
Popiežius Paulius mato augant tolimą nuo

sitikėjimą vienas kitu ir nuolatinį nesaugumą,
J ;Wįįlfjįh Paulius VI kalėdi-

sudaryti sau išganymą. Kitais sulfatas kr išdava,; sdpopus
Męs pakartojame angelų žo

džius, kaip įkvepiantį akstiną 
mintim ir jausmam tų, kurie 
gali atskirti, kas iš tikrųjų yra 
svarbu, ir kurie pažįsta žmoni
jos didžiausius reikalus. Garbė 
Dievui ir ramybė , gero* valio* 
žmonėm niekados nepdliaus bu
vę dviem atramom, kelrodžiais 
mūsų gyvenimui.

Pakreipti dvasią į mintį apie 
Dievą, kuris yra šviesa ir viso
kios išminties bei tvarkos šal
tinis, niekada neliks be nau
dos tikintiesiem. E Dievo kyla

^ visokia būtis, ir JE yra galuti- čio Dievu, misterija taps tra- visuotinės baimės 
nė mokslinio įstatymo ir mora
linių dėsnių atrama. Jis 
mūsų gyvenimo centras.

Bet:
“Mes turime pakartoti, 

esame jau sakę kita proga: tu
rime budėti dėl mūsų dienų 
idolatrijos grėsmės. Šiandien 
žmogus yra gundomas garbinti 
save, padaryti save ne tik aukš
čiausiu mąstymo objektu ir is
torijos tikslu, bet net ir visos 
tikrovės tikslu. Jis yra pasi- “tai, kas sūtoria su. t^ingu-

garbės Dievui".‘
šis nusikreipimas nuo tikro

jo žmogaus gyvenimo vyksta 
prieš akis — iš teorijų panei
giančių Dievą, į praktiką. Ateiz
mas, kuris buvo racionalisti
nis ir akademinis, užleidžia vie
tą ateizmui materialistiniam ir 
socialiniam, “šiandien vis la
biau plinta klaidingas huma
nistinis galvojimas — galvoji
mas, atsirėmęs 'į egoizmą .... 
nyki žmogaus, savepaverčian-

Iš tvarkos, . atstatytos tarp j 
žmogaus ir Dievo, pagal po- į 
piežiaus mintį, kyla širdyse nu
siteikimas kitai taikai — žmo
nių su žmonėmis. . J

Bet: ' .d
šiandien žmonija . stokoja j 

saugumo. “Moderniajai visuo
menei žengiant į laimėjimus,

yra
giška mūsų drama ir pakibusia 
grėsme, galinčia mus visai su
naikinti”.

Grįžimas mintim prie Dievo 
duos žmogui džiaugsmo. Ir tai 
bus Kalėdų dovana.

“Ir tada
rą Kalėdų džiaugsmą, antrą 
dpvaną — taiką”. Pabrėžda- 
nias taikos prasmę ir pavarto
damas šv. Augustino apibrėži
mą, kalbėjo apie taikos esmę:

mes turėsime ant-

mintis... juo daugiau pažan - 
gos moksle ir tecfanotogijoj®, 
juo didesnis vienas įritu nepa
sitikėjimas; juo daugiau turi, 
juo mažiau jaučiasi saugūs”.

Laisvę nuo baimės duos grį
žimas prie dieviškosios tvarkos, 
kurią skelbia religija.

Taip apibrėžęs taikos pras
mę, popiežius perėjo prie Viet
namo taikos ir ragino abidvi

Paulius VI gruodžio 22 kreipės j pasauli 
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Paveiktąją atstovai departamente
Lietuvos Laisvės Komiteto ir ir kitų atitinkamų skyrių vedė- 

Lietuvos Delegacijos Pavergtų- 'jam. Dvi valandas užtrukusia - 
jų Europos Taptų Seime pirmi- r*----- ------------------------- x“

su Albanijos,; Čekoslovakijos, 
Estijos, Latvijos ir* Lenkijos 
atstovais Pavargtųjų . Seime 
gruodžio22lūkėsiJAV Vaįs- 

ste Washmgto-

me pasikeitime nuomonėm bu
vo paliesta: JAV politika pa
vergtosios Europos atžvilgiu 
prezidento L. B. Johnson^ spa
lio 7 kalbos kontekste, JAV 
Senato ir Atstovų Rūmų

laimingų naujų metų
skaitytojam,' bendradarbiam, platintojam, o taip pat 

irMsidm kitiem lietuviam laisvėje, kovojantiem Viet
name ir.pavergtoje tėvynėje! » \

’ C R*d*kcija r administracija

KUR PAKRHVEJO—VĖL TIESU. .. 
Pasikalbėjimas su min. V. Sidzikausku 
Ryšium su 1966 lapkričio 19 miteto ir Lietuvos Datogsciįo* 

Naw Yorfco Santaros šviesos Pavergtų IV Europos Tautų Sėk 
WrfciHmn tsliMkirdrasnHsh V. Sįdrfkau*-

kui ketotą klausimų, kuriuos ir spaudais. Darbininko rodak-
dį. ;>MH b*. Vliko ir H- ** drau»* “ ri-kim-h ir 
tesančiam Lietuvos Laisvės Ko- skelbiame.

——-------------:— ------------------------------ • •. (-1 ■ • ■ j

Kaip laisvieji lietuviai tu- Santaros-Šviesos lapkriti 19 
ri žiūrėti į Kremliaus statyti- -
nins Jungtinėse Tautose? (Pa
gal Lietuvoje išleistą “Dabar
tinės Lietuvių Kalbos Žodyną” 
statytinis yra, “kas kieno pa
statytas, gavęs kokias nors pa
reigas ir nuo- jo priklausantis”. 
Red.).

Ats. Kitoje vietoje jau esu 
pareiškęs, kad Lietuvos laisvės 
kova privalo mūsų laikysenoje 
principingumo. Tas principin
gumas apima ir laisvųjų lietu
vių bendravimą ne tik su pa
čiu Lietuvos okupantu, bet ir 
su jo įvairiais statytiniais; De
ja, laikas pamažu bukina lais
vųjų lietuvių jautrumą laisvės 
kovos principingdmui Kai kas 
jau ir atvirai ima abejoti, ar ir 
kam tatai reikalinga. Visi žino
me, kad grynai asmeninė
je plotmėje susipykimas daž
nai veda į bendravimo nu
traukimą. Tarpt autinėje 
plotmėje tatai ypatingai jaut
riai ir skrupulingai matuojama

tinto 8*nt*ro«-šviesoc New Yor- 
ko skyriaus pirmtatoke, to susi* 
rinkimo vadovo ir dalyvių 
kyseno* jo atžvilgiu.

KL Ar tos reakcijos pirmiau 
prasidėjo visuomenėje, a r 
veiksniuose?

Ats. Sakyčiau, simultaniškai 
ir spontaniškai. Jau tą pat 
šeštadienio (lapkričio 19 Red.) 
vakarą mano telefonas t gana 
dažnai skambėjo, kad išklausy
čiau klausimą ar klausimus^ 

■“Ar girdėjai^ kas' atsitiko pas 
santariečius? ...” ir “Ką darys 
Vilkas?” Apskritai yra padrąsi
nanti* faktas, kad mūsų visuo
menė dar tebeturi jautrų, sa
kyčiau; tautinį instinktą susio
rientuoti padėtyje.

Kl. Ar ryšium su reakcijo
mis dėl Santaros-Šviesos lap
kričio 19 susirinkimo įvykių ne- 
atsiskleidė ir tam tikri kri
zės reiškiniai kai kurių orgahi- 
zaciję nusistatymuose $ėi - 
kysenos Kremliaus stątotiito 
atžvilgiu? ■

Kalėdų paliaubos baigtos. P. 
Vietnamo vyriausybė kaltino 
Vietkongą, kad paliaubos bu
vo suardytos daugiau kaip 100 
kartų- Atsinaujino aštrios ko
vos. P. Vietnamo kariuomenė, 
remiama Amerikos lėktuvų, 
gruodžio 27 ėmėsi valymo akci
jos Mekongo deltoje, 120 my
lių nuo Saigono.

Hanoi trečdalis gyventojų 
esą evakuoti. Valdžia paskelbė 
statysianti naują sostinę, n^ 
Hanoi ir Haiphongas būsią su
naikinti.

jpaganda padidėjo

' ne^ir Hy 
sekretoriaus pavaduotojo Euro
pos Reikalams Walter J. Stoes- 
sel, Rytų Europos reikalų di
rektoriaus dr. Raymond E. Lis- 
le ir Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojo administracijos rei
kalam M. Cieplinskio, dalyvau
jant Baltijos valstybių skyriaus

sum;
klausimas; taip pat V. Sidzi- ______ _____
kausko patyrimai Tolimuosiuo- tra«adhm.^Įfetetiiai man^ teko 
se Rytuose, jam dalyvaujant dalyvauti Azijos Tautų Antiko- 
Azijos Tautų Antikomunistinės ^muštinės Lygos kongrese P. 
Lygos kongrese Pietų Korėjoje. — — ....
Pasikalbėjimai vyko abipusių 
reikalų nuoširdaus supratimo 
dvasia. K.

Kardinolas Fr. Spellmanas Vietname apie taiką ir karą

Veiksnių konferencija New Yorke
Jau buvusioji Vliko Valdyba tuvos nepriklausomybės atsta- 

buvo numačiusi kviesti Alto, tymo jubiliejinių — metų mi- 
Diplomatų, Lietuvos Laisvės nėjtmo programos nustatymas 
Komiteto, PLB Valdybos -ir Vii- ir jos vykdymo darbų pasi- 
ko pasitarimą š.m. pabaigoje, skirstymas. Be abejo, konfe- 
bet, Altui prašant, atidėjo 1967 rencija svarstys ir Lietuvos 
pradžiai Naujoji Vliko * valdy-

gruodžio 22 paskelbė, kad ap
gailestauja nuostolius Hanoi 
nuo bombardavimo. Tačiau Ha
noi bombardavimas yra atsi
tiktinis dalykas. O bendros vy
riausybės direktyvos tėra bom
barduoti tik karinius taikinius.

kad Salisbury nieko neužsime
na apie priešlėktuvinius pabūk
lus, . sustatytus mieste ar apie 
jį. Esą valdžios žmonės sako: 
arba tai jam nebuvo parodyta,

dimo, tai kardinolo Spellmano 
žodžiai kariam Vietname: esą 
kariai gina ten civilizaciją nuo 
sunaikinimo ir karui baigti te
santi tik viena išarti* — perga-

renciją kviesti 1967 sausio 14- 
15 New Yorke. Konferencijos 
darbotvarkės pagrindimu klau-

laisvinimo uždavinių konkreti
zavimą ryšium su besikeičian
čia tarptautine padėtimi Savo 
svarstymų galutinę darbotvar
kę nusistatys pati konferenci
ja. Elta

_____ ___________ _________ pašalinti. Jie taip pat atkreipia gą naujam triukšmui: esą kardi- 
Sen. Fulbrightas pasiskelbė dėmesį į klausimą: kodėl Sa- notas prasilenkęs su popiežiaus

. civilinių gyventojų bombarda
vimo Hanoi.

skelbi, & prezidentas John- 
sonas vis labiau ir labiau artė
ja į tas pozicijas Vietnamo rei
kalu, kurias skelbė 1964 Gold- 
wateris.

mo. viza, o tuo. tarpu kitiem baigti. N. Y. Times kartojo 
42 laikraštininkam ji buvo at
sakyta? Esą ar dėl to, kad Ha- 
noi žino, jog N. Y. Times pa
sisako kritiškai dėl Johnsono 
strategijos?

Kitas įvykis, sukėlęs suju-

tos rūšies pasisakymus ir pasi
piktinimus iš prancūzų katali
kų laikraščių, iš Vatikano “au
toritetingų sluoksnių” (kas tie 
sluoksniai — neminėjo). Kar
dinolas į visas kritikas pareiš
kė, kad savo žodžius pateikąs.

Pasikalbėjo su žydu Sovietuose, o dabar—
Jewish Press gruodžio 2 skel- Tai, kas buvo paskelbta Detroį- 

bė, kad vienas Detroito veikė- to laikrašty, persispausdino 
jas lankėsi 1964 Kieve, kalbė- “Radianska Ukraina”, Kievo 
josi su žydu ir grįžo to žydo 
pareiškimus į>askel]jęs Detroito 
žydų laikraštyje 1964 spalio 23.

POPULIARIAUSInauji įvykiai. Vienas — N. Y. 
Times redaktoriaus H.E. Salifr Vokietijoje pasauliniu metų 
būry kelionė į šiaurės Vietna- populiariausiu žmogum pripa- 
mą. Korespondencijoje iš Viet- fintas prezidentas Johnsonaš. 
namo jis rašė, kad jam buvo Amerikoje pagal Gallupo &- 
parodyti sugriauti namai Ha* nias populiariausia pasaulio 
noi, gyventojai esą patikinę, moteris laikoma 
kad tai Amerikos lėktuvų dar- 
bas; miesto majoras išpasako
jo, kiek sykių amerikiečiai bu
vo užskridę ir kiek kiekvienu ] 
kartu žmonių buvo žuvę. Tos 
žinios, paskelbtos Times, šukė- 1 
lė reakcijas prieš Ameriką pa- 1 
šauly. Times kartoja tokius pa
sisakymus iš italų komunistų 
spaudos, iš prancūzų katalikų.

