia 

nesusitaikė su socialistine Lietu- rokai pasistūmėjęs. savo eilėraščius, jaučia reikalą
rašyti, ir, anot Gaidžiūno, “da

būtinybės. Todėl ir vėliau, karo — Tėvelių kraštas.
Suaugusių jungtinio choro re-

nesusitaikė su socialistine Lietu- rokai pasistūmėjęs.
va, nors domėjosi jos kultūri- Chorai kviečiami galimai grei- 
nūi, literatūriniu gyvenimu”... čiau ir gausiau registruotis, kad

Ir gale — galutinis oficialus tuoj po Naujų Metų būtų gali-

rovė, stifH’ės jausmo ir minties 
sukandimas į atbaigtą poetinį 
vienetą, ateis mokėjimas istoriš
kai žiūrėti į poezijes formų ir 
temų raidą, kuri reiškiasi pasi
kartojančiom bangom.

Su dėkingumu tektų vertinti 
leidėjų iniciatyvą pristatyti jau
nuosius, kurie ir seniesiem Į- 
domūs. Galima apgailestauti, 
kad dešimtukas nepailiustruotas 

'■ nuotraukom. Galima ir pa
geidauti ateičiai, kad organizuo
tų rinkinį jaunųjų pasakojimų, 
kurie mažiau praktikuojami, bet 

bar sustoti jau nepnanoma”’. to ypatingai skatintini.
O geriausia kritika jiem bus jų 
pačių pirmyn bėgantieji metai. (Tiltai ir tuneliai, jaunųjų 
Su metais atsisakys manieros ar poezijos rinkinys. Literatūros 
plokščios formos, aštrės jų kon- serija Nr. 2. Išleidb Ateitis

tis. Nuo grynai publicistinių 
straipsnelių, kaip ‘'Keli pinigė
liai Lietuvai”, nuo atitrauktinio 
senų laikų Lietuvos kaimo vaiz
do, per gyvas žmonių apybrai
žas iki tikros beletristikos. Pa
grindinė gija — atsiminimai, ta 
mažoji gimtojo sodžiaus ir apy
linkių istorija, susieta ne tik su 
autoriaus jaunystės dabartimi, 
bet net su senesniais laikais, tu
rinti įdomios etnografinės me
džiagos.

Knygos išleidimas yra veikė
jo veterano pagerbimas. Tai 
paminklas 80 metų amžiaus su
kakčiai. Bet tas paminklas dvel
kia gyvybe, autoriaus širdies ši
luma, pasakotojo talentu. Pra
dedi skaityti ir negali atsitrauk
ti: toks stiliaus lengvumas, sa
vaime plaukiantis sakinys, at
mintin įsibrėžiančios detalės, 
spalvingas autoriaus jausmas.

Knygą išleido Liet. Tautinės 
Sąjungos I-asis skyrius New 
Yorke, 1968 m., 244 psl. Kaina 
nepažymėta. Spaudė ofsetu 
‘Vaga’ JAV. Spauda truputį 
skurdoka. Dail. Jurgio Juodžio 
pieštas viršelis su knygos turi
niu nederintas, perkrautas sim
bolikos. Pasakojimus iš auto
riaus rankraščių parinko Juo
zas Valakas. Duota ir žiupsne
lis autoriaus biografinių žinių.

Pr. Naujokaitis

ga, kieno pasirašytas): “Visdėk iešmam dainininkų būriui. Ad- 
to, savo eilėraščiais, savo kury- resas: Petras Armėnas, .4538 So. 
ba poetas grįžo į Lietuvą, į giaa- Hermitage Avė., Chicago, I1L 

kūnas ir "ją santykis su tik- rėš žumhakieuėc).tąją žemę.., (Elta) 60609.

lėtojų Draugiją... Lietuvai ke
liantis, Pr. Narvydas uolus au
kų rinkėjas, organizatorius, vi
suomenės judintojas. Po antro
jo pasaulinio karo autorius gau
siai tiesia pagalbos ranką lietu
viams tremtiniams, kviesdama- 
sis juos į Ameriką, padėdamas 
čia įsikurti. Kaip visuomeninin
ką matome jį veiklų tautininkų 
eilėse. Kol amžiaus našta dar 
mažiau slėgė pečius, Pr. Narvy
dą vis sutikdavom lietuviškuo
se parengimuose. Savo rainiu 
būdu, tolerancija, lietuvio mei
le jis patraukdavo kiekvieną. Jo 
rašinių tekdavo kartas nuo kar
to pasiskaityti laikraščiuose. O 
štai dabar turime jo pasakoji
mų nemaža knygą!

Savo atsiminimuose Pr. Nar
vydas rašo apie tai, kas jo at
mintyje paliko gilesnius pėdsa
kus, Įsispaudusius prieš 60 me
tų jo gimtajame kaime ir apy
linkėse. Knygoje kalbama apie 
įvairius papročius kaifne; vestu
ves, šventes, darbus/gyvenimo 
būdą, trobesius, sodybas, tikėji
mą, prietarus, aitvarus, velnius, 
vaiduoklius, pelkes, balas, eže
rus ir ežerėlius, alksnynus, ak
menis ... Ir visa tai ne sausai 
aprašinėjama, bet Įpinama į gy
va pasakojimą, Į veiksmą. Pa
tys įdomiausi pasakojimai yra 
tie, kur autorius ne atitrauktai, 
ne apibendrindamas aprašinėja, 
o leidžia veikti žmogui. Tos kai
mo žmonių apybraižos atveda 
Pr. Narvydą į beletristo kelią. 
Stebimės jo įgimta pasakotojo 
dovana, primenančia M. Valan
čiaus stilių. "Negęstančioji mei
lė” — beveik vienintelis gro
žinės kūrybos dalykėlis knygo
je turi visas geros novelės savy
bes. Mažiau nusisekusios gry
nos liaudinės pasakos “Bėda“, 
“Du broliai".

Knygas turinys nėra vienaty- tė B. Ciplijauskaitė); J. Corta-

daugiau kunigų šventinti. Kaip 
ir Sovietų intelektualai, lietu
vių kunigai memorandumo ini
ciatoriai buvo nubausti.

Metų didžiausi pralaimėjimai 
Vakaruose — pranciškonų gim
nazijos ir Putnamo mergai
čių bendrabučio likvidavimas. 
Tai lyg ironija švietimo ir šei
mos metais. Didžiausias kitas 
pasyvas — metai nusinešė Į ka
pus Įžymių žmonių gausiai, ša
lia Eisenhowerio, Dirkseno, Ho 
Chi Minho lietuviam ši piūtis* 
ypačiai skaudi; Lietuvoje —Pet
ras Klimas sausio 16, J. Balči
konis vas. 5, prof. Z. žemaitis 
birželio 24, prez; A. Stulgins
kis rūgs. 22. Vakaruose: Juo
zas Bačiūnas sausio 23, red. J. 
Kardelis, vas. 10, Erd. Simonai
tis vas. 24, dr. K. Avižonis bal. 
20, A. Benderius geg. 19, P. 
Grigaitis geg. 22, dail. K. Žilins
kas geg. 31, kun. prof. A. No
rius birž. 12, Jonas Makauskis 
liepos 25, kun. B. Gauronskas 
rugp. 1, Aleksandras Kutkus 
rūgs. 6, muz. Juozas Bertulis 
rūgs. 13, prel. I. Kelmelis spa
lio 7, Aleksas Mrozinskas lap- 
kričio-21, inž. V. Dilis lapkr. 23, 
A. Galdikas gruodžio 7.

