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Metų pabaigoje tie patys rūpesčiai kaip ir pradžioje

Šiemet staiga viešai pra
šnekta, ką reiškia ‘‘laimingų 
naujų metų”. Ar tai reiškia tur
tingų, doleringų?

Sat. Evening Post gruodžio 
30 nr. sakė, kad niekad anks
čiau amerikiečiai nebuvo tiek 
turtingi kaip šiandien: 1941 
metais tik viena šeima iš 20

darbštesni? “Darbštesni” —at
sakė 29 proc., ‘‘mažiau darbš
tūs” — atsakė 39 proc. Ar la
biau materialistai? “Labiau” — 
atsakė 69 proc., “mažiau” — 
atsakė 7 proc. Ar daugiau su
sirūpinę kitais?. “Daugiau” — 
atsakė 29 proc., “mažiau” — 
atsakė 46 proc.

Kalbania apie taiką, bet Vietname karas tebeaštrėja. Kalbama apie bendradarbia
vimą, bet Maskvos atšiaurumas padidėjo, Amerikos optimizmas dėl to prigeso

Metai baigiami tuo pačiu pa
grindiniu rūpesčiu, kaip ir bu
vo pradėti — karu ir taika. 
Prezidentas LBJ 112 valandų 
kelionėje Australijoje, Vietna
me ir paskutinėje tos kelionės 
stotyje Vatikane gruodžio 23 
kalbėjo apie Amerikos taikos 
siekimus Vietname; tai pakar
tojo grįžęs po kelionės gruodžio 
24 kalboje į tautą. Popiežius 
Paul ius gruodžio 23 kalėdinė-

je kalboje nukreipė daugiau 
mintis į asmens dvasios taiką, 
kuri yra pagrindas taikai su 
kitais ir kuri kyla iš asmens 
susiderinimo su Dievo tvarka; 
gruodžio 25 įspėjo dėl per 
dažno laimės supratimo kaip 
lengvo gyvenimo dolce vita.

Kom. Kinija gruodžio 24 su
sprogdino septintą atominę 
bombą.

Sovietai gruodžio 24 pasira-

šė sutartį su Iraku jo naftai 
eksploatuoti. Gruodžio 25 Prav- 
da kaltino prezidentą Johnsoną, 
kad jo kalbos Australijoje ir 
pas popiežių tesiekė opiniją 
klaidinti. O Sovietų užsienių 
reikalų ministeris gruodžio 25

Naujai atvykusi parašiutininkų parama kovojantiem Vietname

Europiečiai žiūri 
į savo ateitį
Pagal gruodžio 26 paskelbtus 

opinijos tyrimus anglai, pran
cūzai, italai, vokiečiai esą op
timistai — tiki, kad anglai į- 
ėis į Europos ūkinę bendruo
menę. Iki 2000 metų laikotar
pyje būsią padaryta pažangos— 
svarbiausia surasta priemonė 
prieš vėžį, išvengta karo, įves
ta 30 valandų darbo savaitė. 
Italai susirūpinę labiau nei 
ti pratęsti žmogaus amžių 
100 metų.

Prancūzai mano, kad 
2000 metų kiekvienas Prancūzi
joje turės savus namus. Gal 
būt, jie bus iš plastikos. Tech
nika suras būdą pagaminti ly

tui. Prancūzai mokės dar ant
rą kalbą — gal būt, anglų. Be
veik visos moterys tarnaus. 
Bedarbių nebus. Bet mažame
čių nusikaltimų nesumažės. Rū
pestis vynuogynų savininkam— 

— mažiau būsią geriama vyno.

ki
lki

kaltino kom. Kiniją, kad ji per 
mažai duoda paramos š. Viet- 
namui.