Ch. Sc. Monitor, atpasakoda- ’ 
mas Times žinias, pastebi, i

— Lcng tetuki Press gruo
džio 24 įsidėjo nuotrauką iš 
Laisvės žiburio surengto priė
mimo P. Vietnamo ambasado
riui Nguyen Duy Lien, primin
damas, kad su ambasadorium

sionizmas braujasi į Sovietų Są
jungą; pažymėjo, kad tas žydas, 
su kuriuo veikėjas iŠ Detroito 
kalbėjosi, esąs išaiškintas. Davė

Korėjoje. Ta proga su eile ki
tų kongreso delegatų teko lan
kytis paliaubų zonoje, pabrė
žiu —■ paliaubų, ne karo fron
to zonoje. Ir ką mes ten paty
rėme? Vienos ir antros pusės 
paliaubų priežiūros misijoms ■ 
pastatytos . ątskiros patalpos, 
skirtinga spalva dažytos. Susi
siekti su priešinga puse yra te
lefonas. Juo tačiau galima tik 
savo pusės kvietimas ar skun
das perduoti, o atsakymas atei
na jau priešingos pusės telefo
nu. Kai bendrą abiejų pusių po
sėdį kviečiančioji pusė ateina 
į specialiai' tam skirtas patal
pas paliaubų zonoje, tik po 
to į tas patalpas gali ateiti ant
roji pusė. Abi misijos susitikę 
ne tik nepasisveikina, bet ir 
galvos vieni kitiems nelinkteli. 
Kviečiančioj! pusė, “svečiams” 
atėjus, sėdi kaip sėdėję, ir gal
vų į atėjusius nepasuka. Tas 
pats ir bendrą posėdį baigus. 
Tokie yra paliaubų santykiai 
tarp Jungtinių Tauto ir S. Ko
rėjos paliaubų misijų. Ogi lais
vųjų lietuvių santykiai su So
vietų Sąjunga yra ne paliaubų, 
o kovos santykiai Todėl ypač 
viešo pobūdžio "fratomizaHon"

tikromis krizės aąv^kouite nei 
Santaros-Šviesos Nesr Ymrko 
skyriaus vadovybės staigaus pa
sikeitimo, nei lapkričio 30 Vli?*;S< 
ko Tarybos ’ daugumos pasisa
kymo prieš svarstytinumą pa- 
siūlymo, kad Vliko žmonių lai
kysena Santaros-Šviesos lapkri
čio vl9 susirinkime yra nėsudė’ 
rinama su jų padėtimi Vlike. 
Atvirkščiai, Santaros - Švie
sos New Yorko skyriaus vado
vybės persitvarkymą laikau po
zityviu atsiliepimu į bendrą lie
tuvišką nusistatymą, iš kurio 
Santaros-Šviesos lapkričio . 19 
susirinkimas buvo iškrypęs. Ly
giai ir Vliko Taryba, gruodžio 
7 vieningai pripažinusi “Svie- 
soš-Santaros susirinkime buvu
sius įvykius nesuderinamus su 
tautine' drausme” ir vieningai 
apgailestavusi Vliko žmonių lai
kyseną tame susirinkime, ma
no supratimu, užuot kai kieno 
priešlaikinių intencijų matyti 
Vliko nevieningumo krizę, pa
rodė Vliko nusistatymų visišką 
darną. Ir jeigu po lapkričio 19 
Santaros - šviesos suririnkimo

Mrs. Kenne-

N. Y. Times apklausė 125 
demokratų vadus 30 valstijų 
ir patyrė, kad 43 proc. jų no
ri kito, kandidato 1968 rinki
mam, ne Johnsono, 57 proc. pa- ---------’ -7- -- ——----- -—
sisako už Johnsoną — už la- padarytas pasikalbamas Įsta
biausiai rytiniaišiauriniai de- * radijo programai gruodžio 
mokratų vadai 18

Toki yra tų pasikalbėjimų su 
turistais iš Vakarų vaisiai... juo labiau turėtų būti tolima.

KL Ar galima prOeteti, kad 
Kremliaus statytinis atsirastų 
laisvųjų lietuvių susirinkime 
tik pasiskaitęs rengėjų kvieti
mą spradoje?

Ats. Manyčiau, kad galima, grupinio kerštavimo apraiškas?
m*. A s. T-J ----------- »----------------* « J's

ko Tarybos gruodžio 7 vienin
go sutarimo bei Vliko Seimo 
vieningų išvadų ir naujos Vli
ko Valdybos vieningo sudary
mo yra visiškai aišku, kad tas 
Lietuvos . laisvė* kovo* fronto

...M Kodėl lapkričio 19 San
taros Šviesos susirinkimo įvy
kių atgarsius Vfike kai kas sie-

Rumunlja sugalvojo pa
keisti rinkimų įstatymą: duoti 
rinkėjui ne vieną kandidatą, 
bet kelis.

— Amerikos misija Vietname 
skatina min. pirm. Ky duoti at
sakingas valdžios vietas perbė
gėliam iš Vietkongo.

— AmarHto* duoklė prake
rtų metų karui Vietname — 
6,407 žuvę.

— Kom. Kinija gruodžio 28 
paskelbė susprogdinusi penktą 
bombą. Amerikos specialistai 
vertina, kad kinai artėja prie 
vandenilinės bombos pagamini
mo.

— Dr. Beta FaMm, Vengri
jos egrilas kovotojas dėl lais
vės, gruodžio 25 mirė Širdies 
smūgiu.

publikom! kaltinsią aps. sekr. 
McNamarą dėl atidėliojimo or-

Sovietai. ja asą pratekę Ame
riką 2-8 metais.

tetų užsienių politiko*, iki 
aiškės, ar Vokietija Washingto-

Uaus statytinio atsiradimas lie-
— Kini joje valymas febai- tvvių sutrinkime, Jr visai ki

tas dalykas yra laisvųjų lietu- 
džio 28 paskelbė, kad suimtas vių susirinkimo laikysena jo 
buvęs apsaugos minteteris ir atžvilgiu. Ir pn. reakcijos ry- 
karinių jėgų viršininkas Korė- šiom su Kremliaus statytinio 
jos kare Peng. Jungtinėse' Tautose atsiradimu

na. “Raudonoji apsauga” <ruo-

IMkykR vagį!



ALFREB W. ARCHIBALD,

viii $125,000,000

dų paliko komųhi 
sritis, kad gttfių- 
vyriausybėse 
Šiemet , nįg 
muųse, kurt 
valdymo d® 
pagrindus,.^ 
kaip keturi j

— Vietnamiečiai yra pasiry
žę, bet kuriai aukai prieš ko
munizmą... Bet kuriuo metu, 
kada turėjo progą pareikšti sa-

187 ORCHARD ST., N.T.C. > T< GR 74178
DIDMEN Ų m MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų rilutėm,apsiaustam, šaknelėm ir kt>
• Audiniai angliško* ir viettih vilnos, šilta* medvilnės
• Specialiai žemo* kaino* tečiant audintas į užsienį
• Mes padidinome savo įuMpas. kad galėtume geriau 

patarnauti klientams. ftteM ateiti ir pssiliflrėti.

Ambasadorius pasisakė, kad 
dabartinis karas siekia dviejų 
tikslų — politinio ir karinio. 
Abudu derinant vengiama 
bombarduoti Hanoi ir blokuoti 
Haiphongą. Politiniais sumeti
mais vengiama prašyti naciona
linės Kinijos pagalbos — kad 
nebūtų konfliktas išplėstas^

— Kiek vietnamiečių tauta 
yra apsisprendusi konfliktą lai
mėti? — klausė Laisvės Žibu-

ruėti net m 
munishvn.

Priminęs,. kad■. Azijos kitos 
tautos seka įvykius Vietname, 
ir jose auga komunizmo pavo
jaus supratimas, auga antiko
munistiniai sąjūdžiai, ambasa-

F ranki i n Square, L. L: 981 Hempstead Tpke. — 
437-7677

Ftasbinge: 41-66 Main Street — HI 5-2552 

JaetamnHeights: 82-16 37th Are. — DK 5-1154

Vietnamo retiuAk meritl* 
ėjai kalba ir MOte KaĮfaa vM- 
naip ir kitaip. Befgi ^aip 

save kalba patys vietnamie
čiai? Tad aiškėjo iš P. Vietna
mo nuolatinio stebėtojo amba
sadoriaus Nguyen-Duy Lien pa
sikalbėjimo su ] 
radio atstovais A Mažeika ir 
A.Sniečkum > gruodžių 18, su- čiu kitas 
rengtame Laisvės. žiburio radi-

- HAVEfl REALTY -
RealEriafe • JOSEPH AUDRUSIS • Insurance
Apdratedtanas gyvybės, nea^L. automobilių, baidų ir k. Namu Par- 

.davimas, apdraudė*, IneomeTaz užpildymas. Mutual Pundą — Pl- 
nigų investacijos. ’ i.
-- Kasdien nuo 9 iki 8 vai; 8eStaffieniais <N 6 vai. popiet.
87-09 Jamafca Ave^ Woodhaven 21, N. Y. TeLVI^-44T7

AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI
Mūsų krautuvėse geriausios dešros ■ 

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
‘ . Užeikite— įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

COSMOS TRA 
iteit.įfr

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
šventėms, vestu vėrrŠT bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, aav.
36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STas> 2-5638

pacijos metaię k Ltado“Trui- 
krn, operos dėkoratoriaus-vete- 
rano, kurs tik neseniai tapo 
“nuimtas mm lentynos” ir vėl 
gfįfo dfrML4’ <t teatrą,: 
tnbftin pataikė dekoracijas 
“Don Cartos” operai, dabar 
"Traviatai”. J ? 5 ■

Literatūra ir Menas paskel- užsakyta paruošti 16,000 įvai - 
bė kritikės V. KaMovOs straipo- rių gintarinių papuošalų— šu
nį, paskirtą vien L. Trafltio venyrų pardavinėti Montrealio 
pastarajam darbai įvertinti. Pa- parodoj. Dtt šimtus staltiesių 
grindinės įvertinimo išvados to- bei servetėlių jau dabar siun- 
kkn: čia | Montrealį. (Elta)

mo.” (BU) >
istlft f- >-----
fVMoRfv

Ties “Matinio teatru” Pane-~ 
vėžy spektaklio metu stovi au- 
tobusai, atvežę žiūrovus iš Kel
mės, Tauragės, Rygos, Vilniaus 
ir net-Minsko. Teatras taip gar
sėja, kad panevėžiečiai publi
kos tarpe paskinta esą mažu
ma: atvažiuojantieji M. toli bi
lietus užsisako iš anksto ir vie*< 
tiniams dažnai jų nebelieka. 
Ypatingo susidomėjimo sukėlė 
Bofcberto drama u£
durų”, parašyta Vakarų Vokie
tijoj, S kitos pusės atsklei
džianti MgkMtoe Vokietijos tra
gediją. (Kita)

Klaipėdos dailės kombinatui

“Sintetiška visuma, aiški kla
sikinė kompozicijos A sandara, 
mennus išbaigtumas ir plasti
nių formų bei spalvų vystymo 
logiškas nuoseklumas — tokie 
pagrindiniai šio spektaklio de
koracijų bruožai.”

"Dekoracijomis siekiama pa
ryjanti muzikos prioritetą 
prieš dramatinį veiksmą, kuris, 
beje, ir turi būti sąlygodamas 
muzikos charakterio. Menfifcos 
L. Trinkio dekoracijos “Travia
tai”, jų muzftąJumas ir savo- 

ra gimė ir V&a (dabar vadina- tiškaš artimumas Ctarfiotrio fra
ntas Kauno muzikims teatras) dicijom suteikia jom nadonali- 
jautėsi negalįšbūti be “Travia- Trio (ty., tautinio. E.) savitu- 
t«” ..... .... ... • - -— -

Naujajamė'Burėngimė skam
ba nauji varigab dirigentas V. 
ViržoniS, Violeta ‘—S. Rapa- 
fienė; arba X Ragafiytė, AKre* 
das —' A. Domeika. Tik du var
dai tėnsąstfįsU. nepriklauso- 

latišų Kąsto vatetybtaiu 
tęriru: . režtatoriMū Rostįslavo 
Andriejevo (beito tik pradedąs 
solistas tenoras, daugiau pasi-

egdreiiįli.Visueae mūsų skyriuose yra gausus oukšteo 
rūštes Batakių nasirinkimas Drieinamom kainom Informa- 
tajU ta uemolmmų katetofų gaAuite iš visų mūsų skyrių.

’ C0SMOS PARCaS EXPRE$S CORP.
lt Avmhk_______________ Ll 2-1767

_________ _ aroadvvay ■■■■--— AN 8-006t 
. -— 370 Utttea Awm»________ EV 4-4052
jasasses—xas 

2222 W. CMmoo Avomm----------BR »jgą66
3212 80. HalMead 8troet_____ WA 5-2T37

Road_____   TO 1-1668
730 MMfMn Avėnue________________VI 1-5855

— 06-38 Bridge St, N.W. GL 8-2256 
200 FrankHn Av, tel. 233-8030,246-0215 

■ 11333 Jo*. Campau ---------  TO 7-1575
762 Šprtnafiekl Avė._____  ES 2-4685

126 • 4tt Street___________ FO 3-8569
AN 1-2994 
.81*34767.
LO 2-1446 
CH 3-3005 
AL 4-5456 
GR 2-6387 
MU 4-4619 
PO 3-4818 
HŪ 1-2750 

. Fl 6-1571
PL 6-6766 
8W 8-2868 

. Rl 3-0440

SUPER1OR PIE€E GOODS CORP.
T«L AL44311* 200 Orderi $♦, N«w Yw*. N.Y. lONt

• 80. BOSTON 27, Ma*. 327
6 MBMmL¥M;tUN-Y.
• BROOKLtN 7/N.Y.
• BUFFALO fc, N.Y. —
• GMIC AGO22, K.-r1
• ęMICAGOAML .
•. OLEVELAND Otelo 
O DETROIT, Mkb. 7"
• GRANO RAPIOS, Miete.
• HARTFORD 14, Cente. — 
e HAMTRANCJC, «Hch. — 
o IRVINGTON 11, NU. — 
e LAKEWOOO, NU.
• LOS ANGELES 22, CalM. — 960 So. Atlantic BlvA
o NEWARK 3, NJ. — 428 SprtajMMd Avenuė -- ---- -
• NEUf HAVEFL-Gonn. — 50» Avė; 
• NEW YORK, N.Y. 10011 — 1S6 WeM 14th Street .
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avehue------ ;--------
e PA88AIC, NU. — 176 Markei Street-------------------
e PATER8ON 1, NU----- 99 Main Street-------------------
e PHiLADELPHIA, Pa. 19122 — 1214 N. 5th SL, ._ 
e PITTSBVRGH 3, Pa. — 1307 E. Canon Street — 
e SAN FRANCISCO, CaUf. — 2076 Sutter Street — 
e WATERBURY, Čonn. 4- S05 Bank St-----------------
e VVOrtCESTER, Mase, -i.174 Milibury Street -------
e YOUNGSTOWN 3,.Ohie — 21 Fifth Avenue--------