Metai praėjo eilinėje rutino
je pastangų kovos dėl Lietuvos 
laisvės, kiek aprimusioje gene
racijų Įtampoje, stiprėjančioje 
jaunosios kartos pasirengime ir 
pasireiškime.

GRUODŽIO MENESIO AIDAI
Straipsniai: Juozas Girnius

— Mišrių šeimų “tikrovė”; Bi
rutė Ciplijauskaitė — Beieš
kant naujų kelių romanui; Ze
nonas Ivinskis — Liublino uni
ja ir jos šešėliai; Vikt. Vizgir
da — Adomas Galdikas.

Iš grožinfs literatūros: Ant. 
Jasmantas — Poetinės medita
cijos (eilėraščiai); J. L. Borges
— Ištraukos iš jo kūrybos (ver-

zar — Ištraukos iš jo kūrybos 
(vertė B. Ciplijauskaitė): Algi
mantas Mikuta — Eilėraščiai: 
O. E. Mandelštam — Eilėraš
čiai (vertė Pr. Visvydas).

Apžvalgoje: J. G. — Mokslo 
ir kūrybos simpoziumas; St. Yla 
—- Kanados • lietuvių katalikų 
centras: Juozas Tininis — Prof. 
dr. Pr. V. Raulinaitis; Alė Rūta

fsutkelta į 6 pd.)



Uršulė Bacevičienė, Motery Vienybės vicepirmininkė, sega gėlę Bertai Pivaronienei, buvusiai SLA generalinei 
sekretorei. Nuotr. Antaninos Binkins
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Buv. SLA sekr. B.Pivaronicnčs išleistuvinis pagerbimas
New Yorko Moterų Vienybė, 

laikydamasi savo nusistovėjusių 
tradicijų, nepraleidžia progos 
neatžymėdama svarbesnio įvy
kio ar nepagerbdama kurio žy
mesnio asmens.- Taigi, lapkričio 
18 MV valdyba ir narės suren
gė pagerbimo vakarienę Susi
vienijimo Liet. Amerikoj Pildo
mosios Tarybos sekretorei Ber- 
thai Pivaronienei, iš šių pareigų 
pasitraukusiai poilsiui.

Pirm. E. Andriušienei dėl li
gos negalint, pagerbimo vaka
rienei vadovavo eilę metų bu
vusi MV pirmininkė Paulina Ši- 
mėnięnė- Ji trumpai apibū
dino B. Pivarcnienės vaidme
nį lietuvių ir amerikiečių visuo
menėje ir dideli patriotinį pasi
šventimą, lydėjusį ir lydintį ją 
lietuvių tautos darbo baruose.

Po šio pristatymo MV vice-

Buvusiam ilgamečiu) 'Scrantų 
Šv. Juozapo parapijos klebonui 
prelatui. Juozui V. Miliauskui 
šių metų gruodžio 20 suėjo 50 
metų kunigystės sukaktis.

Beje, šių metų vasario 10 jis 
minėjo deimantinę (75 metų) 
amžiaus sukaktį.

Sukakčių proga pravartu pla
čiau susipažinti su jo gyvenimu, 
turiningais darbais ir nuopel
nais Bažnyčios, visuomenės ir 
tautos naudai.

Sukaktuvininkas yra gimęs 
1894 m. vasario 10, Navininkų 
kaime, Punsko parapijoj, Su
valkų gubernijoj. Sūnus Marty
no ir Agnietės Baliūnaitės Mi
liauskų.

1899 m. kartu su tėvais at
vyko į JAV-tybes ir apsigyveno 
Forest City, Pa. Kad prisidėtų 
prie gausios šeimos ekonomi
nio gyvenimo gerinimo, Juozu
kas vos dešimties metų amžiaus 
sulaukęs pradėjo dirbti anglies 
kasykloje. Dirbo tris metus.

Pradžios mokyklą išėjo Fo
rest City miestely. Kunigo kl. 
Mato A. Pankausi paragintas, 
1909 m. rugsėjo mėn. įstojo šv. 
Bonaventūro kolegijon, Roch-

CICERO, ILL.
Sunkiai sema Kazys Dobilas, 

laisvės kovu savanoris
Jau keTintas niėnuc senga sa- 

“ vanoris kūrėjas Kazys Dobilas.
Jam reikalinga nuolatinė prie
žiūra. Iš gaunamos pensijos li- 

' gos atveju sunku išsiversti. To
dėl žmona, kuri jį globoja, turi 
dirbti. Jai nesant namie, daug 
padeda geraširdė kaimynė E. 
Novickienė ir dar vienas kitas.

Lapkričio 29 K Dobilui su-

tuvybės ateitį.
Gale pati B. Pivaronienė pa

dėkojo Moterų Vienybės vado
vybei ir narėm už parodytą jai 
meilę. Pabrėžė, kad jai, nors ester, N. Y., baigė 1916 m. Ba- 
ir čia gimusiai, nuo pat ma
žens Lietuva buvo švyturiu, ku
ris redė tikrąjį kelią, o tuo ke
liu visur ir visados lydėjo lie
tuviškas žodis. Užaugusi ji iš
tekėjo už karšto patrioto Petro 

pirmininkė^ Ur£iė" Bacevičie- ^?rcno’ 
nė visų meilės ženklan prisegė 
pagerbiamai B. Pivaronienei gė
lę.

Šeimyninės vakarienės meju 
pirmoji buvo paprašyta žedį tar- 
tl vyriausioji .amžiumi, bet jau
nos dvasios" Ieva Mikclainienė.- 
Ir ji ir po jos kitos kalbėjusios 
ir sveikinusios moterys linkėjo 
mielai B. Pivaronienei poilsio ir 
sveikatos, kad greičiau galėtų 
grįžti į dideli moterų pasišven
timo . darbą kurti gražesnę lie- nė ir Sirusienė.

chelor of Arts laipsniu. Tų pa
čių metų rudeni Įstojo šv. Bo
naventūro kunigų seminarijon, 
kurią užbaigę? dar kuri laiką 
studijavo Katalikų universitete, 
Washington, D.C.

Kunigu buvo įšvęstas 1919 
gruodžio 20. Įšventė tuolai
kinis vyskupas M. J. Hoban šv. 
Petro katedroje, Scranton, Pa.

, 16 mėnesių vikaravo šv. Ka
zimiero parapijoje, Pittstone.

amžiną paminklą Pittsburgho u- 
niversitete, pasodindamas ten 
prie ratelio Rimšos Lietuvę Mo- 
biną, mūsų tautos švietimo sim
bolį, uždegusį laisvę. Baigdama 
savo žodį, ji palinkėjo«sėkmės ,
savo įpėdinitrrSLA jaunam Dr. ^1921 rh. gegužės 1 buvo pa- 
A. Budreckiui ir prašė vienybie- 
tes remti SLA ir ypač rūpintis 
jaunimu. ’

Valgius gamino ir stalą šau
niai papuošė ponios Liaubie-

A. Binkins

; - ėjo 70 metu. Ta proga ligonį ___
į aplankė artimieji. V. ir B. Mo- VENECUELOS LIETUVIU ŽURNALAS
• tusiai jteike auką apmokėti uz *-
;., vieną savaitę slaugei. Karinome- Venecuelcs Lietuvių Savišal- inž. Vladu Venckum, kelionės
• . ~ nės šventės proga atsilankė pul- pos Bendruomenė (taip oficia- į Lietuvą įspūdžiai, apmąstymai
’ ' kin. M. Naujokas ir sveikino Ii- liai vadinasi Venecuelos Lietu- ties pernykščių Čekoslovaki-
‘ . gonį kariškių vardu. Lankėsi ir vių Bendruomenė) pradėjo leis- jos įvykių metine sukaktim, pa-
J Cicero šaulių būrio v-bos nariai ti Venecuelos Lietuvi. sikalbėjimas su J. Bieliūnu (ke

lionės įspūdžiai, perimta iš 
Draugo), ištrauka iš Liet. Krišč. 
Dem. S-gos deklaracijos, roman
tiškas žvilgsnis į Lietuvos pra
eitį (paskaita, paremta česl. 
Gedgaudo straipsniais Dirvoje), 
Venecuelos lietuvių gyvenimo 
kronika. Redaguoja Juozas Ku- 
kanauza, Valencijos L(S)B apy
linkės pirmininkas. Pirmojo nu
merio mecenatas (400 boliva
ru) — Venecuelos LB pirmi
ninkas inž. Vladas Venckus. 
Leidėjo adresas: C.B.L. de Ve- 
nezuela. apartado 4647, Mara- 
cay, Edo. Aragua, Venezuela.