Pačiame Vietname kalėdinės 
paliaubos truko 24 valandas, 
bet per tą laiką buvo 108 in
cidentai. Gruodžio 25 vakarą 
atnaujinti bombardavimai. N. 
Y. Times karinis koresponden
tas Baldvvin iš Vietnamo gruo
džio 25 vertino, kad komunis
tai jaučia negalėsią nugalėti P. 
Vietnamo; bet jų taktika 1968 
metam — perkelti Vietnamo 
karą į Ameriką ir skaldyti o- 
piniją. Vietname jie nėra pa
jėgūs didesniem laimėjimam , 
bet pajėgūs drąsiem užpuoli
mam ir propagandai. Š. Viet
namas pakartojo reikalavimus, 
kad Amerika turi nustoti bom
bardavus ir pasitraukti iš Viet
namo. P. Vietnamo vyriausy
bė numato persekioti priešą 
Cambodijoje ir Laose. Laosas 
kaltino š. Vietnamą invazija.

Dėl santykių tarp Amerikos 
ir Sovietų N. Y. Times gruo
džio 25 skelbė minorines ži
nias: esą pareiškimai apie So
vietų ir Amerikos raketines ap
saugas mažina susipratimo gali
mybę dėl atominio nusiginkla-

Po kautynių: dalinys, kuriame žu 
vusius dalinio karius reiškia išri 
kiuoti jų batai.

turėjo metinių pamajų 
dabar yra 12 tokių iš 20. 
rašty paskelbtos anketos duo
menim, daugumas nusiteikę 
optimistiškai — turtėsią ir to
liau: 76 proc. tarnaujančių ti
kisi algos pakėlimo per arti
miausius porą metų. Trys ket
virtadaliai anketą atsakiusių ne
tiki, kad galėtų būti nauja di
desnė depresija. Du penktada
liai pasisakė, kad jų uždarbis 
yra didesnis, nei jie prieš 
metų galėjo to tikėtis.

Taigi turtėja ir turtėsią.

5,000, 
Laik

10

vimo; esą ir tiesioginis oro su
sisiekimas, kuris turėjo prasi
dėti gruodžio 15. būsiąs už
delstas.

Toje pačioje anketoje buvo 
ir klausimai, ar tie parturtėję 
žmonės jaučiasi laimingesni, ar 
su turtu padidėjo ir žmonių 
darbštumas, moralė, artimo už
jautimas bei jam pagalba?

Didžioji dalis jaučia, kad yra 
kažkas negero praturtėjusioje 
Amerikoje. Ar amerikiečiai da
bar laimingesni kaip ankstesnė 
generacija? “Laimingesni” — 
atsakė 25 proc., “nelaiminges
ni” — atsakė 45 proc. Ar gar
bingesni? “Garbingesni” — at
sakė 6 proc., “mažiau garbin
gi” — atsakė 46 proc. Ar

SOVIETUOSE — rašytoją maištas prieš 
konstitucijos laisvią nevykdymą . . .
Užsienio spauda paskelbė 

raštus Povilo M. Litvinovo, 30 
metų, Maskvos universiteto fi
zikos fakulteto asistento, bu
vusio užsienių reikalų komisa
ro Litvinovo sūnėno. Tuos raš
tus jis buvo pasiuntęs Sovietų 
redakcijom. Jos, žinoma, ne
skelbė. Pasiuntė taip pat ir ita
lų ir prancūzų komunisti
niam laikraščiam. Prašė pa
skelbti su jo pavarde. Iš tų 
raštų aiškėja dvi istorijos — 
paties Litvinovo ir rašytojo Bu
kovskio.

— Kalėdų savaitgaly keliuo
se žuvo 685.

jimas kaip su manim buvo ir 
su Aleksandru Ginzburgu po
rą mėnesių prieš ji suimant...

Laišką baigia pastaba: jei jis 
pats bus suimtas, tegul žmo
nės bent žinos, kokiom aplin
kybėm.

. — New Yorke gruodžio 26 
demonstravo 800 žydų prieš žy
dų kultūros ir tikėjimo naikini
mą Sovietuose. Kituose mies
tuose demonstracijos taip pat.

— Kataliku mokiniu skaičius 
New Yorko arkivyskupijoje 
1967-8 yra 217,627 —4,399 ma
žiau nei pernai. Sumažėjo pra
dinėse mokyklose. Pradinių mo
kyklų yra 333 su 165,590 mo
kinių, vidurinių 99 su 50,037. Ar esi balandis?