Nev Yerfce: 1654 2nd Avenae — IK 
(Tarp85-86gattių) ,

lIMgnnOif: 5S-54 tayrtle Ave. — VA 1-7668 
Astotijeje: 2S-28 Stemuay St — AS 4-3216

Salė vestuvėms ir IrttMrtnūie jwn- 
Basgoens. Bę to, duodkna 'pobūder 

88^1* urmai ijki.ua. inmoB 
taviSliaa Maistas priėtaain* katnA

1883 MAOISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

—- Jums žinoma, kad dabar
tiniu metu Estija, Latvija ta Lie
tuva yra komunistų pavergtos; 
kokius bendradarbiavimo bū- 

_ _ ______ . ’dus jūs~ galėtumėt numatyti
Laisvės Žiburio sirmko tavy^cEteo meta ^P. tarp laisvųjų baltieSų ir laisvų- 

Viettiamė p^ i^tas su trupu- jų Akuos tautų veiklai prieši- 
rietaanuė- nabtii komunistinio antplūdžio 

aštų apsėstas grėsmei? ,
P. Vietnamo 44 Mos visai sutariame su 

i ir paramą^ Balti jus. valstybėm, kad turim 
mėlį. ' rinki- ištverti rssbtanciįota prieš ko- 

$rį-ėjb apspręsti utonistinę- vėląją. Aš tikiu, 
Ratinės formos kad antikomunistinės lygos Eu- 
Į&yąvo- daigiau ropoję ta Azgoje daug padėjo 
y|onm vietnamie-' nušviesti, jog. komunistų vergi- 

‘ koipumstų jos grėsmė yra ta pati Europo- 
Vtotnamie- je įr Azijoje. Mes turime dėl to 

pitaB karo tipus sutelkti savo pastangas visur 
į^įro aukos -per. pėsaidy -U ne tik Europoj ir 
Ilt^ąnt^Ni^ąLTa- Arijoje —< bet ir Jungtinėse 

Valstybėse ir kitose pmataio da- 
ĮĮĮ^ė'L^&iB' - lyse.

buš vaisingos, jeigu jas derin- 
sim ir tab btadu pasieksim di
desnės apimties ir didesnio ryž- 
tmgmmi.: :J^ -'/a^eni^ai svei-

Krautavėje yra didetes fvairtų gatavu moteriai dntaBą mmMb- 
tenas: iielgtoėB-bajinės M darbo aataariė^ jMėptaĄai. apįgym 
Mitokutta, kojinės. Oa stantttiiamė^avi mtMtiąct ®»-
bužiaL nrttaBdnU tvatrioms progoms ir dydOnL

Woodta~.RX 11421
-.-■ - ir- TaL 84^7246 — ;7v - •.' s

vtrSų, arte IND traukli
MtebieMtiSe skelbimų,

Stmd Šteėf. gMėUyn II, N.Y.
PMfOiatOinte fcitHirnni* priimam* Užsakymo* 

VKBTVVCMS fr POBŪVIAMS
PriatMotm Į MURO* lietiMttua teilamttkM Ir sOrta* 

We take afi oraen apedal prtce for Weddtogs and Parties 
Hotnolnde Bologna

Traviata su naujais ir senais žmonėmis
Kauno muzikinis teatras iš 

naujo surengė “Traviatą”, šią 
operą Lietuvoj mėgsta ne tik 
dėl jos pąčtojs savybių, bet ir 
todėl, kad ji yra Lietuvos ope
ros teatro ttadicniis simbolis: 
virai tas vargas primena, kad 
1920 metų gtaodžio 31 d. juo 
prasidėjo Lietuvos operos teat
ro istorija. Y&nfaij operos tit
ras jau kadaise atgaivino tra
diciją Naujų^Metų. išvakarėse 
vaidinti ‘Traviatą”. Tad ir tas 
teatras, kurtame Lietuves ope-

VOKIŠKOS SPEOALYBtS

SCHALLER&WEBER
Siuskite į Lietuvą ir SSSR

DOVANŲ SIUNTINIUS
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urinb hemam atraižų vilnonės mo* 
džiagos —- importuotos ta vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Ine.
11S-125-130 ORCHARD jBi^EKT — GR 5-4525

*.•; -r-

B 9|h9' M f*■ ' ’ • -• dvi

ijki.ua


IcmkCHmI

jnepriklanso-

DR. M. ANYSAS

KELIONĖ l LIETUVĄ

konigesHof).

liau darosi neįmanomu. Tokį 
pat stebuklą paminėjo ir Dlu- 
goŠ savo lenkų istorijoje, kur 
jis aiškina, kad metus prieš tai, 
reiškia 1412-13 .metais buvusi

negirdėtai šilta žiema, jog per 
Grabnyčias, vasario 2, Lietuvo
je jau būta daržovių, kaip per 
kokį stebuklą. Tokiu būdu dar
žoves jau reikėjo sodinti sausio 
pradžioje. Viduramžiaus rašyto
jai visuomet gyvena stebuklais. 
Tokių stebuklingų įvykių randa
me visur.

rankraštis (grafų de Lannoy) 
čia kalba tik apie žmoną ir 
Maskvos kunigaikščio dukterį, 
reiškia kunigaikštienę Oną ir 
jos dukters Sofijos dukterį A-

šiol buvai? Paskui pasėdate 
mantaip grandu,kad apsi
kniaubęs ant stalo apsiverkiau. 
Gaila man buvo tų valandų, ku^ 
rios negrąžinamai išbrauktas ta
po iš mano gyvenimo, kaip lie
tuvio, ir gaila, kad tai. ilgai 
buvau apgailėtimu pagedėliu. 
Pajutau save didžiu,', galingu:

V Artėjant 
žvelgiama į 
jie busjaį 
mūsų tautai

metuose gausu hetu- 
į^ųųpreykių. Kai ku- 
jrtoriai B seniau kar-

Galima įsivaizduoti, kad da
rant tokią ilgą ir tolimą kelio
nę, visai svetimuose kraštuose, 
jis kai kuriais atvejais galėjo 
suklysti. Gal ir. perrašinėtojai 
padarė klaidų, nes jo kelionės 
aprašymo yra kelios kopijos.

Keliautojas paskutinį kartą 
paminėjo puikų rogių kelią per 
saldaus vandens jūrą (Haf), di
delius šalčius, kurie tais metais 
išsilaikę 27 savaites. Tai būtų tinį pas karalių Jogailą 
daugiau negu pusę metų. Čia ii jam saugumo raštą,

visur, 
tesnius lietuvius. Vincas Kudir
ka, tarnavęs iki tol lenkų li
teratūrai, isiverkė į valias, įsi
kniaupęs į pagalvę atsisakė 
nuo lenkystės, prisiekė ir susi
žiedavę su lietuvių kalba ir raš
tu. Kitas čiulpte iščiulpęs visą ■ gūrūmųrkurie atvafiuodavo^apt 
knygelę ir kiekvieną jos žodį. 
Knygelė, vaikščiodama per ran
kas, susidėvėjo, nuplyšo, pa
virto į vos besilaikantį daiktą, 
skuduriuką. Ypač stebėjomės, 
gavę draudžiamąjį dalyką per 
paštą. Visa ta naujenybė, sukrė
tusi lietuvių sielas, buvo suriš
ta su Jono Basanavičiaus var-

Naujų Metų, tuvių reprezentacija ir tikrai 
su viltim. Gal neblogesnė negu kitų tautų, 
tani mums ir Mūsų menininkų pajėgumas re- 
.ąe su panašia prezentaoja svarbiausius Lietu- 
ųs žvelgėm ir ves gyvenmo momentais.
metus, dabar 

jau senaisiais vadinamus. Ar 
ana viltis liko bent iš dalies

lankyti, šalindavausi iš tolo, jei
gu tik pastebėdavau, kad kas 
draugų ar ponų mato; kalbėda
vau su jais ramiau tik pasislė
pęs kur užkampyje. Tapau, 
mat, lenku ir kartu ponu — 
tekau lenkiškai dvasiai. Šian-

Dr. Vincas Kudirka, laikraš
čio “Varpas” įsteigėjas ir- re
daktorius, savo atsivertimo is- 
torijoje pasakojo:

“... .patekau į .M. gimnaziją 
(Lietuvoj) tuo laiku, kai jau 
mokslo įstaigose buvo vieton 
lenkiškos įvesta priverstina 
maskoliška kalba,' bet dar įsi
bėgėjusi lenkų šlėktiška dvasia 
negalėjo susilaikyti, apsiaubda
ma ir kiekvieną lietuvį, pateku
sį į gimnaziją. Vos spėjau ap
sivilkti mėlyną mundieraitę su 
baltais sagučiais ir susimaišiau 
su draugąis mokiniais, pajutau, 
kad mano dvasioje kažin kas 
dedasi. Kas dedasi, numanyti ir 
išreikšti negalėjau, tik jaučiau, 
kad man gėda atsiminti, kuo aš 
buvau, o ypač bauginaus, kad 
draugai nepatirtų, jog aš mo
ku lietuviškai. Tas dalykas ga
lėjo mane išduoti artojo sūnum 
esant žinoma, išlikimo instink-

ros” laikotarpio veikėjai bu
vo nauja, iš liaudies kilusi dau
giausiai pasauliečių šviesuolių 
karta. Veikimo dvasia buvo ne 
vien kultūrinis iri religinis tau
tos auklėjimas, bet ir visuome
ninis, ekonominis bei politinis 
jos telkimas bei organizavi- 
-mas^Kovai už tautos laisvę 

“Svarbiausieji priemonė čia buvo jau ne apy- 
sakų knygelė ar maldaknygė,

MHHB bet laikraštis, ir publicistinis 
straipsnis.” (Kovos metai dėl 
savosios spaudos, Chicaga, 

. ^57 m.^Į-12 psU.
Aušrininkas Mikalojus Kat- 

kus, (1852-1944) parašęs knygą 
“Balanos gadynė”, apie dr. J. 
Basanavičių ir laikraštį “Auš- 
ra” yra palikęs pluoštą gražių 
atsiminimų, kuriuose rašo:

"Pasklido pirmas "Aušros" 
numeris po visą lietuvių svietą, 
po Rusiją, Sibirą, Ameriką ir

elektrizuodamas galvo- tas liepė man niekad neatsi
liepti lietuviškai ir saugotis, 
idant niekas nepamatytų, kad 
mano tėvas dėvi sermėginę ir 
moka tik lietuviškai. Dėl to 
stengiausi kalbėti, nors Uogai, 
bet lenkiškai, o nuo tėvd* ir

epflįritnmę stalą, už ku
rio sėdėdamas dėdė Petras skai-* 

. te ^ašrą*V Vtai gėrėjosi, jo- 
taūtaašhMiks- kių priekajštųnė būti, negalė- 
o , prie spau- jo; juk ir raidės tame laikraš- 
šaukhno. Dėl tyje buvo tokios, kaip malda- 
itarpis yra sa- knygės. Kaip buvo vėliau, man 

pmignian votište spaudor drai^m^^p^ išyafiav^ įMarijampolę, pats 
u . Ifikšo etos terpėms,kuris tiek savo nemariau, bet, grįžęs Kalėdom 
’ turėjo su- veikėjais, tiek dvasia, tirt vei- į tėviškę, jau aš skaičiau “Auš- 

; x kimo priemonėmis ryškiai ski- ra” visiem”. (Atsiminimai I d., 
“Nore “Aušrą” ir neilgai ėjo, rasi nuoankstyvesnio spaudos 1966 m., Chicaga, 302 psL).

tačiau hetarvių tautos gyvenime draudimo laikotarpio. “Auš 
ji suvaidino labai didelį vaid
menį- “Aušros” tikslas buvo 
parodyti lietuviams, kas jie bu
vo praeityj*, koidoįe prieigai 
doja gyvena dabar, kokia g»b- 
tę būti ateitis" (lietuvių litera
tūra n d., Chicaga, 1961 m., 
384 psl.) 

Kun. V. Bagdonavičius, MJ7 
C., studijoje

Gaidys, D. Tumėnas: 
sinei žmogaus pusei, jeigu jis 2ą m. amžiaus: T Adomaiti* 
išsineria, per šiokias ar tokias 
pažintis, iš savo tautybės lukš
to ir patenka pražudančiai sve
timos tautos įtakai ir 2) kaip 
galingas tautybės pagrindas — 
gimtoji kalba.. .”-y ’

Vasarai parvažiavau iš uni
versiteto į Lietuvą. Vienas ku
nigas man pasakojo, kad išei- 
siąs lietuviškas laikraštis, paro
dė man savo lietuviškai rašytus 
eilėraščius ir Basanavičiaus 
laišką apie aną laikraštį”.

“Po to, ar į pusmetį, gavau 
pirmąjį “Aušros” numerį .Žiū
riu, pirmame puslapy stovi Ba
sanavičius. "Pranašas" — pagal- 30 m. amžiaus: P. Arminas, T. 
vojau tada apie Basanavičių jau Astrauskas, J. Burba; 31 m. 
lietuviškai". Ėmiau skubiai var- amžiaus: M. Katkus, T. Daugir- 

neatmenu das, G. Lansbergis.
VtUUU—fe* • r'nzpmvBS

Pas karalių Jogailą

Marienburge atsisveikinęs su 
Ordino did. magistru, riteris 
Lannoy išvyko Lenkijon, norė
damas pamatyti lenkų kara
liaus valstybę, šalį ir dvarą. 
Pro Torūnę važiuodamas, jis 
apsilankęs Engelsburgo pilyje, 
kur tuomet apkalime sėdėjęs 
jo pažįstamas, dabar pašalintas 
Ordino did. magistras Heinrich 
von Plauen. Ordino karo lauke 
į riterius pakeltas keliautojas 
jautęs didelį gailestį (grant 
pitie), matydamas tame varge 
savo buvusį viršininką. ,

, .„.„.JI 
mukąrt ir tąi didžia bei patva
ria šriėsa.