(Elta)

su pirmininku Bernatavičium. 
K. Dobilas 1919 įstojo savano
riu į besikuriančią Lietuvos ka
riuomenę. Kovose pasižymėjo 

‘ narsumu. Už tai buvo atžymė
tas Vyčio Kryžium. Karo lauke 
buvo sunkiai sužeistas. Neteko 
kairės rankos. Lietuvoje atitin
kamu vyriausybės patvarkymu 
scciąliškai buvo aprūpintas. Pri
siėjus gelbėtis nuo Maskvos už- 

, puųlikų. prasidėjo invalido, į 
senatvę žengiančio, vargai. At
vykęs į šį kraštą, dirbo fizinį 
darbą.

K. Dobilo adresas: 1820 S. 49 
Avė., Cicero. III. 60650. B.

Tai yra kas trys mėnesiai nu
matomas leisti leidinys, spaus- 
dinamas iš dalies spaustuvės, 
daugiausia mimeografine tech
nika. Pirmajame (1969 metų 
spalio.— gruodžio mėn.) nume
ryje 34 mašinėlės rašto pusla
piai (dalis jų faesimile būdu iš 
laikraščių perimtos iškarpos) ir 
du puslapiai iliustracijų —nuo
traukų iš viešųjų Venecuelcs 
lietuvių gyvenimo įvykių, kele
tas išliekamojo pobūdžio infor
macijų iš Eltos.

Turinyje — pasikalbėjimas 
su Bendruomenės pirmininku

~ 1948 m. vasario . 22 vėl pa
skirtas diecezijos patarėju, o 
gegužės 25 pakeltas naminiu 
prelatu Rt. Rev. Monsignor ti
tulu.

1962 rugpiūčio 26, minint 25 
metų klebonavimo sukakti, pa- 
rapiečiai surengė didžiulį pa
gerbimo banketą.

1969 vasario 20 paskirtas kle
bonu emeritu.

Uoliai eidamas kunigiškas pa
reigas, jis stipriai rėmė lietu
vių tautinį judėjimą ir veiklą. 
Jam vadovaujant, 1947 m. va- 
sąrio 9-16 d.d. Scrantone buvo 
suorganizuota vieša rinkliava 
Balto ir Alt naudai. Tuolaikinis 
miesto majoras James T. Han- 
lon ta proga buvo paskelbęs 
“Lietuvių Savaitę”. Surinkta ke
li tūkstančiai dolerių. Prelatui 
klebonaujant Šv. Juozapo para
pijoj, beveik kas metai sureng
ti Vasario 16 minėjimai su pa
triotinėm programom, kurias 
išpildydavo k a z i m ieriečių 
seserų vedamos parapinės mo
kyklos auklėtiniai.

Sukakties proga prelatui J.V. 
Miliauskui linkime ilgiausių 
metų, geros sveikatos ir kitų 
Dievo palaimų!

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ &hko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teismiais klausimais Darbi
ninko skaii^įoįajn. Klausiant reikia 
pa'ymėti, ar skaito Darbininkų. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L 

. Šveikauskas — Attomey-at-Law, Co- 
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

F IRMOS IR NAMŲ 
REIKALAI

Klausimas
Jau treti metai, kaip

skirtas Hazletono Šv. Petro ir 
Povilo parapijos klebonu.

Prel, J. V. Miliauskas

tas Duryea šv. Juozapo parapi
jos klebonu.

1929 m. liepos mėnesį vysku
pas T. C. O’Reilly paskyrė jį sa
vo atstovu Jėzaus Nukryžiuoto- 
jo Seserų vienuolynui, Elm-

esu 
“partnerystėje” su dviem kitais 
asmenimis kontraktoriaus dar
buose. Mes nestatom namų, tik 
garažus, ir meksfaltuojam įva
žiavimus (drivevvays).

Iš pradžių biznis sekėsi labai 
gerai. Bet paskui mano partne
riai pradėjo vis mažiau ir ma
žiau dirbti ir vis labiau ir la
biau atsidėti ant mano darbo. 
Jie turi ir kitų biznių, todėl vis 
mažiau laiko skiria mūsų bend
ram bizniui. Paskutiniu metu 
turėjom vargo su klientais, nes 
neatlikom darbų jiem pažadė
tu termiųu.

Mūsų yra įkurta “Corpora
tion”: vienas iš partnerių yra 
prezidentas, kitas direktorius, 
o aš esu iždo globėjas (treasu- 
rer). Turim savo sunkvežimių, 
buldozerių ir kitų reikmenų. 
Tačiau biznis paskutiniu laiku 
labai pablogėjo, ir sunku naujų 
darbų rasti.

Dabar, žmonai prašant, rašau 
Tamstai šį laišką su tokiu klau
simu. Mes turim tris namus, 
dviejų arba trijų aukštų. Tie na
mai yra mano ir žmones vardu. 
Jei reikalai tiek pablogėtų, kad 
firma būtų prastame finansinia
me stovyje, — ar būtų pavo
jaus, kad skolininkai man uždė
tų areštą ant mano namų? 
Jei toks pavojus yra, ar būtų 
geras sumanymas namus perra
šyti vaikų vardu? Turim dvi

dukras ir sūnų. Viena duktė 
pilnametė ir ištekėjusi; sūnus 
22 metų, kariuomenėj; jauniau
sia duktė turi 14 metų.

Būtume dėkingi už greitą 
atsakymą.

Skaitytojai, Mašsachušetts

Atsakymas
Paprastai “Corporation” val

dininkai (cfficers) nėra atsakin
gi savo individualiniu turtu už 
“Corporation” skolas. “Partner- 
ship” atveju reikalai atrodo ki
taip. Tamstų atveju “Corpora
tion” skolininkai galėtų uždėti 
areštą (attachment) ant “Corpo
ration” turto (assets), o ne ant 
individualinio valdybos narių 
turto. Valdybes nariai tik tada 
yra individuališkai atsakingi, jei 
skolininkai įrodo, kad būta suk
tumo ir apgaulės (fraud).

Aš niekam nepatariu per
vesti namų arba kitokio turto 
vaikų vardu, kol jie patys yra 
gyvi ir gali būti to turto rei
kalingi. Jei Tamsta arba Tams
tos žmona esat susirūpinę mi
nimu reikalu, patariu kreiptis j 
vietini advokatą vadinamojo 
“Realty Trust” sudarymo reika
lu. ŠĮ dokumentą galima sura
šyti taip, kad Tamstos turėsi
te pilnas teises savo turtą par
duoti, jei to pageidautumėt, ji 
Užstatyti (mortgage) ir pan. Tuo 
pačiu metu nekilnojamasis tur-_
tas bus “atskiras turtas” ir ne 
tik Tamstos korporacijos sko
lininkam, bet ir Tamstų pačių 
skolininkam beveik neprieina
mas.”