Balandžiai ar vanagai—stiprėja?
Pagal Harris duomenis 58 

proc. amerikiečių pasisako už 
sustiprintus karo veiksmus, 

kad priverstų Vietnamą derėtis. 
Prieš 24 proc. Liepos mėn. bu
vo 54:42.

Bombardavimo sustabdymą 
atmetė 63 proc. prieš 24. Rug 
sėjo mėn. buvo 48:37.

Invazijai Į šiaurės Vietnamą 
pritarė 49:29, truputį daugiau 
kaip liepos mėn.

valstybės

šmeižimą

LITVINOVAS pas KGB tardy
toją:

1967 rugsėjo 26 KGB saugu
mas iškvietė Litvinovą ir įspė
jo turįs žinių, kad Litvinovas 
rengiasi rašyti apie Bukovs
kio bylą. Įspėjo to nedaryti, 
nes tai bus laikoma jo krimina
liniu nusikaltimu, 
šmeižimu.

Litvinovas. Už
reiktų' traukti teisman Večer- 
niaja Moskva redaktorių, kuris 
rašė, kad Bukovskis teisme prisi
pažino kaltas. Tai buvo netiesa.

Tardytojas. Ar jis prisipaži
no ar ne, nesvarbu. Teismas ra
do, kad jis kaltas, taigi jis kal
tas. Ar tamsta manai, kad so
vietinei valdžiai sulaukus 50 
metų jos teismo sprendimai 
gali būti klaidingi? O ką Ve- 
čemiaja Moskva parašė, tai yra 
viskas, kas žmonėm reikia ži
noti.

Litvinovas. Kodėl nuo žmo
nių slėpti, kodėl teismas nevie
šas, ir į jį negalima buvo pa
kliūti.

Tardytojas. Teismas buvo 
viešas. Ar tamsta manai, kad 
tokiam reikalui mes turim 
imti klubo salę? O kuriem 
kėjo, tai tie buvo pakliuvę, 
namo ir sunaikink viską, 
eisi parašęs.

Litvinovas. Tokis pasikalbė-

pa- 
rei- 
Eik 
ka

kaltinamojo žodi, 
kaltinamasis aiškino, 
demonstracijas reng- 
garantuota sovietinė-

BUKOVSKIS teisme:
Vladimir L Bukovski. ir dar 

du sausio 22 buvo suimti Mas
kvoje Majakovskio aikštėje 
skaitant poeziją. Buvo apkaltin
ti rengę demonstraciją ir rug
sėjo 1 nuteisti.

Litvinovas aprašė savo ant
rame rašte Bukovskio bylos 
paskutinį 
kuriame 
kad teisė 
ti esanti
je konstitucijoje. Kartojo tos 
konstitucijos paragrafus apie 
spaudos, žodžio laisvę, apie mi
tingus ir demonstracijas. Bet 
kartojo ir 70 paragrafą, kuria
me buvo sakoma, kad už de
monstravimą ir kritiką skiria
mos bausmės nuo 6 mėnesių 
iki 7 metų arba deportacijos 
nuo 2 iki 5 metų. Kaltinama
sis sakė, kad jis demonstravo 
prieš šį paragrafą, kuris prie
šinasi konstitucijai: lygino K- 
GB represijas prieš demonstra
cijos laisvę su Ispanijos fašis
tiniu režimu, aiškino, kad ir 
“buržuazinėje” Amerikoje teis
mas pripažino laisvę komunis
tų partijai veikti...

Teisėjas: Kai tamsta įstosi į 
Maskvos universitetą teisių stu
dijuoti, galėsi ten ginčytis dėl 
įstatymo, o čia teismo paskir
tis ne ginčytis dėl įstatymo, o 
įstatymą įvykdyti. — Ir pasky
rė Bukovskiui 3 metus.

— Izraelis savo pasieni, per 
50 mylių, numato apsodinti mi
nom ir aptverti spygliuotom 
vielom nuo teroristų.