šiuos metus Pasaulio Lietu
vių Bendruomenei paskelbus 
jaunimo metais, be abejo, di
delė dėmesys buvo nukreiptas 
į jaunimą. Jaunimo ir senimo 
bendrom pastangom suorga
nizuotas jaunimo kongresas pa
lijo neišdildomus pėdsakus ir 

-neginčytinus laimėjimus. Nors 
tiek vyresmųjų,tiek jaunųjų 
dalis nepagailėjo kongreso ren
gėjam priekaištų, nors ne vie
nas net iš tolimiausių svečių li
ko apviltas, tačiau bendras re
zultatas teigiamas— pasėta jau
nimo tarpe tautinio suartėji
mo ir bendros veiklos sėkla. 
Viltingai laukiama, kad ta sėk
la rodytų vis apčiuopiamesnius 
vaisius ir lietuviškoje kasdie
nybėje.

Trečioji dainų šventė irgi su
traukė daug jaunimo ne vien 
į žiūrovų, bet taip pat ir į dai
nininkų eiles. Tas pats jauni
mas ruošė manifestacijas prie

mybę. ’ • nrtuo”.
Dr. J. Bteanarifias, tauti- ■ m y rnwi 

rišo atgimimo patriardiąs, gy- ‘’AaM'čUirii 
vesdamas Vakarų Europoje, mgais jąmmį 
ėmė Tilžėje leisti pinteti Beta- JankiH, I lfft 
višką laikraštį “Aušra”. Tri j- X Vištrfįauska 
vyko 1883 kovo mėn. Viso iš- sanaririnc Paį 
ėjo tik 40 numerių. Dr. Basa- rpikalem. basi 
naririus redagavo tik patį pir- spaustuvė, ir “, 
mąjį numerį. Po jo redakto
riais buvo J. IBkšas, J. Šliu
pas, M. Jankus ir J. AncBulai- 
tis. Perleidęs radagarimą jau
nesniu, dr. J. Basanavičius, 
tuo metu būdamas tik 32 m. 
amžiaus ir toliau “Aušroje” 
bendradarbiavo ir teikė patari
mus. - -

Litutaistas dr. Domas Velič
ka. Chica?os Pedagoginio Litua
nistinio Instituto direktorius, 
literatūririęje knygoje rašo:

□am greičiausiai susimaišė lot Jfe anksčiau buvo pakėlę* įtak- 
tenderius, nes Kuršių marios, M P1^ Pomeranijos kuni^ik*- 
kaip iŠ patyrimo žinoma, atsi- ti- Raito belaukdamas jis nral- 
daro jau kovo mėnesio gale ir kiai susipažinęs su Torūnė* »- 
važiavimas tuomet arba net vė- pylinke, ta vieta ir pilaite, B, 

kurios Prūsijos Ordino riteriai’ 
1230 m. pradėję savo kovų 
prieš netikinčius ir nukariavę 
visą šalį.

(Ehu doagisuj

Lituanistas dr. Domas Velič
ka savo literatūrinėje studijo
je rašė: “Aušra” aplink save 
buvo subūrusi per 70 bendra
darbių. Tai daugiausia po bau
džiavos panaikinimo mokslus 
ėję ūkininkų ir iš dalies dvari
ninkų vaikai: aukštųjų mokyk
lų studentai, Šiaulių, Marijam
polės gimnazijų mokiniai, kuni
gai ir klerikai, vienas kitas inži
nierius, gydytojas”. (Lietuvių 
literatūra H d., 389 psl).

Gražiausias mūsų jaunimas 
stojo kaip vienas talkininkauti 
“Aušrai” ir bendradarbiauti šia
me pirmame laikraštyje. Var
gu ar “Aušra” būtų atlikusi tą 
užduotį Hėtifrių^tautoje, jeigu 
joje nebūtų buvę žalio jauni
mo?

“Aušros” pasirodymo metu 
šie jaunuoliai buvo 19 m. am
žiaus: J. Andziulaitis, (paskuti
nis “Aušros” red.), L. Beržans- 
kis, St. česna, J. Kaukas,-J. 
Kriaučiūnas, A. Kriščiukaitis, L. 
Malinauskaitė (vėliau Šliūpie
nė), P. Leonas, M. Kuprevičius, 
A. Vilkutaitis, P. Radzvickas, I. 
Sopara; 20 m. amžiaus: Pr. 
Mašiotas, B. Matusevičius, K 
Sakalauskas, E. Nonevičius, A. 
Olševskis, P. Benderius; 21 m. 
amžiaus: J. Beržauskis, /J. Ma- 
Čhilis-Maironis, J. Mikšas, V. 
Zubovas, L. Sketeris, S. Sta- 
kelė, J. Januškevičius, J. Ka- 
čergis; 22 m. amžiaus: G. Pet- 
kevičaitė-Bitė,t J. Šliupas, J. 
Paukštis, A. Baranauskas, V. 
Basanavičius, K. Voska; 23 m. 
amžiaus: A. Dambrauskas-Jakš-

šemas, A. Sketeris, St. šliupas, 
Angrabaitis; 25 m. amžiaus: M. 
Jankus, dr. V. Kudirka, K 
Prapuolenis, J. Lideikis, J. Ru
gys; 26 m. miiauK J. Jesiulai- 
tis, M. Stankevičius; 27 m. am
žiaus: A. Vileišis, L. Didtiulie- 
nė -Nitaitė, E. Volteris, A. Bui
vydas, J. Ambrozaitis, -J. Cer- 
kauskas-čerka, J. Lapinas; 28 
m. amžiaus: J. Ambroziejus, J. 
Bulota, J. Kairiūkštis, V. Palu
kaitis, J. Aleksa, K. Bukavec- 
kas; 29 m. amfiaus: A. Burba. 
A. Lankutis, J. Rimantas, A. 
žeimavičius, kun. A. Miežinis;

darytos klaidos galvojo, jog jis 
iš Nemuno, kažin kodėl ir kaip 
pasukęs į pietus ir kurį laiką 
važiavęs Šešupe ir po to vėl 
atsiradęs Nemune. Atrodo, kad 
riteris, aprašydamas savo ke
lionės paskutinę dalį, suklydo 
pavadindamas Gilijos upę Me
meliu, kuria jis pasiekė sal
daus vandens jūrą, dabartines 
Kuršių marias. Jis jau anksčiau 
turėjo paminėti Ragainės pilį, 
kuri guli Prūsijos ponų valsty- 

vraUbi Tfea »rOoria Jonu Paleologu, bet dar ^je. Gilijos upės abiejose pu- 
fržeX(UnrtfebSetdeter- nestebėjusi Konstantinopolyje be^ejo‘

. . pastai. Kadanei riteris smul- nės’ tuomet buvo įr žiemos
Si atefeftdmi ^didžto riT ^ nepamena Vytauto, reikia “etų atrodė kaip didelė tyru- 

praus katao minėto upės kran- manyti, kad jis jo nematė.
te (sur rite montaigne moult B Punios jis vyksta Kaunan, 
teste cheant sur ladite riviere), ligi kurio jis skaifiuoja dvyliką 
o B antros pasės int tvirtos ly- mylių. Greitai jis pravažiuoja 
etos žtattH Mahmna. kad tai pro Kauną, vis dar Memele ūpe 
yra Punia, tab XlV-to šimtine- ir rogėmis, didelį sustiprintą 
čio pabaigoje ir XV-to šimtine- miestą su labai gražia didele pi- 
čio pradžioje vokiečių raštuose limi (moult bean gros chastel). 
Punia yra daug kartų minima Tolesnėje kelionėje jis pra-

vąjį pasaulį organizuota jauni- mą primiršo, ir buvo beimą 
mo peticiją už Lietuvos laisvės nauji debesėliai temdy- 
atstatymą. tilietuvišką valstybinę są-

Washingtono lietuviškos šilu- monę. Laiku susigriebta visuo- 
vos koplyčios pašventinimas— menės, veiksnių, organizacijų, 
kitas vienkartinis įvykis ne tik sugrįžta į organizacinį oru- 
šių metų, bet ir visoj lietuvių mą ir tautinės drausmės sutar- 
išeivijos istorijoj. Su tuo jungK^^35 normas.
ta ir religinis lietuvių katalikų* Vėl viltingai žvelgiant į atei- 
kongresas. Šiluvos koplyčia tį, teks stebėti kokius laimėji- 
JAV tautinėj šventovėj, be abe- mus, kokius pavojus sutiksime 
jo, liks pastovi Lietuvos ir lie- naujuose metuose. Prasidėjo žiema

su žmona ir P^®" uPes »^kęa iš 
dukterimi, kuri buvusi ištekė- į^tuvos į Prūsiją. Pirmoji diy 
jusi už did Martynu kunigaikš- dėlė pilis ir mažas, mediniu ap- 
čio (grant roy de Masco), ir su tvaru sutvirtintas miestas bu- 
dukters dukterimi Antrasis Rag*^ Raghanyt, ku

ri priklausiusi Prūsijos po
nams. '

šitas keliauninko posakis 3- 
gai klaidino Lietuvos istori
kus, kurie nesuprasdami jo pa-

Pasšventėiių grupės veda
mas ir susipratusių lietuvių ma
sės remiamas žygis JAV Sena
te apvainilūiojainas laimėjimu 
— vieningai priimama Baltijos 
kraštų rezoliucija. Tai irgi pri- 
skaitytina prie šviesiausių šių 
metų įvykių. Didžianm pavoju
je, kad laisvasis pasaulis lietu- 
vm^lą gali pamiršti, ši rezo
liucine ^apčiuopiamai primena 

Lietitvcp klausimo rirtualumą. 
Lietuvai, šiemet minėjusiai 25 
metų prieš sovietinę okupęeė- 
ją pasipriešinimo sukaktį, tai 
gražiausia Amerikos Kongreso 
dovana. >

Paskutiniais keleriais metais 
kai kurių privačios nuomonės 
su kraštu visokeriopo bendra- 
darbiavimo klausimais rasdavo’ 
vis daugiau neapdairių pasekė
jų. Po pereitų metų vėlyvo ru
dens įvykių Chicagoje ir New 
Yorke klausimas viešai ir pil
nai išaiškintas sausio mėn. Cle- 
velando jungtinėje veiksnių 
konferencijoje. Vliko, Lietu
vos Laisvės Komiteto, Alto ir 
Lietuvių Bendruomenės vienin
gas pareiškimas nedviprasmiš
kai visiem iškėlė tautinę atsa
komybę — nepažeisti Lietuvos 
valstybės pripažinimo tarptau
tiniame forume.

___ ______ ____ ____ __ Nė metam nuo tų rezoliucijų 
Jungtimų Tndų fr jom paskelbimo _ pilnai neprašiu -

dien, žiūrėdamas į anas jau se- j j^ng^ p Matulio-
niai prabėgusias valandas, įsiti- j^ Spudulfe, J. Gaidamavi-

du. Žadinama Lietuva pakirdo, kinu: 1) kaip baisiai kenkia dva- 
stojo į kovą su savo dvasios en
gėjais dėl savo vardo ir tiesų. 
Kovoje klumpa atskiri asmens, 
klumpa ištisos organizuotos ei
lės, į jų vietą stoja nauji kar
žygiai, naujos eilės kova eina 
savaime, gaivališkai, be vado”. 
(Raštai, Vilnius, 1965 m. 385- 
386 psl).

Ryškusis katalikiškosios Lie
tuvos patriarchas vysk. P. Bu- 
čys apie 1883 m. prisiminė:

“.. .tais metais baigiau pra
džios mokyklą Slavikuose ir į- 
stojau į gimnaziją Marijampo
lėje”.

..tais metais parėjo laik
raštis lietuviškomis raidėmis. 
Tai buvo “Aušra”. Ją iš Prū- 
šų parsinešė mano dėdė Pet
ras. Neatsimenu, kokis tada bu- tyti "Aušrą" ir 
vo šventadienis, bet dar afi- jau visko, kas paskiau su ma-

ž;.;



1VOO 1UIL1U) PUMAI
IR ŽMONĖS, KURIE KŪRĖ METŲ ISTORIJA

J. Tautose gen. sekr. U Thant ir ambasadorius Goldbergas

Metuose vyravo kelios, gru
pės klausimų, kurie astre j o ar 
švelnėjo, nerasdami sprendi
mo: Vietnamo karas, Amerikos 
ir Sovietų artėjimo pastangos,. 
Sovietų ir Kinijos konflikto gilė- 
jimas, Amerikos ir Europos 
santykių įtampa, rasinė įtampa 
Afrikoje, įtakų konfliktas vidu- 
rin. rytuose, bažnyčių bend
radarbiavimo ar atsinaujinimo 
pastangos... Įvykius suskirs
tom pagal atskirus kraštus.

JUNGTINĖS VALSTYBĖS
Užsienių politikoje svarbiau

sia: Vietnamo karas, “Tiltų” su 
Maskva ir satelitais statyba, aiš
kinimasis su Europa.