šv. Mari- AUKŠTO LYGIO KONCERTAS BOSTONE

Motery Vienybė* susirinkime. 14 k. į d. p. Liaubienė, A. Lucas, P. Simėnienė, U. Bacevičienė—vicepirm., gar
bes vieėnia Berta Pivaronienė, M. Bujokas, A. Stcporis (M. V. sekretorė). Ieva Mikolaitienė ir A. Sirusienė. 
Vakaro Seimininkė* buvo p. Liaubienė Ir A. Sirusienė. Toliau — narės Ir viešnios. Nuotr. Antaninos Binkins

jos Viloje pastatyta koplyčia, T , T - * nsr„i .. . . ..... Lapkočio 30 Lietuvių Pihe-naslaitnamis ir atlikti kiti iren- .. £ .. ... _... . ‘ au Draugijos saleje So. Bos-gimai ir pagerinimai. x - . J . .teno Šv. Petro lietuvių para- 
1931 m. balandžio 2 popie- pijos choras surengė savo kon- 

žius Pijus XI-sis, įvertindamas certą, dalyvaujant svečiui Sta- 
jo darbus ir nuopelnus Bažny- siui Barui. Buvo atlikta ši pro- 
čios naudai, pakėlė jį prelatu. 
Investitūros iškilmėms, kurios 
įvyko gegužės 4 šv. Juozapo 
bažnyčioje, vadovavo pats vys
kupas T. C. O’Reilly.

1931 m. gegužės mėn. buvo 
paskirtas diecezijos patarėjų ta
rybom
Mirus kun. Jonui Kurui, 1937 

m. balandžio 1 vyskupas T. C. 
O’Reilly paskyrė jį Scrantų šv. 
Juozapo parapijos klebonu, čia 
ilgus metus klebonaudamas pra
vedė pagrindinį bažnyčios re
montą, pertaisė seserų namą, 
mokyklos patalpas ir pastatė 
naują kleboniją.

(iš “Fedoros’
J. Gaideli

grama: St. Baras padainavo: 
Donaudy — “Vaghissima sem- 
bianza”, Haendelio — “Ne 
men con l’ombre” ir Giordano 
“Amor ti vieta” 
operos); choras:
“Žaliojoj pievoj” (iš Danos’” 
perus, žodžiai St. Santvaroj, J 
Kačinsko “Beržą”, St. Šimkau 
“Pokylio dainą” (iš “Pagirėnų 
operos); St. Baras: J. Kamav 
čiaus “Jonušo dainą” (iš op< 
ros “Radvila Perkūnas”, žodži< 
B. Sruogos), K. V. Banaiti 
“Laivinę”’ (iš operos “Jūratė i 
Kastytis”, žodžiai B. Sruoga
ir J. Gaidelio “Stanaičio ariją 
(iš “Danos” operos, žodžiai S 
Santvaroj; B. Budriūno “Li< 
tavos šviesos keliu” kantai 
(žodžiai B. Brazdžionio) soi 
partiją atliko B. Povilavičius 
St Baras: Ponchielli “Cielo

Gruodžio Aidai
(atkelta iš 4 psl.)

— Bronius Bųdriūnas — pro
tėvių žemės muzikas; Pr. Vis- mar” (iš operos “La Gi< 
vydas — O. E. Mandelšta- da”), Halevy “Rachel, tave 
mas — gyvųjų žodžių auksaka
lys.

Recenzijas: Vladas Kulbo
kas — J. Gliaudos “Liepsnos ir 
apmaudo ąsočiai”; Mirga Gir- _ 
niuvienė — Susipažįstant su A. solistui akompenavo J. K 
Mikutos poezija. kas; chorui akempenavo

Viršelio 1 psl. — Adomas Vasyliūnas.
Galdikas: Kapinės (tempera), 4 
psl. — Ad. Galdikas: iliustraci
ja V. Krėvės “Dainavęs senų 
žmonių padavimams”. Sis nu
meris iliustruotas Ad. Galdiko 
tapybos darbų nuotraukomis.

Aidus leidžia lietuviai pran- 
cžškoriai; redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Bos
ton. Mass. 02122; administruo
ja T. Benvenutas Ramanauskas. 
O.F.M., 680 Bushwick 
Brooklyn, N. Y. 11221.

Ave..

taikos), impresionistinį lyrini 
“Beržą” ar šviesaus, energingo 
polėkio, lietuviškos dvasios ‘Po
kylio dainą” — reikalavo daug 
laiko ir darbo. Dirigentas dide
lių reikalavimų ir neleidžia Į 
sceną, kol choras pasiekia į- 
manomo tobulumo. Tokių dide
lių reikalavimų neišsigąsta tik 
vyresnysis choro branduolys,

naujesniesiems nubyrant. Už 
tai darbo vaisiai buvo pasigė
rėtini — klausėmės atsidėję ir 
plojimais atsidėkojome.

Iškilusis mūsų tenoras St. - 
Baras nebe pirmą kartą pas „ 
mus. Bet niekada jo balsas čia 
neskambėjo taip tvirtai, kaip šį 
kartą. Visus dalykus padainavo

(nukelta į 8 psl.)

gus” (iš “Žydės” eperos) ir I 
sui “Aukso žvaigždės mirgėjo 
(iš^huccini “Tcscos”) ir “Juo k 
pajace” (Leoncavallo iš “Pa 
cų” eperos). Chorui vadovavo

1 Jau 20 metų veikia šis c 
ras, su trumpa pertrauka dii 
gento J. Kačinsko vadovauj 
mas. Dabar jis pasirodė vėl i 
gerai parengta programa. M 
lemu buvo klausytis naujos pr 
gramos, — dirigentas J. K 
činskas nemėgsta vaikščic 
“muštaisiais takeliais". Pažym 
tina, kad parengti tekius dal 
kus, kaip sudėtingą Budriui 
kantata. Gaidelio “Žaliojoj pie- Pocta* Antanai Gustaiti* skaito savo humoristiniu* eMrattiu* Maironio

mokyklos tėvų komiteto surengtame vakare gruodžio C Saieva salėje — 
voj" (ryškiai lietuviškos nuo- Brooklyne. Nuotr. R. Kistchaus
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Guisine
CATERING OUR

TeL 894-4188
CARPENTRY & FLOOR WAXING

Vlrginia 9-4496

COMPANY

H. W. FEMALE

Holding foremen ADMIRAL

MALĖ * FEMALE

9MMMM

IMMR

i 
■ 8

PARTIES - BANQUETS 
WEDDINGS - 

CLUB AFFAIRS 
to your specifications.

nieji tėvai, 
pSviečia du vienišus ir tylius kapus,

MANHAS8ET M ACH INE CO.
409 Bayview Avė. Amityvilie, LX 

516—691-8411

CHATEAU LIOUORS
THE COMPLETE SPIRIT SHOP

273 Route46 (Across from Lake)
Budd Lake 07828

Dial 347-6650

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

583-2440

GENERAL BATTERY 
& CERAMIC' CORP.