— New Yorko savivaldybėje 
būsiąs suimtas už kyšius dar 
kitas majoro Lindsay padėjė
jas iš sveikatos bei gerovės sky
riaus. Pavardės nesuminėta.

....— Cambodijos reikalas vis 
aktualesnis Vietnamo kare. Ge
nerolas Westmoreland ir atsto
vas Bunker pritaria, kad P. 
Vietnamo kariuomenė, perse-

■ kiodama priešą, įeitų į Cam
bodijos teritoriją. Ar esi vanagas?

Dean Acheson

PROTESTUOJANČIŲ 
NENAUDAI

Opiniją protestuotojų nenau
dai Harris tyrimai taip atvaiz
duoja:

Amerikiečių tolerancija ka
ro protestuotojam smarkiai 
krenta: liepos mėn. tik 30 proc. 
pasisakė prieš teisę demon - 
struoti dėl karo, gruodžio mė
nesį tas skaičius pakilo iki 40 
proc. Dauguma vis dar remia 
protestavimo teisę, bet liepos 
mėn. ta dauguma buvo 61 pro
centas, o gruodžio 54.

— Susisiekimo tarnautojai 
nutarė streikuoti 
dieną nuo 5 vai.

gimimo ir vedy-

New Yorke 
Naujų Metų 
ryto.
— Romoje

bų metrikas leista rašyti ir ma
šinėle. Lig šiol buvo tik ran
ka.

ACHESONAS įspėjo dėl konstitucijų ir demokratijų
Dean Acheson, buvęs valsty

bės sekretorius ir LBJ patarė
jas, gruodžio 20 Washington 
Post Įspėjo tariamųjų liberalų 
spaudą nekritikuoti Graikijos 
pulkininkų valdžios ir nepiršti 
jiem grįžimo prie “konstituci
nės demokratijos“, nes ir kons
titucija ir demokratija yra ne 
tas pats ir abidvi sąvokos ne
aiškios Anglija, sakė Acheso-

nas, turi ilgaamžę konstituci
ją, bet demokratiją tik nepil
nas šimtas metų. Demokratija 
slidus žodis: graikai turėjo de
mokratiją, kuri palaikė vergi
ją. Ne taip seniai ir Amerikos 
demokratija buvo su vergija. 
O vadinamos “liaudies demo
kratijos” ir dabar panašios Į 
vergiją. Taigi raginimas grįžti 
i “konstitucinę demokratiją”

Graikijos valdžios viršūnėje brigados vadas Stylianos Pattakos, regentas 
gen. George Zoetakis, min. pirm. pulk. Papadopoulos.

negali vilioti. Jokis Graikijos 
draugas — sako Achesonas — 
negali linkėt grįžt prie “konsti
tucinės demokratijos” dviejų 
Papandreous. seno pakvaišėlio 
ir jauno sukčiaus, kurie Grai
kiją vairavo į chaosą kaip Ke- 
renskis ir į galimą karą su Tur
kija.

U.S. News .... sako, kad už
sienio diplomatai mano, jog 
Graikijos karalius Konstanti
nas rengė neapgalvotą pervers
mą prieš karinę valdžią, Ame
rikos diplomatų patartas. Pas
tarieji neapskaitę, kad karalius 
neturi pritarimo kariuomenėje.

— Vokietijos spauda skel
bia, kad Čekoslovakijos prezi
dentas Novotny partijos cent
ro komitete atlikęs “išpažin
tį” ir pasiūlęs atsistatydinti. 
Jis laikomas stalinistu ir buvo 
remiamas Brežnevo.

Atitaisymas. Gruodžio 22 nr. 
tarp 60 metų sukaktuvininkų 
iškritę pora eilučių su pavar
dėm “enciklopedijos leidėjas 
Juozas Kapočius, rašytojas Pul
gis Andriušis” (Australijoje): o 
smuikininkas Juozas Strolia tu
rėjo būti 70 metų sukaktuvi
ninkų eilėje.

Dar įdomiau tai, kad tie, ku
rių pajamos didesnės, atsako 
pesimistiškiau.