Vietnamo karas. Sausio 23 
baigtos paliaubos. Sausio 31 
LB J įsakė atnaujinti bombarda
vimą š. Vietname po 37 dienų 

■ pertraukos, nedavusios lauktų 
derybų. — Vasario 6-7 Honolu- 
lu konferencija, kurioje LBJ ir 
min. pirm. Ky sutarė agresijai 
priešintis ir sykiu imtis ūkinio 
atstatymo Vietname. — Kovo
I Fulbrightas senate siūlė susi
prasti su Maskva dėl Vietnamo; 
kovo 12 jungtinis štabas siūlė 
Haiphongą blokuoti. — Gegu
žės 23 baigėsi budistų pasiprie
šinimas Ky, vykęs nuo kovo 
mėn. — Rugsėjo 11 Vietnamo 
parlamento rinkimai sustiprino 
Ky padėtį ir susilpnino Viet- 
kongo prestižą. — Rugsėjo 22 
ambasadorius Goldbergas siūlė 
sustabdyti bombardavimą ga - 
vus privatų užtikrinimą, kad 
antra pusė taip pat mažins ka
rinį pajėgumą. Rugsėjo 23 Gro- 
myko atsakė “niet”; Amerika 
turinti pasitraukti prieš dery
bas. — Spalio 4 popiežius Pau
lius paskelbė maldą už taiką 
Vietname, paremdamas mora
linį spaudimą ieškoti taikos. 
Spalio 24-5 Manilos konferenci
ja, kurioje sąjungininkai paža
dėjo per pusę metų kariuome
nę atitraukti, kai tik bus su
tarta taika. Lapkričio 21 Ame
rikos katalikų vyskupai parėmė 
vyriausybės politiką Vietname. 
Gruodžio 21 Goldbergas laiš
ku kreipėsi į U Thant, kad im
tųsi visų priemonių derybom 
dėl Vietnamo. Metai baigėsi A- 
merikos siūlymais derėtis ir sy
kiu kariuomenės skaičiaus didi
nimu Vietname, komunistų atsi
sakymu, kol Amerika nepasi
trauks ir nepripažins Vietkon- 
go valdžios, Sovietų didėjančia 
parama Vietnamui.

"Tilty" su komunistais poli
tika. Gegužės 3 LBJ, gegužės
II Rusk pasisakė už prekybos 
santykių išplėtimą su Sovietais 
ir jų satelitais; spalio 7 LBJ 
planas buvo pateiktas Kongre
sui; spalio 18 Atstovų Rūmai 
pasisakė prieš palankiausio 
principo taikymą Lenkijai, 
Bulgarijai, Čekoslovakijai. Spa
lio 10 LBJ Gromyką kvietė 
bendradarbiauti, nors Vietna
mo reikalu ir nesutarta. Spali** 
15 LBJ kvietimą Brežnevas at
metė. Praktiškai Sovietai betgi 
leidosi į kai kurį “tylų” bend
radarbiavimą: spalio 4 Ameri
ka ir Sovietai pasirašė oro tie
sioginio susišiekimo sutartį, bei 
erdvių nusiginklavimo sutartį; 
neprotestavo prieš Vokietijos 
įjungimą į Nato komitetą ato
minei strategijai.
Vidaus politikoj: ‘didžios bend

ruomenės’ organizavimą kliu
dė labiausiai Vietnamo karui 
reikalingos išlaidos, infliacijos 
grėsmė, rasinės riaušės, rinki
mų metai.

Kovo 15 Watts (Los Ange
les) negrū riaušės: jos kartojo
si Chicagoj (liepos 12-15), Cle- 
velande, Philadelphijoje, Balti- 
morėje, San. Francisco ir k. 
“Pilietinių teisių” sąjūdžio e- 
fektyvumą silpnino Carmichael 
rugp. mėn. siūlytas smurtas ir 
atsiribojimas nuo baltųjų kovo
tojų; Senate “pilietinių teisių” 

įstatymas (dėl namų pardavi - 
mo ir nuomojimo negram) ne
buvo priimtas. Lapkričio 8 į 
senatą išrinktas pirmas negras 
iš Massachusetts E. W. Brooks.

Kovo 24 Dirksenas siūlė kon
stitucijos papildą už teisę sava
noriškai kalbėti maldą mokyk
lose; rugsėjo 21 siūlymas at
mestas.

Lapkričio 8 išrinkti i Senatą 
64 demokratai ir 36 respubliko
nai, į Atstovų Rūmus 248 d. 
ir 187 r. Respublikonų guber
natorių skaičius padidėjo iki 
25.

SOVIETŲ SĄJUNGA
Nuo mėty pradžios augo į- 

tampa su kom. Kinija, kuri skel
bė Sovietus dedantis su Ameri
kos ^kapitalistais”, neremiant 
š. Vietnamo: — Rugpiūčio 22 
Kinijos “raudonoji apsauga” 
sulaikė Sovietų atstovybės pa
reigūnus Pekinge; rugpiūčio 
26 Sovietų protestas, kurį Ki
nija atmetė. Rugpiūčio 31 Tas- 
so kaltinimas kom. Kinijai nu
krypus nuo marksizmo. Gruo
džio 13 Maskvos kaltinimai 
prieš Mao Tsetungą. Maskva 
siekė kom. Kiniją izoliuoti, sti
prindama pastangas išlaikyti sa
vo įtakoje satelitinius ir kitus 
komunistus:

Kovo 29 Maskvoje partijų su
važiavime nedalyvavo tik Kini
jos, Japonijos, N. Zelandijos ff" 
Albanijos partijos. Gegužės 
7 demonstravo savarankišku - 
mo norą Rumunijos komparti
jos sekr. Casaussescu. Spalio 
17 Maskvoje partijų atstovai 
nepriėmė pasmerkimo Kinijai. 
Gruodžio 13 Maskvoje centro 
komitetas pritarė Brežnevo pla
nui šaukti kom. viršūnių kon
ferenciją.

Siekė įtakos nekomunisti
niuose kraštuose: Sausio 11 
Taškente tarpininkavo tarp In
dijos ir Pakistano; gegužės 11 
Kosyginas Egipte, gruodžio- 1-9 
Prancūzijoje, gruodžio 20 Tur
kijoje.

Teismai rašytojam, turistam: 
sausio 27 paskelbė žuvus ka
lėjime amerikietį Newcomb 
Mott; kovo 12 Minske nuteis
tas A. Petrauskas iš Vokietijos; 
spalio 31 suimtas Čekoslova
kijoje amerikietis Vladimir Ka- 
zan Komarek; gruodžio 21 Le
ningrade nuteisti du amerikie
čiai turistai.

Vasario 10 nuteisti rašytojai 
Andrei Siniavski ir Julij Da- 
niel; gegužės 3 nuteistas atsi
sakęs anoje byloje liudyti ra
šytojas Igor Galamčuk.

Metų gale atgaivinamas dali
nis Stalino kultas, Brežnevas iš
keliamas aukščiau už Kosyginą, 
didinamas karinis biudžetas.

EUROPA
Dvidešimt pakeri metai nuo 

Atlanto chaigfes (rugpiųčio 14) 
ir penkeri metai nuo Berlyno 
sienos (rugpiūčio 13). Europos 
kraštai apsipranta su padalini
mais, siekia ūkinių ryšių su ko
munistais, tolsta nuo Amerikos 
įtakos: Kovo 9 de Gaulle atsisa
kė laikyti svetimas bazes Pran
cūzijos teritbrijoje. Birželio 20 
de Gaulle Maskvos svečias, 
Gruodžio 1-9 Paryžiuje Kosygi
nas svečias. Gruodžio 15-16 Pa
ryžiuje paskutinė Nato ministe- 
rių konferencija — dalim išsi
kelia į Angliją, Belgiją, Vokie
tiją.

Gruodžio 1 Vokietijoje kanc
lerį Erhardą pakeitė Kiesinge- 
ris: Erhardas rėmėsi JAV, kuri 
negalėjo patenkinti Erhardo 
prašymo sumažinti mokėjimus 
Amerikos kariuomenei išlaiky
ti. Kiesingeris remsis santy
kiais su Prancūzija, rytų Euro
pa.

VIDURINIAI RYTAI
Konfliktus rengė trejopi 

veiksniai: Sovietų įtakoje esą 
Egiptas ir Syrija. kurie provo
kavo sabotažais Izraelį ir Ameri

kos įtakoje esančias Jordaniją 
bei Saudi Arabiją. Konflikto 
viršūne — lapkričio 13 Izrae
lio karinė akcija Jordanijos te
ritorijoje, iš kur veikę Syrijos 
teroristai. Lapkričio 16 Saugu
mo Taryba Izraelį pasmerkė, 
Syrijos pasmerkimą Sovietai ve
tavo.

AFRIKA
Tarptautinės reikšmės kon

fliktai rasiniu pretekstu susi
telkė dėl Pietų Afrikos ir Ro- 
dezijos, ryškindami afrikiečių 
tolimą nuo Anglijos ir ją rėmu- 
sios Amerikos. — Rugsėjo 6 
nužudytas P. Afrikos min. pir- 
min. Hedrik .F. Verwoerd. J. 
Tautos nutarė, kad P. Afrikos 
teritorijos valdymas priklauso 
J. Tautom.

Sausio 30 Anglija paskelbė 
blokadą Rodezijos prekėm į 
Angliją. Balandžio 9 S. Taryba 
pripažino Anglijai teisę varto
ti jėgą prieš laivus su nafta 
Rodezijai. Gruodžio 12 S. Tary
ba nutarė sankcijas Rodezijos 
eksportui ir naftos importui.

KITUOSE KRAŠTUOSE
Komunistinė Kinija gegužės 

8 susprogdino savo trečią ato
mą. Nuo liepos iki metų galo 
“raudonoji apsauga”, paauglių 
armija, valė Mao Tsetungo 
priešininkus. Lapkričio 29 vėl 
nepriimta i J. Tautas; atkrito 
taip pat dviejų Kinijų buvimas 
J. Tautose, nors jis Amerikoje 
randa neoficialaus pritarimo.

Indonezijoje kovo 12 iš Su
kamo valdžią perėmė Suharto, 
ir Indonezija vis labiau valosi 
nuo kom. Kinijos įtakos.

Indijoje sausio 19 min. pir- 
min. Mrs. Indira Gandhi. Di
džiausia metų problema — ba
das.

Argentinoje birželio 28 kari
nis perversmas nušalino Illia ir 
pastatė gen. Juan CarJos Onga- 
na; laikoma tai Amerikos įta
kos silpimu.

Jugoslavijoje liepos 15 išva
lytas Tito pavaduotojas A. Ran- 
kovič ir kt. Rugsėjo 26 nuteis
tas rašytojas Mihail Mihailov

Ispanija spalio 25 uždarė su
sisiekimą su Anglijos Gibralta
ru.

Italijoje spalio 30 Nenni ir 
Saragato socialistai susijungė 
po 19 metų trukusio skilimo. 
Lapkričio 4 potvyniai.

Venecueloje gruodžio 13 su
spenduota konstitucija dėl vei
kimo Castro organizuotų tero
ristų, susimetusių ypačiai uni
versitetuose.

J. Tautose gruodžio 20 baig
ta 21 sesija, trukusi.nuo rugsė
jo 20.

BAŽNYČIA
Bažnyčia Vatikano II susirin

kimo ženkle: vyksta reformos, 
kurias nuo ekstremizmo sten - 
giasi apsaugoti popiežius Pau
lius, vyksta ekumeninis bendra
vimas su kitais tikėjimais ir ti
kėjimo priešininkais. — Sausio 
13 Romon į Lenkijos krikščio
nybės sukakties minėjimą ne
išleido kardinolo Wyszynskio; 
gegužės 3 Wyszynskis pakarto
jo Lenkijos vyskupų dovanoji
mą vokiečių tautai už karo me
to skriaudas; valdžia trukdė 
krikščionybės minėjimo iškil
mes; spalio 12 Wyszynskis kal
tino valdžią neleidžiant bažny
čių statyt; gruodžio 13 įspėjo ti
kinčiuosius, kad valdžia kėsi
nasi uždaryti 6 seminarijas. 
Metų eigoje įtampa augo.

Sausio 19 popiežius Paulius 
įspėjo prieš krikščionių doktri
nos bei drausmės nuvertinimą 
vardan vienybės su kitais 
krikščionim; lapkričio 16 kal
bėjo dėl jėzuitų; gruodžio 22 
kartojo įspėjimus.

Kovo 23 anglikonų arkivysku
po Michael Ramsey pirmas ofi
cialus vizitas popiežiui Pauliui 
VI. — Balandžio 27 Sovietų 

(nukelta į 5 psl.)

Pop. Paulius VI

Kard. Wyszy nskis

Šen. Dirksenas
Amerikos vyskupų prezidentas 

arki v. J. F. Dearden

Anglijos min. pirm. Wilsonas

Buv. P. Afrikos min. pirm. 
Vervvoerd

Šen. Brooke

Indijos min.pirm. Mrs. Gandhi

Kinijos Mao Tsetungas ir aps. min. LinPiao
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Jaunimo demonstracijos prie Jungtinių Tautų New Yo rke. Demonstruoja Jūratė Reisgytč iš Australijos
Nuotr. V. Maželio

Jaunimo kongrese Chicagoje kalba St. Lozoraitis

(atkelta, iš 4 ps.) 
Gromyko pas popiežių Paulių 
VI. — Birželio 25 atnaujintas 
konkordatas su Jugoslavija nu
trūkęs nuo 1952. — Rugsėjo 
19 Enciklika “Christi Matri” — 
pasisakymas prieš maldos ir 
Marijos kulto nuvertinimą. — 
Spalių 4 Paulius VI paskelbė 
maldą už Vietnamo taiką.

Lapkričio 14 Amerikos vy
skupai išsirinko savo preziden
tu John Francis Dearden, De
troito arkivyskupą.