55 Rumford Ave^ Waltham, Mass. 
An Egual Opportunity Employer

4M*ini>hcm

Open 7 Įtaps* vreek

WEST PATERSON. N J. 
281—2744315

Fafis, J. Krauch, Great Neck, Sveikina visus Naujųjų Metų proga

i

i

i

r

Tie
407 Cbestnut Street 

UNION, 
New Jersey 

Call: 
201-687-2347

VALLEYVIEW

Peter A. Hoelzer - Jack P. Hoelzer

CHAS. HOEiy,ER
■ & SONS
Iron Works
Brooklyn. N.Y. 11287 

Brooklyn - Queens 
GLenmore 6-4400 

Nassau and Suffolk 
FVanhoe 3-6637 

“Over 75 years of 
satisfied Service”

MICHEL
ANGELO

Restaurant
GOOD FOOD 

AT REASONABLE PRIČES

351 Jay Street

E

i

i

875-7918

COMPANY
OUR MOTTO 

No Job Too Big or Too Small

495 Stmer Street

PERTH AMBOY.

SPACE

DIVISION OF 
MTLITARY

CORP.

11 Summit Arenue

EAST PATERSON,

Call 201-791-5050

viSus, V. Gedmmtas, J. Vum- 
nas, B. Naras, Wlu-
tiBmlte; A. Valančius, Bri^h-

E Comt valstijos: kun. A. 
Zanavicli, New Hatven; F. Kriš- 
čiokaitis, W. Hartford; A. Jony
nas, E. Haven; F. Monchun, J. 
Caesar, Windsor, S. Augaitis, 
Watertewn; B. Martūnas, Ter- 

, ryville; M. Bazewich, Bridge- 
New Bri-

Narvydas, FL Northport, C. Cor-

way, E. Raudys, Linden, P. Tb- 
leikis, Paterson, O. Pocius, 
Newark.

Iš Mass. valstijcs: A. Baika,

SQUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863 ‘

460 West Broadmay, South Boston, MawwifhnHfitts

uKur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD.

President

TURTAS (ASSETS) virš $175,000,000

‘-The Ultimate in Boaiding Homes” 
t^FuBy licensed by the State

of New Jersey 
Couples Welcome 

Picnic Area
Beauty Parior va Premlses 

Ground Leve!—No Steps
Electric HeaL Color Television 

5 Acres of Grounds 
24 Hr. Supervision 

Intercoms in aD Rooms 
Home Cooking 

Ambulatory Guests Only

Gaižutis, Oakville.
i Bočiūnas.

v
Po 1.50 dol.: F.

Hartford, Conn.

Po 1 dol.: Iš N. Y. valstijos: 
0. Giedraitienė, F. Narvydas, 
F. Skivar, A. Kazickas, J. Ma
tulaitienė, E. Zalskas, E. Ado-

Everittstown Hill, Frenohtown, N J.8 NAUJOS LIETUVIŠKOS 
996-4112 I PLOKŠTELĖS:

Italian-American

1494 trvtng Street 

RAHVVAY, NJ.

Call (201) 382-7555

APEX

Maciūne Repairs

82 KinderKamaok Road

OradeH, New Jersey

Business — 201-444-0172

Home — 201—423-0956

Montrealio Aušros Varty cho
rai dainuoja 11 lietuviškų dai- 

•nų. Sterep 5 dol.

pbltitrtėF: Arlekino meilė ir ki
ta pasakos, Operatic Recital 
k Ainių dainos. Palydi Stuttgart 
simfonijos orkestras, diriguoja
mas Dariaus Lapinsko. Stereo— 
poGdoL

Iš visur: S. Jaras, Hartford, 
Conn., J. Žilys, W. Hartford, 
Conn., S. Alubauskas, M. Bra
zauskas, Waterbury, Conn., R. 
Lenktaitis, Woodbury, Conn.; 
J. Lushis, Easton, Pa., A. Gris- 
ka, Donorą, Pa., M. Andrejai- 
tis, Phfla, Pa.; J. Baublys, Nas- 
hua, N. H.; P. Balčiūnas, Rich- 
mond Hts., O.; kun. J. Maknys, 
Newport, R. L; K. Kaminskas, 
Portland, Ore.; kun. J. Jucevi
čius, Montreat, Canada, J. Lė
vens, Campbells Bay, Que., Ca
nada, J. Jacyna, London, Ont, 
Canada.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų

dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir :z neatsiliepusių.

OBkiHga DARBININKO

"cfcoro įdainuota 18 dainų, ste
reo, 4 .50 doL

Vivat Academia — pramo- 
į ginės muzikos dviejų plokšte- 
' litį albumas įgrotas Neo Lithua- 
' nia studentų orkestro. Stereo, 
; 856 dol.

GOFFLE BROOK
FARM & GARDEN

CENTER
LANDSCAPE 

CONTRACTING 
Complete Garden SuppUes

Farm Grown Vegetables

425 GOFFLE RCAD

87450

Current dividend 5!/2% 00 accounts.
Dabar moka 5,/>% visų rūsių taupomus pinigus.

SEASONS GREET1NGS

RED RANCH SOUTH 
COCKTA1L 
LOUNGE

4 Robbins Parkway 
Toms River, New Jersey 

Call — 
201-349-8669

SERVICE H. W. MALĖ

AUTOMOBILIŲ
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO 
reSųOais kreipkitės į gerai pa-

Mentei & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avemie

DISPLAY

Greenveood Lake Sport Certter Ev- 
erything for the Skier: skis, poles, 
clothing, binder installation Service, 
profiles & wigwam skiwear, Fischer 
skis, ice skates sharpened. Green- 
wood Lake Tpke. West Milford. —.

C 4 S. PAINTING 
EXTERIOR and INTERIOR 

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

3023 Wallace Avė. Bronx 
(212) 654-2499

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

324-8470 - 8471

MR. AMEDEO’S 
BEAUTY SALON

Latcnite Thrus Creators of Oassic 
Coiffures — Complete line of Hair 
Goods. 10 ŠSherman Avė. Raritan, 
NJ. Call 201-526-0106

Sies bei kitos plokštelės ir 
knygos gaunamos: Darbininkas, 
910 Wflloughby Avė., Brook
lyn, N. Y. 11221. (Persiuntimui 
pridedama 50 c.)

MOSER 18 karatų aukso laik
rodžiai už pusę kainos. Rašy
ti: S. V. Staras — Importer, 
23 Mendon St, Worcester, 
Mass. 01604. TeL 757-2034.

Windows and Doots
Jalousie Windows 

Aluminum Awnings
600 «IDGEWOOD AVĖ.

Brooklyn, N. Y. 11208
---------- ABen B. Shipley —

Klemens Naujokas (mirė prieš 34 metus) — 
mūšy brangūs motina ir tėvas.

Kur miega mūsų m
Vidvnakčio žvaigždės 
kuriuos mes negalėjot 
Tyloj mes juos prisii

vantas.
atsakymu,

Yra jų atvaizdas į
O Dieve, paimki mūsų sielvartą
Ir nunešk j| mūsų mylimiems tėvams tenai, aukštybėse.
Sakyk jiems kaip mes jų pasigendam
Ir perduok jiems mūsų neribotą meilų.

Mylinti duktė Adeline Ir-mylintis sūnus Clemens.

Prisiminimo mišios už abu mirusius buvo atlaikytos Kalėdy 
dieną pranciskony koplyčioje — BrooHyn, New York.

Season’s Greetings

MERIT

SKI THE NEW 
MT. PETER 

Greenwood Lake, N. Y. 
9-5 Sun. & Mon.; 9-11 Tues. - Sat. 

Couples Night Every Saturday 
$2.00 per couple

THE BREAKERS
Open all year round Ocean Grove, 
NJ. — Healthful, ocean air, home 
cooking, pleasant atmosphere.

Rooms from $200 a month and up. 
Special rates for all year. Call — 

201-775-9526

MARIO’S Auto Inspection & Repair 
Station headlight adjustment, wheel 
alignment, motor time-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

5EWTNG MAGMINE OPERATORS 
for piece work — mušt be exp. on 
S1NGER machines. Warwick and 
Greenwood Lake area.

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

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

UL 4-3052 UL 4-8932

DENTAL LAB TECHS 1—Crown &
Bridge Dept., highly expd. 1—Plate

Chrome A Steel Dept., some exp. 
Ali excel. salary. Chester County 
Dental Lab., West Chester, Pa. Call

CARPETING 
BEAUTIFULLY CLEANED 

in your Home
Ali work done at reasonable rates

Cartl PR 4-0151

RMNTtNG JOBB

PRODUCTION WORKERS 
WAREHOUSE MEN 
TRUCK DRIVERS 
Good Paying Company 
Benefits.

Call S. TARDY 
(617) 894-4020

Warehouse Help — Growing Engle- 
wood Firm has excellent pėrmanent 
opportunities: Warehousetnan, Ma- 
terial handlers, Order packers — no 
exp req, 8am-5pm. Starting salary 
$90 per week, naerit increases. Adv 
opp’ty thru promotion from within. 
Fringe benefits. Call Mr. Mente- 
leone, Tower Crossman Corp. 1 W. 
Forest Avė., Englewood, NJ. 201- 
567-6900. Equal Opp’ty Employer.

TEXTILE REFOLDER
Exp on woven knit fabrics, $3.00 
per hr., new modem plaut. Steady, 
overtime, good benefits. BLENDS, 
Ine. 5 Garden St. Moonachie, N. J. 
201—342-1300 ask for Mr. Solomon.

LATHE HANDS—Experienced 
Capable of reading blue prints and 
setting up own work. Non Defence. 

■Fully paid hospitalization and med- 
ical benefits. Vacation, holidays, 
siek leave. Age no barrier. Ask for 

MR. ED. JAEGER

btow moiding foremen. Tep mlaries

stdes good salaries, the company

for guaMfted people. If you haVe

ADMIRAL PLA8TIC6
Mr. Froot

SCHALLER&WEBER

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
Ncw Yorke: 1654 2nd Are. (IMI 8M
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Darbininko redakcija dėkoja 
visiem gausiai ją sveikinusiem 
Kalėdų ir Naujų Metų proga.

Balfo vadovybė prezidentui 
Nixonui pasiuntė tokio turinio

gija prieš Kalėdų šventes išlei
do naują savo biuletenio nu
merį. Tai yra 1969 metų pas- 
kutinis numeris (per metus iš- 

‘Pone Prezidente, leidžia 4 nr.). Numeryje skelbia
ma įdomi medžiaga, surišta su 
Lietuvos pašto ženklais. Aiški
nama įvairios laidos, pranešama 
bendrinių svarbių filatelEtinių

Balfo direktoriai ir visi nariai 
su dėkingumu įvertina puikiai 
nubrėžtą Vietnamo karo iš
sprendimo planą, kurį išdėstėte 
paskutinėje savo kalboje į tau-

1 tą, ir tuo pačiu pasižada jį rem-’ ]ų kalba. Redaguoja W. Ner
ti. Kun. V. Martinkus, Balfo pir
mininkas.”

Marija ir Alfonsas Ridikai 
vietoj kalėdinių sveikinimų 
Balfui atsiuntė 20 dol. auką.

Natalija Jasiukynaitė, daili
ninkė, yra narė Gallerie Inter
nationale. Galerijoje nuo gruo
džio 23 vyksta paroda, kurioje 
N. Jasiukynaitė išstatė: Kauno . 
senamiestis, Smuikų poilsis, 
Prie ežerėlio N. Y. centre. Ir 
lietuviai kviečiami aplankyti pa
rodą. Galerija yra 1095 Madi- 
son Aye. Paroda užsidarys sau
sio 3.

Pravedą rudens vajų, šie kle
bonai pristatė vartotų rūbų į 
Balfo centrą: prel. J. Balko
nas iš Maspeth, prel. L. Men- 
delis iš Baltimore, kun. G. Vil- 
čiauskas iš Waterbury, kun. A. 
Gradeckas iš New Britain, kun. 
A. Zenevičius iš New Haven, 
kun. A. Sabaljs iš Ansonia, kun. 
D. Pocius E* Keamy, kun. J. 
Schamus ir kun. P. Totoraitis 
E Newark.

Goštautų šeima, Wellesly, 
Mass., vietoj gėlių prie a.a. Do
mo-Peniko ir a.a. Adomo Gal
diko karsto paaukojo 20 dol. 
Kultūros židiniui. PrancEkonai 
dėkoja.

L. B. Kultūros klubo veikla 
šiemet buvo apsilpusi. Jau pra
ėjo pusė metų, o tebuvo tik vie
nas susirinkimas. Valdyba buvo 
likusi iš praeitų metu. Dabar į 
naują valdybą įeina pirm. Čes
lovas Mickūnas, nariai — Čes- 
lava Aleksonienė, Skirmantė 
Makaitytė, Aldona Navickienė 
ir Mykolas Drunga. Visa valdy
ba jauna, gi Makaitytė ir Drun
ga ^studentai.

Amor. Liet. Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos Bostono sky- „ 
riaus š.m. paskutinis susirinki
mas įvyko gruodžio 5 inž. K. ' 
Barimo naujoje rezidencijoj 
Hingham, Mass. Inž. R. Šukys, 
North Eastem univ. mokslinių 
tyrinėjimų dalyvis, kalbėjo 
tema “Telemetrija ir erdvės ko
munikacija”. Prelegentas vaiz
džiai atskleidė elektromagneti
nių bangų charakterį ir išaiški
no jų ■ funkcijas perduodant 
garso ir TV paveikslus kelionė- 

prie kryžiaus, sopranas ir smui- je į Mėnulį ir Marsą. Tokiam 
kas. Fortepiono solo partiją at
liko ir kitiems akompanavo V. 
Vasyliūnas.

Sodriai ir tyrai skambėjo tau
tiškai pasipuošusios St. Daugė
lienės balsas (ją mes norėtume 
išgirsti Bostono liėtuvių dides
niuose religinių muzikos dalykų 
pastatymuose). Pakiliai liejosi 
smuiko, vielos ir fortepiono gar
sai. Tai buvo tikrai lietuviškas 
akcentas ir pagarba Didžiajam 
Lietuviui.

Programą juostelėn įrašė ir 
per Bostono lietuvių radiją 21 
d. gruodžio 11 vai. ryto pakar
tojo P. Viščinis. Minėjime daly
vavo apie 170 žmonių.

tim E Philadelphijcs. New Yor
ke redaktorius yra Charles Ma- 
tuzas E Richmond HilL Admi
nistruoja Algirdas Vizbarą.

Angelų Karalienės parapijos 
klebonas kun. A. Petrauskas 

*■ gruodžio 27 surengė kalėdines 
vaišes parapijos choro nariam 
ir bingo darbininkam. Viso daly- 

‘ vavo 70 asmenų. Visi buvo ap
dovanoti ir gražiai pavaEinti.

Už a.s. prel. M. Kemėšio vėlų 
mirties metinių proga mEios 
bus sausio 3 d. 8 v. ryto (ne 9 
kaip buvo anksčiau skelbta) 
šv. Petro ir Povilo parapijos 
bažnyčioje Elizabethe, N. J.