LIETUVOS REIKALAIS
Sausio 23 Clevelando veiks

nių konferencija sutarė nusi
statymą dėl santykių su oku
puotos Lietuvos žmonėm. — 
Kovo 29 Massachusetts penatas 
priėmė rezoliuciją reikalauti 
Lietuvai, Latvijai, Estijai lais- 
bės. — Balandžio 19 Paleckis 
pasirašė J. Reisgytei peticiją. 
—Birželio 2 Vliko pirmininko 
raštas Vatikanui dėl pašto ženk
lų su Aušros Vartais Lenkijos 
sukakties proga. — Birželio 7- 
8 Edna F. Kelly pakomisy liu
dijo dėl Nato V. Sidzikausko 
vadovaujama ACEN grupė. — 
Birželio 12 viceprezidentas H. 
Humphrey paskelbė Baltijos

Jaunimo stovykloje Dainavoje

Dr. K. Valiūnas, naujasis
Vliko pirmininkas

laisvės dieną. — Baiiimorės ar- 
kivysKupas Kardinolas Shehan 
pabKeiue aisisauKimą Baiujos 
deportacijų 25 metų sukaKues 
proga, birželio 2/ — liepos 3 
chicagos majoras Daley paskel
bė lietuvių savaitę. — birželio 
30 — liepos 1, 2, 3 Chicagoje 
jaunimo Kongresas ir trečia dai
nų šventė. —Liepos 8 jaunimo 
demonstracija prie JT ir petici
jos įteikimas. Liepos 17-23 pa
vergiu tautų savaitė. — Rug
pjūčio 25-8 Vyčių seimas Wor- 
cestery, Mass. — Rugpjūčio 29 
Newsweek apie padėtį Baltijos 
valstybėse. — Rugsėjo 3-5 \Va- 
shingtone Šiluvos koplyčios 
šventinimas ir religinis kongre
sas.—Rugsėjo 15 senato užsie
nių reikalų komitetas priėmė 
Baltijos rezoliuciją. — Spalio 
22 senatas vieningai priėmė 
Baltijos rezoliuciją. — Lapkri
čio 19 Santaros-Šviesos susirin
kime New Yorke vadinama vla- 
dimirovščina, dėl kurios lapkri
čio 30 atsistatydino Vliko val
dyba.

MIRĖ
Sausio 9 Sao Paulo konsulas 

Aleksandras Polišaitis. Sausio 
14 žuvo Kolumbijoje inž. Al
fonsas Mockus. Sausio 17 Lie
tuvoje mirė kan. Vincentas 
Vizgirda.

Balandžio 20 New Yorke žur
nalistas Kazys Obolėnas. Gegu
žės 21 Telšių vyskupas Petras 
Maželis.

Birželio 12 N. Yorke moky
tojas Kazys Kepalas. Birželio

L. Valiukas, Rezoliucijom Remti 
Komiteto pirmininkas

J. Kapočius, kurio rūpesčiu 
išleista Lietuvių Enciklopedija

Katalikų kongresas Washingtone Nuotr. R. Kisieliaus

Lietuviška mokykla buvo vienas Iš ivarbiiusių «iV ™ *V rūpesčių. Nuotraukoj! — valkų darichs Maironio
Hiokykloje Brooklyne. Nuotr. R. Ktsselmua

V. Sidzikauslkas, buvęs Vliko 
pirmininkas

Inž. A. Rudis, perrinktas
Alto pirmininku

Siluvos koplyčia Washingtone Nuotr. R. Kisieliaus

18 kun. Alfonsas Sušinskas. 
Birželio 24 Hartforde dr. An
tanas šerkšnas. Birželio 28 N. 
Yorke Ligi ja Bieliukienė.

Liepos 24 bibliografas Alek
sandras Ružancovas. Liepos 31 
prof. Alfonsas Jurskis. Liepos 
31 St. seimo narys Jonas Va
laitis.

Rugpiūčio 9 Lietuvoje Anta
nas Žmuidzinavičius. Rugpiūčio 
15 Lietuvoje Vytautas Statkus.

Rugsėjo 12 Paryžiuje Eduar
das Turauskas.

Lapkričio 11 kun. Juozas Če- 
pukaitis. Lapkričio 15 dr. An-

L. Prapuolenis (d.) iš Chicegos burmistro Richard Daley priima prokla
maciją, skelbiančią pavergtų tautų savaitę. Nuotr. V. Noreikos

tanas Gylys.



Srpifiįmr už paukštį ir už vėją 
Tuo meukarriuiu tilti,
Kurį mirtis mcriesu 8g namų..
Ai atėjau visiems Jums 
Pasakyt sudiev*.
Ir kartą dar pažvelgt 
j aut fa^nspimtas, 
Kur užsimerkusi iŠ hsmės

. Glį&di sau prie kritinės

JAV Lietuvių Bendruomenė 
organizuoja išvyką įlV Pietų 
Amerikos lietuvių kongresą ir 
jaunimo metų uždarymą Bue
nos , Aires, Argentinoje, 1967 
vasario 2-6. Prieš kongresą, sau
sio 27 — vasario 2 įvyks jau
nimo studijų savaitė netoli Bue
nos Aires. Po kongreso bus 
dviejų savaičių jaunimo stovyk
la Kordobos kalnuose.

Amerikos lietuvių kongresą| 
Kelpšaitę, 2651 W. 65th_ St,t 

Čhicago, Illinois 60629, telefo-^ 
nas: 312-434-6615. Ten pat ga-1 
Įima gauti ir smulkesnių išyy-i 

kos informacijų. į

Centro Valdybai

Kolchozuose dirbanriem pen-^ 
sijos yra numatytos ir ridrm-į 
mos, bet ju retai pasitaiko di-1 £ mi, sausio 25. Kelionė iš r^n^į

m i Buoios Anės ir atgal tai- to gali p^j
nuos 395 dol. Norintieji susto- * 5,^,^ 65 me_j

° tUrėS prto<> * “ niiestieaam pensijas,! 
Keti 96 dol. kokios jos bebūtų, duoda jau)

Lietuviškoji visuomenė, o 50 metų sulaukus (moterim —W 
ypatingai jaunimas yra ragina- 55). Klausiantiein, kodėl toks* 
mi gausiai kongrese dalyvauti, sirirtvimas, laikrašfiuose atsako,! 
Palaikymas ryšių tarp pašau- kad .partija jau esanti nutarusi| 
lyje išsisklaidžiusių lietuvių yra $$ penkmečio {dane sulyginti t 
vienas iš svarbiausių tautinės tolcliozininkų padėtį pensijos! 
gyvybės išlaikymo priemonių. atžvilgiu su fabrikų darbininkų!

Vykstantieji prašome tuojau. padėtim. Bet kuriais, metais tai*, 
registruotis pas Dalią TaRat-'bus, dar nežinoma. (E.)f

Kalėdos šv. Alfonso bažny- rengia sausio 21 lietuvių svetai-j 
čioje praėjo iškilmingai ir gra- nės didžiojoje salėje. Valandė- 
ž|aL Bernelių mišias aukojo lės vedėjai A. Juškus ir K Las- 
preL L. Mendelis ir pasveikino kauskas kviečia visus j ši pa-■ 
visus su šventėmis. Giedojo di- rengimą Gros Jono' Lekevi- 
dysis choras. Berniukai,, kurie Saus orkestras.

cesijoje Bažnyčia buvo skonto- “,?uU "“j
gai puošta. Kitos mišios ta- “tetesMS tetuve’ "H 
^pradedant nuo 7 vx Pasta- *“ ^nus Biltimoroje sta- 

ga aure gruodžio 18. Vehone.1 
kai buvo jaunesnė, dalyvavo H 
vairiuose parengimuose. Gedu-1 
lingos mišios už jos sielą auko-l 
tos šv. Alfonso bažnyčioje gruo-1 
džio 22. Palaidota Holy Redee-| 
raer kapinėse. Liko nuliūdusios) 
dukros Stella, Alese ir Stefani-| 

je. Šokiam gros orkestras. ja. nuMdę stata Pranas, Vim
LMvviy radijo moMtĮos va- 0S,r dWg aBukU’ j

landėlė savo metinius šokius Jonas OboHnisJ

tinės buvo 5 JO v. popiet
C.Y.O. rengia šokius gruo

džio 30 šv. Alfonso mokyklos 
kambariuose.

Nauju Matę surikimą rengia 
Lietuvių Bendruomenė ir liet 
salės 'šėrininkai gruodžio 31 Ke
turių svetainės didžiojoje salė-

ŠILUVOS SV. MARIJOS KOPLYČIOS DEDIKACIJOS ir 
RELIGINIO KONGRESO Bkihną Washmgton D.C. rugsėjo 
3-5 dienomis AtiflNIMŲ PLOKHELE jau pagaminta ir ga

lima gauti.
Plokštelės vienoje pusėje telpa minia giedamas Pulkim ant kel ų 
ir J. Naujalio Mulos giedamos Dainavos, L. Vyčių ir A. Stcpheas 
chorų. Antroje pusėje telpa: Narnas — M. K. Čiurlionio, 
Sveika Marija — B. Budriūno, TuSti paliktieji namai — J. Star
tos, Nenuienk nuo akmens, o Merija — B. Markaičio S.J-, Oi 
toli, toli — T. Brazio, O Kristau, ptaulio valdove— K. Kavecko. 
Plokštelės išleistas nedidelis skaičius. Platintojai ir pavieniai as- 

-■ mens prašomi nedelsti ją užsisakyti rašant šiuo adresu:

ŠILUVA BECORD
% BRADLEY RBCORDINC CO.

31 No. Howartf Otroet, Ntlmora, Mtf. 21201

(Pavieniai perkantlens katna 15.00)

Finest Mexiean Cuisine
146 W. 46th. St,New York 

, PL 7-1325

Season’s Greetings
NEW 8OOCHOW 
RESTAURANT

Luncheon and Dinner 
Cocktails — Free Parking

581 Main SL New Rochelle, N.Y.
(914) NE 6-6239

Season’s Greetings

ACE VAN LINES

Local and Long Distance 
Compare our Low Rates

5614 — 7th. Avė. Brooklyn, -N.Y.
PHONE GE 9-6265

TRA-PAR CO. INC.

Open 5% Days 
Transmission Spedalist

10 Main Clifton NJ.
CaU 201 PR 9-7941

■!*«et«Ksa*«M«fe«akogtsg

LORENZO AUTOMOTIVE 
- SERVICE

Open 6 Days a Week 
Speeializing in Volkswagen 
and Foreign Car Repairs 

Body work and Automatic 
Tranam issions, Tune-up 

Power Steering

EL SOL REALTY

Houses Bought for Cash 
410 New Lots Avė., 

Brooklyn, N.Y. 8 EV 5-8300

Season’s Greetings
HANDCRAFT GOLF CO.

466 Maple Avė. 
Westbury, L.I. N.Y.

(516) ED 4-6320
ask for Pat Simigcalchi

Homunede Solads 
Open 7 Deja a 

8 AM to 10 PM 
2385 Mountaia Avė.

Scotch Plaina
201 889-2277

ATLANTIC KOMES

Bellport, L. L 
516 AT 6-9060

Lot Owners in Suffolk County 
See us First and Save !

MARIE H. FRANKE

For the Finest of Real Estate 
We Cater to the Family 

1479 Flatbush Avė. 
Brooklyn,a N. Y. 
CaU GE4-75L0

CANINE HOUSE OF FASHION
AND PET,SHOP i

Open 6 Days a Week 
1621 Raritan Avė.

Route 27 — Edison, NJ.

SEASON’S GREETINGS

PERKINS PANCAKE HOUSE

770 State Highway No. 33 
TRENTON, NJ.

■N.
Business Man’s Luncheon 

Served Mon. Thru Fri. $1.00 
New Weekend Hours 

Open till 11 P.M.

Season’s Greetings

PARK VILLE FUNERAL HOME 
1NCORPORATED

CASTELLANO'S 
TRENCHING SERVICE

1047 Coney Island Avė. 
Brooklyn, N. Y.
(212) UL 9-6655

Leodinėliri vaikam: Meškiu- 
; !■ kas Rudnosiukas, nauja laida, 
| 1 3 doL Senolės pasakos, 3.50 

doL Kregždutė I dalis; 2.50 dol., 
i n dalis 3 doL, m dalis 3.25 doL 
i Zaižaras, 1.50 doL Gulbė 1.25 

doL Snaigių karalaitė, 1 dol 
Lietuvos laukai, 3 doL Jaunie
ji daigeliai, 1.30 doL Gintttb 

latakais, 1.50 doL Su trispalve 
f 0 75 dol. Algis ir Alytė, 0.50 ; 
? dol. Su lietuviškais viršeliais { 
i sąsiuviniai po 25 c. Visi šie! 
’ leidinėliai gaunami Darbininko?

administracijoje, 910 Willough-f 
BY. Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.1

ARISTA CART1NG CORP.
. i '

Servizio suroję notturno 
n ogni localiUdi New York

DI CKNERI 
[A RIFIUn

»<-------- r- JU - nota t » — visiBUKuTte <n ecuucį aemouu
"Dfetribuzione garantita di 

praticbe confidenziali” 
Facdamo Preventiri Gratis

GI 84528
20*22 MargaretU Ct 
Statan Island, N.Y.

Taku aut Ordėia ' 
IMB Ptatburti Avė. 

' BrabMyU, H. T. 
QA QA23BS 7-3776

AAC AUTO BODY INC.
1620 Atlantic Avė. 

Brooklyn, N.Y.

Yetters

Ross Corner at Rt 206 

AUGUSTA, N. J.

Open 24 Hours 
7 Days a Week

201-383-9122

CHEMICAL

CORP
190 VVARREN ST.

JERSEY CITY, N. J.

434-1700

EDISON
SALVAGE 
COMPANY

NIXON

Zurino-Altman 
Ine

MANUFACTURERS 
> OF 

ARTIFICIAL FLOWER9

Open 6DaysaWeek 
; / For Fine Perk Products 
pu and Meat 
I . x »
į 215 S. Burlington Road
i ' Bridgeton, NJ. 
į 609 455-1355

4 GOLDSTEIN AND CO. 

INSURANCE ADJUSTORS

111 John St. N.Y.C.

BE 3-6464

MIMMO ANTON SALON
; Open 6 Days a Week 

Jersey Citys newest 
> Fashionable Salon 

Featuring Mr. Mimmo and
Mr. Anthony hairstylists 

s We also have 100 % human ‘ 
į Hair Wigs

‘ CaB For Apt 6564044
75 Sip Avė. Jersey City 

(Mr. Journal Sq.)

Season’s Greetings

INCA AUTO BODY

AND FENDER CO.

Collision Experts and 
Appraisal Service 

Open 5 *4 Days a Week

133 Thomas St. Newark, NJ.

CaU 201 622 1718

CHARLES STAMP

AND COINSHOP

Phone 985-7423 
Open Daily 14 -i- 5-9 

Sat. 10-4:30 San. 9:30-2 
Closed Wednesdays

1642 Lincoln Hwy. RL 27 
Higbland Pirt

0pen7Days ;
Fine„Food.andEx(^lmit 

Service — Best Cup of Coffee 
in Town

79 Lincoln Park Newark, N J.

CaU 201 642-8740

Late Nite Thurs. and Fri.

478 West Concourse

Cliffwood Beach, N.J.

CaU 201/566-8794

ED DOYLE 

AUTO REPAIR

Open 7 Days a Week 
We do general auto repairs 
We satisfy our Customers

210 Clinton Plaee 
Newark, NJ.

201 9264888

AL'S AUTO BODY AND

FENDER SHOP

Open 5 Days a Week 
We Guarantee all our Work

Camden Avė. 
Blenheim, NJ. 

609 2274225

1384 Pompton Avė. 

Cedar Grove, NJ.

CaU 201 256-5300

Lighting Products for the Home
Sold cxclusively by the Handicapped Works of New Jersey

391-9 LafcesMc A
10 Mercer Street,

Psrlc _— .... ..._.
54 Broad Street, RM Bank, NJ.
240 W«et Front St, PUHnfieM N J.
219 Eut Hanover St, Trenton NJ.

SEASONS GREETINGS

Producers of

The Costliest Greeting Cards in the World 

Don’t send “Just a Card” — 

A Meldona Card is a Gift in Itself

13-15 Industrial Avcnue FAIRVIEW N. J.

I
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EDWARD A. GRUEBEL INC

IMW»Whl WANTED

tSMMNMld

LUXOR FOLLIES

ECKEL'STRUCKING
Platers Chromium Cadmium

AIRPORT MOTEL

WHITES WELDlNG AND

THE SWISS INN

COSS INSURANCE AGENCYANNS RĖSTAURANT

FILATELISTAI!

WILLIAM NOBLE 
TRUCKING. INC.

M0TT HAVEN 
TRUCK PARTS

52 Ealpine St 

Newark, N.J.

DANIELS MOTOR 
FREIGHT INC.

99 Willow St 
Bloomfield, NJ. 

C«fll 201 748-0728

125 James Avė. 
Jersey City, N J. 
CaU 201 656-0500

Elmer, New Jersey 
CaU 609 358-4561

Open 7 Days a Week 
The Best in Adult 

Entertainment

FRANK VARNEY 
MMD COMPANY INC.

Paper Cbntainers

107 Trumbull St.
Elizabeth, N.J.

CaU 201 351-4150

30-50 % Discount on all 
Items for January

CaU LE 5-1687

GROSS AND HE^HT 
TRUCKING COMPANY

dbnay >

Consult usfor all forms 
of Insurance and Bonds 

All Forms of Automobile

IET CUST0M 
ITING CO.

Open 5 Days a Week 
We Guarantee aU our Work 

206 E. Columbia Avė. 
Palisade Park, N J. 

CaU 943-5495 ask for 
John Paul or Steve Kūlisek

WANTED EXP OPENATORS 
ON DRE8SE8 < BMtFTS

441 W.SeeondStreet 

HainfiftM, NJĮ 

CaU 201 7^4141

136-21 Roosevelt Avė. 
Flushing, L.L 

FL 9-2277

Dependable Pick up and 
Delivery Service

216 Oliver St.
NEWARK, NJ.

201 623-7154

Office C201) #5-7411 — 
735-5500 Rėš. 236-2440 

ĮSU Cėnter St

High Fldelity Specialiste 
The Key to our Success is you 

Our Satisfied Customers

1212 Washington Street 

Hoboken, N.J.

87 DeU Glen Avė. 
Lcdij New Jersey 
CaU 201 772-3800

J M '

Nice wŲrklng conditions 
r. f*. K. iro. cdftp. 
229 50th Street Brooklyn 

žndPfoor CaU 439-9383

266 Market St Newark, N J. 
CaU 201 623-7156

ROTAMMJ ČART1NG 
COMPANY

boUeQmrch vfthtajLbe area 
ZMtraCfc CSlKMlteager

EnųfiN) Tewn Road 
JAMEBBORG N.J.

Coli 201-521-1194

Cmnpletf Dm ner $£50 
Speeįalizing in Catering 
; ~ From 25-125 "

1973 Flatbush Avė.
, . CaU ES 7-9212 
Ask for George or Peter

COLUMBIA AUTO BODY 
' AND FENDER

517-lf«ffi>eSt 
Hoboken?NJ.

CaU 201 OL 96191

LA PIERRETTE •

POODLE SALOM
Qpen 6 days a week also by special 
appointment. We groom all breeds

75 W 68th StreetN. Y.CLį -
TR 74120

TRAVEUMG
for any travel ' 

LAND —SEA —AIR
Reliable and Fast Service -

Sincel9±L ■

■ A$Bncy • ".
Coneourse Plaza Hotel

at 161st Street
.Brome IMSI

Gali CY 3-4848
Ask for Hubert L. Prestwidgę

Bruckner Blvd. 
Bronį, New York 

CY 2-7600

790 Madison Avė. 
Bet 66th. and 67th. Str.

WANTED EXP OPERATORS 
on Robes and Dreases

EXP BINDERY FOLDING
‘ MAGMINEOPERATORS

< McCata OpMaKara'

for nigbt sfttft Also general help 
Steadįy work niee working con- 
dittons CaU 516- 293-7600 ask 
for Mr- Allan Koester

Mušt do a complete garment steady 
work niee yyorltlng condittaio Union 
Shop MXMI 1)E^ DRE8S Go (above 
Towers) 2 Wiison Place ML Vernon 

914-668-9581

STEVE'S SAVE RITE 
GAS STATION

AU Swiss Specialties 
We Cater to the Family

355 West 46th. St 
NEW YORK CITY 

TeL CO 5-9283

Steady work nice working conditions 
Lots of overttme 

Ercellent working conditions

Opėn 7 Days A Week

North Delsen Drive 
Calyton, N.J. 

CaU 609 881-5030

SU.«R LAKE '

A MM

indo* rung
ty nukeltos

Daug sutaupysi pirkdamas 
i per “Spartą” radiją, radio-coo- 
i sotes, color ir kt. TV, Tapė 
t recorderiai, patefonai, fonogra- 
i fai, įv. skaičiavimo maišhos,

d. APrato dabar vykstančias MET ly. 
gos p-bes Bostone: dalyvauja 27 ko
mandos, trijose grupėse. Apie Lietu
vių kfuM (1965-66 m. p-bėse iškovo
jo trečM vietų) pasakyta, kad Nemet 
jam tiktų vacfintis Baltic Club, nes 
komandoj žaidžia trys latviai: Ozols, 

Ertas ir Zvaigzne. Klubas, moto- 
daugelio Merkio "proteges”, kaip 
caltis, brofiai Šveikauskai ir kt., 

nebėra tiek stiprus, kaip buvo aukš

le GERSON — open 6 days a wedc 
open late every evening Tbe ftaest 
of Dtamonds and Jesvūry treroeti- 
dsus savtagš Retirtag atak yeta >- 
coane and buy bring tbe taatBf .lZT 
MMn Patento N.J. CaU 2M - 
742-3242 '

son vteRmty, dalyvauja 12 atrinktų 
šio krašto šachmatininkų: B. Fischer, 
Resbevsky, Evans, Bisguier, broliai 
Byme, Benko, Rossolimo, Addison, 
Saldy, Zuckerman ir Sherwin. Di
džiausia triumfų JAV-se yra pasie
kęs didmeistris Bobby Fischer, kai 
1963-1964 metų p-bėse paklojo visus 
savo varžovus; pasekme 11:0! «

Boston Sunday Globė, gruodžio 18

Spedaližmg in Hckne Cooking 
We also have tekę out orders 

2083 Ncptrand Avė. 
Near Gleirtvood Road

Brooklyn, N.Y. — GE 4-9824 
MIMMMMIttaMMMMMM

WoeUeytown road 
MorganvUle NJ.

Backhoe Service BulMozh^ 
Top soti RototiUing 

201 CaU 591-9707

Products
117 W' Merchant St 

Audubon, N. J.' 
CaU 609 547-5532 AMERICAN TALENT 

PRODUCTIONS 
Sto West m Btreet 

NewY<nk,K.Y.

Svarfis/•■frnėpmal. So. Bostono 
H-jos šachmatų koman- 

sutrumpintai VacBha- 
po skaudžias pradžios 
(trys pralaimėjimai), 
i, pastotais! du iš eilės 
mantai- Tufts 3-2 Ir 
mbridge I — 3%-l%- 
kus peinijo A. KHho- 
» ir K. Merkis, o pr. 

penktadtenj pnvyitu suf—*« 
pretendentų į fygoir < 
Cembridge n; Oeofs jvt 
tarųjų metų Bostono 6 
Keyes; KMnovas -t-' U 
buv. JAV mėgėjų čen 
Lyman; Vilnis Ežerine 
mis su N. Zebėidljosta 
ton, Kazys Merkis jveil 
tik vienintelis Olgirds S 
laimėjo buv. Bostono < 
Scheffer. Lietuvių B koi 
tynė* su Boston Univer 
|_ sausio mėnesį

' Seascm’s GzeetiAgs - 
CAROUSEL HAIR STYLIST 1 

164-02 35th Avė.
''—•■į

Experts in Hmt Celoring 
Permanents of Lasting Beauty 

Wigs styled 
Erma and Bemard — 

Your Hair Stylists
Open to 9 P.M. Thurs and Fri.

Opposite Newark Airport 
24 Hour Courtesy Car 
To and From Airport

CaU 201 MA 4-2454 
NEWARK, New Jersey

MAN — to do general maintenance 
J. work in a modern Milburn Office, 
L and help deliver large machinea No 
: čkives^s Ueenae necessaty. 875 per 
■ week. CaB Mr. Chiaravallo — 

379-7550

Lėėdtag Aesigners* btidal <w4gfnAt<i 
Prote to stytes
as jteovn, th bride and fasMori teag- 
azlnea. Perfęct designete' samptes 
metei wonderful savings to you...

MURRIELLE RUCKERT

CSflTPM-llFM —723W2063l j

PmuoTs Wis-Waai feottaing p fuD 
aeiection: wi$A 
ddgnona, ey^atetea, sdg eaaeš-fv- 
eitoeįn maitoj '
human hair, ešpertly cteotr 
restyled, clėaned, sėt. Utaaed 
late nite Tburs. aųd Fri. Ndctoi Bpy 
Shbfė, 47 Artateų AVėl Ėte£7i4790

NORTH JERSEY 
LANOSCAPING COML

Nortb Jersey Nuneštai tac. 
ReMdential —- Comoefdri 

Institational 
427 Brotai St 

Bloomfield, NJ.
A quarter of a century 

of LeadetuMp 
Dial 201 743-2060

. * CLEANBIS ‘

Custom SNrt Service

604 Warwiek .Retad 
Hi Mena Shopping Center, 

OįNm 6 Days A vraek
b& 609 W2601 J

į visomis kabomis.. Visi gammiai|- 
[ Tdefunken, G^untfig, Zemth,| 
: Bteroughs, Olympia, Rdyai etog 
i Katsdogus h* informacijas gau
site tik" pranešę savo adresą:

' J.L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
\ F Northport, N.Y, 11781

TYPIST 
FILE CLERK

Part time Clerk Typist — 9-3 PM. 
Appiy PARENT8 MAGAZINE, 80 
New Bridge Road Bergenfield NJ.

CaN 201-384-4400

WUKOWITZ bakery
& Weefc 
< Čekes

1401 PROGRAMMING
IBM. KEYPUNOH

'41 Waabington Ave^ Suffem, N.Y. 
KL 7-4411 — Free piacement Service

Open 6 
For the'l__________

We srrtH** Bi 
WEDDEMG

When your car is siek come see

/ RICK WALTS GARAGE 
Specializing in Automatic 

Transmissions Tuneup

FLUSHING FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN ASSOC.

CAROLYITS BUTTER 
BAKERY

Open 6 days a Week 
For the'finest of Bakery

E. Fdrest Gtove Road 
North Vineland 

Open 5% Days a Week 
Dial 609 692-8260 

Walt Riek Rickabaugh

■€>



VAITKUS

GRAŽINĄ ŠIMUKONIENĘ parap:

fiidM,

Po koncerto toje pačioje sa
lėje bus pobūvis New Yotkb 
lietuviam dainininkam pagerb-

Viri kviečiami!

Koncertą rengia Baito sky
riaus valdybų pirmininkauja
ma Ant Andriulionio. Talkina 
kultūrinių subatvakarių reagė*

atlyžo į pri^itanosr ftitoiųęų ehoravprieftkeletą metų pra- 
jei šį išgyvenimą Eketių, tai ne dėjęs dirbti, pasižymi kaip stip- 
kaip minusą attekėjui, bet'kaip rus < chorinio dainavimo viene- 
varganą mūsų solistų buitį. tas. 1967 pradžioje jis neten-

*AwMa* —; Graži tteturifta 
A. PaukitattMta otoMaM yra 
pufld MM MpMk
to savo taupa ir gtatatan ir

nuoštidfi^^caf Wrikatos ir 
lamdės ateinančiuose Naujuose 
Metdose. '

Prasmingiausia Švenčių dova
na yra LITO akcija. Ji neišme
tama su kalėdine eglute, bet 
kas metai primena gavėjui jo 
geradarį, prieš Kalėdas atneš
dama dividentus. šis lietuviškas 
ūkiškas vienetas yra mūsų pasi
didžiavimas. Plėstame jį, dau- 
ginflami narių skaičių. Lito ak
cijų užsakymas telefonu ar paš
tu bus išpildytas prieš Kalėdas, 
reikalui esant — special delive- 
ry. Litas Investing Co. Ine. 
100-21 89 Avė., Rkhmond Kili, 
N.Y., teL 441-6799. _

Jo atsisveikinimo koncertas N. 
Y. įvyko gruodžio 11 ir susi
laukė. klausytojų antplūdžio, 
kas nėra taip dažnai tame did
miesty.