ELIZABETH, NJ.
Dr. Vinco Kudirkos šeštadie

ninė mokykla ruošiasi Kalėdų 
eglutei, kuri įvyks sausio 11, 
sekmadienį, 4 vai. popiet. Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapi
jos salėje Ripley PI., Elizabethe. 
Giesmių, dainų ir tautinių šo
kių programą ruošia mokyto
jos: Kvedarienė, Kiaušienė, A- 
linskienė ir Karašienė.

__ Programon atvyks Kalėdų se- 
nebs ir visiem vaikučiam atneš 
dovanėlių.

Mieli tėveliai prašomi savo Brook, Botaniko, sode 
dovanelių į Kalėdų seneho mai- Suo metu 
s? nenesb, nes v>siern nenodas lų paroda |rengta šutnamVi j 

pietus nuo adminEtracijos pa- bei jaunojoj kartoj skleEti ne- bet ir visame pasaulyje. Čia mo- kraštus. Specialiose spintose, kindamas narius Kalėdų pro-
stato. Paroda tęsE dar. ir po priklausomos Lietuvos valstybės kosi studentų iš tolimiausių ant stalų po stiklais išdėstomi ga, paaukojo 100 dol. V.D. U-
N. Metų. Ją galima aplankyti idėją. kraštų, čia lankosi vEokiausi daiktai, dažniausiai knygos, su- to Profesorių S-gos leidiniui pa
darini dienom nuo 10 iki 4 v. Gerai paruoštą paskaitą apie žmonės, 
popiet, šventadieniais ir šešta- Didįjį Velionį skaitė kalbėtojas, Universitetas turi didelę ir kos. 
dieniaE nuo 11 iki 4 v. popiet, visuomenininkas ir spaudos garsią biblioteką. To universi- Kas parodą rengė?
Daugiau nei 1000 augalų panau- darbuotojas dr. Domas Jasai- teto Widener bibliotekoje šiuo Parodos organizatorė buvo to rius lietuviškos kultūros reika-
dota specialiam “kilimui”. Bus tis. Nepriklausomybės kovų ir metu vyksta paroda, kurioje su- universiteto slavistikos sky- lam paaukojo 1,427 doL Sky-

pavojų, valstybės tvarkymo sun- pažindinama su Lietuva ir Lat- riaus bibliotekos vedėja Valda riaus valdyba, susidedanti E
kūmų, demokratinės santvarkos rija. Tokios parodos pirmojo Simis, latvė. Jai daug padėjo J. Rasio, V. Žiaugros ir A. Gir-
blėsimo ir galop laisvės žlugimo 
fone prelegentas vaizdžiai iš
ryškino didžiojo Prezidento as
menį, jo darbus ir kančias. JE 
pabrėžė jo geležinę valią di
džiausiuose pavojuose, Silūro 
kankinystės varguose, atmeti
mą pavergėjo gundymų ir žmo
giškosios vertybės Elaikymą 
iki mirties. Kaip Cincinatus jis 
ėjo nuo žagrės prie vaEtybės 
vairo ir, savo pareigą garbingai 
atlikęs, vėl grįžo prie lietuviš
kos žemelės, kurios neišdavė ir

1970 metų kalendorių galima
gaut Darbininko administracijo
je. Darbininko išleistas kalen- dovanėles Kalėdų senelio mai- 
dorius mėnesinis, lentelėje at- šui parūpins mokyklos tėvų ko- 
spaustas dail. Jurgio Juodžio mitetas. Jų užteks mokiniam ir 
spalvotas paveikslas Birutė ir vaikučiam svečiam.
Kęstutis, kaina — 1 dcl. Nidos Visi mokiniai dėvės tautinius
Knygų Klubo išleistas kalen- drabužius.

Po programos visai publikai 
bendra kavutė.

Tėvų komitetas visus kvie
čia gausiai atsilankyti.

Prie mokyklos veikia mergai- 
čiųir berniukų skautų vietinin
kuos. Jie taip pat uoliai ruo
šiasi Kaziuko mugei, kuri įvyks 
kovo 15.

dorius nuplėšiamas kasdien. 
Kaina—2 dol. Rašyt: Darbinin
kas, 910 Willoughby Avė., Broo-
klyn, N. Y., 11221.

Išnuomojamas 5 kambarių bu 
tas už prieinamą kainą ir pa
tarnavimą namų apyvokoje. 
Skambinti dienos metu telef. 
EV 2-9443.

žiema Centrai parke Yorke Nuotr. V. Maželio

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
ŽINIOS

Sekmadieniais Apreiškimo 
bažnyčioje mišios laikomos to
kia tvarka: anglų kalba 7, 9, 
10 ir 12:15 valandomis, o lie
tuvių kalba — 8 vai. (bend
ruomeninio dalyvavimo mišios) 
ir 11 vaL (choro giedamos mi
šios). Privalomose šventėse dar 
turime 7:30 vakaro mišias ang
lų kalba, šiokiadieniais mišios 
būna 7, 8:15 (mokyklos vai
dam), 8:45 ir 9:15 valando
mis.

Išpažinčių klausoma sekma
dieniais visų mišių metu (išsky
rus 12:15 vai. mišias), šiokia
dieniais 8:15 vaL mišių metu, 
šeštadieniais nuo 4 vai. iki 
5:30 vaL popiet ir vakare nuo 
7 iki 8 vai., ir tomis pat va
landomis prieš privalomas šven
tes-

išstatytos anglų gėlės, naudoja
mos šiam sezonui. Visos gėlės 
aprašytos ir pavaizduotos pagal 
knygą “Plants of Christmas”. 
Taip pat bus išstatyta ir graži 
Kalėdų eglutė, papuošta natū
raliais vaisiais, sėklom surink
tom Botanikos sode, šiame bo
tanikos sode jau porą metų dir
ba Petras Rasimas.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 
VEIKLOS

Newark, N. J. — Lietuvos vy
čių 29 kuopa savo susirinkimą 
turėjo gruodžio 16 šv. Jurgio 
salėje. Pradžioje buvo prisaik-
dinti ir į pareigas įvesdinti nau
jieji valdybos nariai. Tas cere
monijas atliko kuopos dvasios 
vadas kun. P. Totoraitis.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventę kuopa minės vasario 8. 

Į Kitos detalės bus paskelbgtos 
į vėliau spaudoje. Paskirtos au

kos: Švč. Trejybės bažnyčiai Ka- 
| Mdų švenčių proga — 25 dol., 
į Balfm — 10 dol. Pareikšta už- 
I uojauta kuopos narei Izabelei 
i Dilienei dėl jos vyro Vlado Di- 
| lio mirties.

ledinės vaišės ir dovaną dalini-

DIDŽIOJO VALSTYBININKO MINĖJIMAS
1969 gruodžio 14 d. 3 vai. 

p.p. So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Dr-jos 3 aukšto salėje 
Lietuvių Bendruomenės Bosto
no skyriaus valdyba ir Bostono 
ateitininkai sendraugiai suren
gė a.a. Lietuvos prezidento A- 
leksandro Stulginskio minėji
mą.