Kad sunkus ir ilgų valandų 
choro , vyrų darbas rastų nors 
šiokį tokį atpildą — New Yor- 
ko Lietuvių vyrų choras, diri
guojamas VL Baltrušaičio kon
certuos Bostone.

Koncertas bus sausio 14 d., 
7:30 v.vi lietuvių piliečių d-jos 
m a. salėj, šio miesto ir apy
linkių lietuviai maloniai kvie
čiami koncerte dalyvauti.

New Yorko Liet vyrų cho
ro damų repertuaras yra pla
tus ir įvairus. Bostone jie pa
dainuos eilę liet muzikos kū
rinių, o taip pat kitų dainų ir 
keletą operinių ištraukų Pro
tarpiais savo eilėraščių paskai-

riaus Lapinsko kūryba, čia iš- berg buvo Aldonos Stempužie- 
girdome: “Serenada”!. Baltru
šaičio žodžiams, “La Baigneu- 
se” Nyka-Niliūno žodžiam, 
“Apie trūnijantį medį” V. 
Mačernio žodžiam ir “Oi 
ką kalba linelis” liaudies har
monizuota daina. Pabaigai is
paniškoji dalis su De FaUa kū- 

“Nana”ir “Se- 
i”. Priedui dai

nininkė davė Vlado Jakubėno

sofistam ir vargonam, dšto to d. JMaL vata šv. Pet- 
į t^rtų ^ėdtaės gaesųitB parapijos salėje prie E. 7- 
L Aleliu ja E Hendelio “Mesi- tos gatvės. Susirinkimas vyks
E jo" Choras veikia 16 metų Jį 
L sudaro Bostono šiaurės prie- 
| miesčio gyventojai, repeticijos 

vyksta Wakefielde, koncertai— 
tjMelrose Menturiai salėje. Cho- 
l^ras yra atlikęs stambių kūri- 
| n»i: oratorijų, kantatų mišių ir 
|dk. Pajamos iš šio koncerto ski- 
Lriamos naujų vargonų fondui, 
L nes senųjų nebeįmanoma pa- 
t taisyti. Koncertą vargonais pa- 
F lydės Vytenis Vasyliūnas.

Ema Achambachaitėt : ilgesnį
• laiką sirgusi vėžiu ir daug kar

tų operuota, mirė. Gruodžio 17 
palaidota Forest HiUs kapinėse. 

SmufidniMo k. Vasytiūno 
koncertas buvo gruodžio 18 
Jordan salėje. Akomponavo 
pianistas Vytenis Vasyliūnas. 
Pro^amoje buvo Mozarto so
nata A Major K.305, A. Račiū
no sonata A Minor, J. Bacho 
sonata D Minor, nr. 3; op. 105. 
Lietuviškos publikos koncerte 
galėjo būti ir daugiau.

Eostono Fina Arts kvintetas 
gruodžio 20 De Cordoba muzie
juje Lincoln, Mass., atliko kom
pozitoriaus Jeronimo Kačinsko 
pučiamųjų muzikos instrumen
tų kvintetą.

Architektų ir inž. S-gos Bos
tono skyriaus valdybą sudaro: 
Jonas Mikalauskas, Jeroni - 
mas Dabrita ir Romas Bričkos. 

Inž. Jonas Mikalauskas vie
toj švenčių sveikinimų lietuvių

Mirusioji
Po gedulingų šv. Petro para* 

pijus bažnyčioje pamaldų palai
dai šie asmens:

Ona Iffathtffi (gruodžio 9) 82 
m. amžiaus, gyvenusi 17 Shea 
Rd., Cambridge, Mass. Palaido
ta Naujos Kalvarijos kapinėse.

Monika Savage (gruodžio 
Valerija Jasiūnas (gruodžio 

12) 71 m. amžiaus, gyvenusi 
253 Gold gatvė, So. Boston. 
Palaidota-Forest Mills-kapinėse. 
19) 41 m. . amžiaus, ^ gyvenusi 
53 Crescent Avė., Dorchester. 
Palaidota šv. Patriko kapinėse 
Loveli, Mass.

Justinas Augūnas (gruodžio 
16) 80 m. amžiaus, gyvenęs 
443 E. 7-ta gatvė, So. Boston. 
Palaidotas Naujos Kalvarijos 
kapinėse.

Petras Waržinskas (gruodžio 
21) 75 m.amžiaus, gyvenęs 17 
Wilkinson Pk., Dorchester. Pa
laidotas šv. Mykolo kapinėse.

William Balionas (gruodžio 
24) 74 m amžiaus, gyvenęs 184 
Middle gatvė, Braintree, Masę. 
Palaidotas Naujos Kalvarijos 
lapinėse-

jimo lis' kuopos, N.
y., sushrinkintas įvyks sausio 
jB Sv. Jurgio parąpijos salėj, po 

vaL mišių. Prašome visus 
kuopos narius gausiai dalyvau

ji Fatikstiriamas. Darbininke ap
lašant Lietuvos kariuomenės 
Atkūrimo minėjimą, įvykusį 
-Brooklyhų lapkričio 19, buvo 
paminėtas ir Kario premijų į- 
teikimas. L.VJS. Ramovės cent
ro valdyba patikslina Kario 
premijų skyrimą: 1. Ramovės 
centro valdyba kasmet , skiria 

’ ‘tris premijas už geriausius 
^trašįfenius, tiipusius Kadyje. 
į2. 1965 m. premijas gavo: pir- 
|mą — pik. P. Žflys už “Suo- 
-flttių -rr. Sovietų karas 1939- 
-1940”, antrą — A. Budreckis 
, už “Kosciuškos sukilimas Lie- 

« tavoje” ir trečią — kun. dr.
Gidžūnas, 0F.M^ už “Vo

kiečių ordino politika ir jos 
priešaiPabaltijy’’.,. _

ir žodynėliais. Paruošė L. Dam- 
briūnas, A. Klimas ir W. R. 
Šchmalstieg. Išleido lietuviai 
pranciškonai Brooklyne. 479 
priL, kietais viršeliais. Kaina 7 
dol. Galima užsakyti:

DARBININKAS

Battijos koncertų vienuolik- 
tasis seąonąs prasidėjo Aldo
nos Stempužienės rečįta&u lap
kričio 25 Jordan Hali salėje. 
Dainininkė atsivežė turtingą ir 
įdomią penkių kalbų* programą. 
Ji prasidėjo itališka dalimi, kur 
išgirdome Htondelio “Piange- 
rų piangero la smte mia” iš 
Giuglio Cezare, Peri “Giotte ai ryba — ‘fJota^, ' 
etatoGluėŠ ųuicšlla Murciana’ 
cko “O dėl mio dolce ardor” 
iš Sena et Paride, Durante “Piemenų raliavimas’ 
“Dama, dama, fandulla gen- 
“ “ / * ; ‘ ‘ ' “"J. Vo

kiškoj daly:Brahmso “Von ewi- 
ger Hebe”, “Alte Liebe” ir 
‘Vergebliches Staendchen’. Pir
moji programos dahs buvo už- 
baigta itališka Dbnizetti arija 
“O mio Fernando” E La Favo
rite. Po pertraukos prancūzE- 
kri iš-Debussy dainų ciklo “Le 
PrommKnr dės deux Amaųtš” 
pa&aihuota trys dainos. Ueta- 
viškas dainas reprezentavo Da-

švarus, be vibracijos, ;tykus. E 
šių trijų balso rūšąą ^augiausiai 
apleista yra dhątatadtes alto 
spalva, kurią jr panaudojo tik 
poroj vietų Daugiausiai ji nau
dojo tą,tykų bęvibracijos bal
są, kuris atrodd jai labai prie 
širdies, bet kuris* klausytojo pri
imamas labai ^kontroversiniai. 
Kai kur jis bufo stačiai žavė- . _
tinas, kaip sakysim Lapinsko Daugelis jų visą laiką verčia^ ka savo dirigento VL Baltrušai- 
“La Baigneuse” arba pas De- nudainuotomis djanuškrans ak- čio, kuris, kel^ą metų dirbęs 
hussy Bet itali^ose dainose ar- ba tokiomis pat arijomis. * P^-’ New Yorke, grįžta Chicagon. 
ba ’ arijose jis įątrodė daugiau ruošti savą rečitaų ir jį tik kar- 
dirbtine maniera. Todėl, kai ‘ 
po jų atėjo ei$ Brahmsui, ir 
dainininkė davųžūto pilno bal
so, ir dar su priemaiša alto šil
tos spalvos, kląusytojas buvo 
pagautas pateįikinaniai. Taip 
pat šiltai buvot perduotas Do-

nės taip švariai perduota, sta
čiai neįtikėtina. Ir čia josios 
marmurinio šaltumo tykus bal
sas ideališkai atitiko. “Apie 
trūnijantį medį” ji vėl davė sa
vo pilną balsų tuo sudarydama 
ir kontrastą ir užimponuodania 
sayo balsu. “O ką kalba line- 
lis.” liaudies-AMaaį labai Origi
nali, gryna lietuviška ir labai 
savotiškai harmonizuota —fat- 
tepijonas tari improvizacinio 
pobūdžio fonų nesuderintą su 
dainavimu nei ritmiškai nei to- 
nališkai, tai lyg du skirtingi da
lykai, balsas sau fortepijo
nas sau, rezultatas — tiesiog 
šedevras. .

Ispaniškose dainose buvo 
jausti pietietiško temperamen-

DR. EUGENIJUS ir EMILIJA NO AKAI 
DR. GEDIMINAS ir ALDONĄ ČEKAI 

JONAS u ,GIEDRE STANKŪNAI

dainininkė panaudojo savo pil
ną balsų į

Po santūraul estetiško De- 
bussy man daigiausiai patiko 
Lapinsko dainds. Atrodo, jos 
dainininkei genausiai tą vaka
rą nusisekė. Jb“Serenada” su 
folkloriniu piteskoniųnors o- 
riginali, dvelkę lietuviškumu. 
“La Baigneuse’j su nepaprastai hko padirbėti, 
sunkiais intervalais ala Setam- Mdorius VasyRunąs

/?; r N-Y- FitetoBsly draugija išlei-
Mko vargacrinhiko Apreriki- do naują savo biuletenio nume- 

mo parapija Brooklyne. Rašy- ^-(gi). Aprašomi Lietuvos paš- 
ti 259 Ntath. 5th. St* Brook- *’to žtaklaL Numeris spausdin- 
lyne, N.Y.,' 11211, skambinti tas - rotatoriumi, gale pridėti 
(212) EV 7-2111. w -keti lapai. spausdinti spaustu

vėje. Tuose lapuose aprašoma 
pašto ■ ženklų istorija. Biulete
nis leidžiamas anglų kalba. Re- 
dagneja Waiter E. Norton, jam 
talkina K. Mafnzas

r Kalbant apie dainininkės dai
navimą bendrai, galima būtų 
rasti trys pagrindines spalvos 
— tai jos natūralus, pilnas bal
sas daugiausiai soprano^spalvo
je, tas pats balsas aito' spalvo
je ir trečia spalva, lyg koks pu-

Vyčių Klube, antrame aukšte. 'L 
tv. Petro parapijų* bažny- 

{tos Mitą* rinkėjų — kol^t^r 
rių > susirinkimas įvyks sausio 
4 d. 8 vaL vak. klebonijoje, 
šis naujai sudarytas klubas su
tiko vadovauti parapijos ruošia* 
miem savaitiniam Blitz pareDK 
gimam. Šie parengimai prade* 
dąmi sausio 9 vak.
ir tęsis iki 10 va£ 
parengimus nėbus : pritinami

ttapaiSM* 
. Stanys Barą* koncertuos fe 
hriro pmną^jas choro rengta- 
mąnie koncerte sausio 22 d. 4 
vaL popiet Lietuvių Piliečių D- 
M Wų trėdo aukšto 
Ją Ictaetato Ims šokiai ir tek

tą metuose kur nors padainuo
ti! — kas turi teisę statyti ko
kių reikalavimų?! E viso, dėkui 
už šį šventą ryžtą pataikyt mū
sų kultūrai. O Aldonos Stempu- 
žienės rečitalis buvo grynas, 
švarus, savo atliktinu santūrus 
šventvakaris visiem, kurie savo 
gyvenime skiria vietos grožiui.

Jos partneris pianistas Boies 
Whitcomb buvo puikus palydo
vas, geras pianistas, gerai ap- 
valdęs programos veikalų sti
lius, ir, jei būtų atlaikęs La
pinsko “Apie trūnijantį medį”, 
būtų puikus ir lietuviškaine 
modernizme, bet ten jam dar

rimu štame naujame ir ma<; 
nepažįstame kraite.

Taip pat nuoširdžiai dėko
ju New Yorko lietuviam už mo
ralinę paramą W* dovanas: V. 
Baltrušaičiui su ponių kuri^ 
malonioj šęimof taip 'šiltai 5 
lietuviškai praleidau mano* pir
mąsias Kūčias ir Šv. Kalėdas; 
Povilui Motiejumi (E Clevelan- 
do); tam. Jaukui iš Balfo; Pr. 
Bručui, B1 Saldan
čiam; Pumpučiui su ponių dr. 
G. Zaveckui, "K. Genevidi; P. 
N. Baltrultimiams; Jaraškai, tė
vui Petrui Bamūnui; Gerdvilie- tile”, ir Cacrmi “AmariU^1. 
nei; A Petraičiui; bendradar- ’ ' * ~ ’ 
biui Stasiui, A. Sniečkui; M. 
Kemžūrai; N.Y.7 Lietuvių Vyrų 
Choro nariams ir kitiems tau
tiečiams, kurių pavardžių dejų 
nežinau. *

Visiem. gni aiiiiiim

. Ieškoma moterių gyventi lie
tuvių šeimoje, Forešt lEIls, 
N. Y. vakarais po 6
vai. TeL 793-1645.

Woodh«v«n parduoda
mas dviejų ši|mų nataas. Dėl 
informacijų skambinti VI 7-58