Žalumynais ir tautiniais audi
niais papuoštoj scenoj gražiai 
ryškėjo Danutės Baltienės pieš
tas Prezidento portretas. Minė
jimą pradėjo L. B. vietos sky
riaus pirm. dr. St. Jasaitis, pa
kviesdamas minėjimą pravesti 
ateitin. sendraugių pirminin
ką VI. Kulboką. Klebonas kun. 
A. Baltrušūnas sukalbėjo origi
nalią maldą. Įžanginiame žody- 
^eV. Kulbokas priminė didžių
jų rašytojų A. Mickevičiaus ir__
O. Milašiaus prisipažinimą liėtti- 
viais iš tradicinės pagarbos Di- - v
džiajai Lietuvdš Kunigaikštys- _ _
tei ir pabrėžė reikalą puoselėti šiaušių universitetų ne tik JV, kias nors sukaktis,

mirties pavojuje. Turiningą ir 
gyvai skaitomą paskaitą išklau
sėme giliai susikaupę, net ir 
jaunimas.

J. Aisčio ir H. Nagio eilėraš
čių jautriai paskaitė iškili dek- 
lamatorė B. Vaičjurgytė.

Po pertraukos St. Daugėlienė, 
smuikininkas I. Vasyliūnas ir 
pianistas V. Vasyliūnas atliko 
šią programą:

J. Gruodžio Adagio iš Sona
tos Nr. 2 (Tykiai, tykiai Neinu- 
nelis plaukia), fortepionas; A. 
Račiūno “Iš tėviškės”, smuikas; 
K. V. Banaičio “Prie ežerėlio 
Lietuvoje”, viola; J. Naujalio 
“Kai širdį tau skausmas”, sop
ranas; B. Budriūno “Skubink

uždaviniui atlikti tereikią vos 
2-5 vatų energijos. Susirinkime 
dalyvavo 30 asmenų, šiuo me
tu skyriuje yra 55 nai^ai, su 
garbės nariu prof. L Končium, 
gyv. Bristol, Conn. Pagal pa
keistus įstatus nariais priima
mi inžinieriai ir architektai bei 
kiti tiksliųjų mokslų atstovai 
(fizikai, matematikai, chemikai 
ir kt.), turi BS ir aukštesnius 
mokslo laipsnius. 1969 m. nau
jais nariais priimti: inžinieriai 
Jurgis Štuopis, B.S. ir PE, Pet- 
ras Pundys, BS Eng. Managm., 
architektas Rymas Manomaitis, 
BA, chemikė Dalia Ivaškienė, 
M. Ed. ir BSČh, fizikas dr. V. 
M. Vasyliūnas, PhD, inž. Dona
tas Šatas, persikėlęs iŠ ALIAS 

i i • • Chicagos skyriaus. Pagal' sky-
Lietuvos paroda Harvardo universitete .riaus valdybos pasiūlymą buvo 

' L , > nutarta paskirti 200 dol. litua-
Harvardas yra vienas is? gar- mos kas mėnesį. Jos atžymi ko- niurnės mokyklos reikalam.

asmenis, Inž. Jonas Mikalauskas, svei-

rinktos iš universiteto bibliote- remti, po 15 dol. Žemės ir Jūrą

ir antrojo aukšto salėse rengia- bibliotekoje dirbančios lietu - 
vės bibliotekininkės — Stasė 
Cibienė ir Vida Margaitienė.

Kas išstatyta apie Lietuvą?Koncertas Bostone
(atkelta iš 6 psl.)

gražiu operiniu stiliumi, voka- 
liškai stipriai, su įsijautimu ir 
jaudinančia išraiška. Nepamirš
tamai skambėjo dramatiškoji 
arija iš “Giocondos” ir “Žy
dės”. Tokia jėga, subtilumas 
ir pergyvenimas, kad salė, 
kvapą užgniaužusi, klausė kaip 
apmirusi. Audringi plojimai ir 
“bravo'’, “bis” iškvietė svečią 
vėl ir dar išgirdome didžiąsias 
Puccini ir Leoncavallo arijas.

dėsnis ir gausesnis nei latvių. 
Šiame lietuviškame skyriuje iš
statyta: Vytauto laikų Lietu
vos žemėlapis (Harvardo nuosa-

skautam ir 20 dol. lietuviškai 
vargo mokyklai. 1969 m. sky-

niaus, metam praėjus atsistaty
dino. Naujon valdybon išrink
ti: pirm. E. Manomaitis, 16

Roxbury,
Mass., tel. 325-6223, sekret J. 
Štuopis, 12 Bayberry Dr., Sha- 
ron, Mass., iždin. J. Balčiūnas, 
116 Sprįng St, W. Roxbury, 
Mass. flb susirinkimo p. Barū-

Kapitonas Petras J. šlapikas, 

Jr., iš Pacifiko fronto keliom 
savaitėm sugrįžo pas tėvus. A- 
viacijos stotyse jis prižiūri 
elektros signalus. Sugrąžęs į 
Hickam bazę Honolulu, Hava
juos, tęs mokslą Havajų uni
versitete ir sieks magistro laips
nio.

raudona spalva, išsitiesusi nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų, po
piežiaus Grigaliaus IX laiško iš
trauka, kur domininkonus siun
čia į Lietuvą (ištrauka paimta 
iš didelės knygos), Žalgirio mū
šio piešinio fotografija ir isto
rija, Goethes pasisakymas apie 

Gražu, kad Bostono meni- lietuvių kalbą, lietuvių tauti
ninkai bendradarbiauja: rie- niai drabužiai, gintaras, droži-

, , ,, . , . nienei buvo įteikta tradicinė
vyto), kur Lietuva vaizduojama AUAS atmlnim0 dOTanėlė, „

svetingi šeimininkai pakvietė 
vaišių.

nas kompozitorius diriguoja ki
to bostoniškio — J. Gaidelio 
kūrinius; čia pat klausosi žo
džių autorius — St. Santvaras, 
akomponuoja jaunas pianistas 
V. Vasyliūnas, ą kantatos solo 
partiją atlieka diūsų sodrus bo
sas B. Povilavičius.

Balio veikalai, Stepo Zobarsko 
leidiniai, dr. Geručio — Lith- 
uania 700 years, Vilniaus imi-, 
versitetas, konsulo A. Simučio 
Lietuvių žinynas. 
išstatyta knygų apie ! i- . 

niai, kanklės, Vasario 16 aktas vairiomis kalbomis: lenkų, lo- 
su signatarų fotografija. tynų, vokiečių, rusų, anglų ir

Kaip ir dera bibliotekai, dau
giausia išstatyta knygų. E lie
tuviškų knygų atžymėtina: Maž- 
vydo-katekizmas, Donelaičio 
Metai, Liet Enciklopedija, dr. _____

V-K- m. Gimbutienės, dr. Vardžio, dr. lietuviai.

Paroda atidaryta gruodžio 
mėn. viduryje ir tęsis visą mė
nesį. švenčių metu ją dar kas 
lanko. Kviečiami aplankyti ir

■ mas nariam bei svečiam. Kuo
pos pirmininkas Kazys Šipaila

. pasveikino atsilankiusį parapi
jos kleboną kun. Joną Schar- 

ir visus* susirinkusius. Jis 
' taip pat pristatė naują apskri-
■ ties pirmininkę Anne Klem, vy- 
> čių garbės narę.

Kitas susirinkimas bus sau- 
i šio 20 šv. Jurgio salėje.

Šia proga kuopa reiškia nuo- 
[ širdžių padėką laikraščiam Dar- 
į bininkui, JDraugui, Garsui, ku-

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

460 We$t Broadway, South Boston Massochusetts 

"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD t ' 

Presūltnt -
iio tanko direktorių taryboje yni Lietuvos garbė* konsulas adv. A. 
O. Staliną ir adv. Jonas J. Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbMI ir lietuviškai, o Turtas (Assets) virt >175,060,000.

Current dividend on all accounts.

Dabar moka ri»ų rūšių taupomus pinigu.