★
Anketa rodo skirtingą pažiū

rą į turtą bei laimę tarp bal
tųjų ir negrų. Pirmiausia neg
rai didesni optimistai už bal
tuosius. Tarp jų 3 iš 5 tikisi, 
kad jie praturtėsią per arti
miausią dešimtmečio pusę. Di
desnis jų tikėjimas, kad su tur
tu atėjo ir laimė: jei baltųjų 
taip galvoja 23 proc., tai negrų 
40 proc.; jei tik 8 baltieji ma
no, kad amerikiečiai tapo do
resni, tai negrų 24; jei baltų
jų 27 proc. mano, kad altruiz
mas, susirūpinimas kitais padi
dėjo, tai negrų 45 proc.

★
Tikima, kad jaunystė yra 

idealizmo laikas, su amžium 
idealizmas blėsta. Anketos duo
menys neranda patvirtinimo 
tam idealizmui tarp amerikie
čių jaunimo. Tiesa, kai kurie 
iš protesto prieš praturtėju- 
sios Amerikos visuomenę, nu
ėjo pas “hippies”, bet apie jau
nimo daugumą anketos duo
menys toki:

18-24 metų jaunimas, pa
klaustas, ar nori būti turtingi, 
atsakė taip 63 proc., tuo tar
pu truputį vyresnėje grupėje, 
35-49 metų, taip atsakė 59 pro
centai, o per 50 metų — 44 
proc.

Tik 8 proc. iš jauniausiųjų 
grupės pasirodė jautrūs al
truizmui, kitų rūpesčiam, o vy
resniųjų grupėje 30 proc.

Jaunesniųjų grupėje 47 pro
centai pasisakė norį gerai pa
gyventi, pasinaudoti praban
ga; vyresniųjų tokio nusistaty
mo tik 26 proc.

Anketos sudarinėtojai sako, 
kad išgarsintasis jaunimo idea
lizmas pagal anketos duomenis 
visai pradingsta; jo rodo dau
giau paaugesnis amžius.

★
Anketos duomenys sustabdo 

dėmesį prie Amerikos ūkinės 
problemos — nuolatinio vienas 
kitą vejančio uždarbio ir pre
kių kainų kėlimo: ar ta uždar
bio ir kainų kėlimo spiralė nėra 
rezultatas pramonininko ir dar
bininko noro per greitai tur
tėti — pelno ir uždarbio turė
ti daugiau, nei tai įgalina at
liekamas darbas ir pagaminta 
vertybė?

Sustabdo dėmesį ir prie so
cialinės problemos, kuri kyla 
iš pernelig didelio skirtumo 
tarp daug turinčių ir mažai tu
rinčių: turtingųjų 1 proc. vals
tybės turto savo rankose da
bar turi daugiau nei 1930 me
tais, o 30 milijonų amerikie
čių gyvena žemiau oficialios 
“skurdo linijos”. Ar vadinama 
kovos prieš skurdą programa 
yra reali priemonė tai nelygy
bei šalinti, ar tik vaidyba?

Anketa telietė Amerikos vi
suomenę. Bet popiežius Paulius 
gruodžio 25 kalboje įspėjo, 
kad laimingumas mūsų dienų 
žmonių per daug suprantamas 
kaip hedonistinių palinkimų 
tenkinimas — dolce vita Vadi
nas. tai ką anketa pastebėjo a- 
merikiniame gyvenime, popie
žius pastebėjo kaip visuotini 
moralės reiškinį. Gal ir kai ku
rie religinių reformų reikalavi
mai kyla iš “dolce vita” sieki
mo? Gal vienuoliškas pasiauko
jimas tikslui, imtinai iki gyvy
bės aukos, beliko tik tarp as
tronautų, technologų ir mari
nų”

Bet laimingų naujų metų — 
visiem, kaip kas juos supranta.
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Vienuolyne negalėjau pajusti kvapų, spalvų, o dabar...
Viso pasaulio katalikų ir ta

riamųjų liberalų spauda daug 
rašo apie beveik eretišką sąjū
dį, kuris reiškiasi Olandijoje 
po Vatikano Susirinkimo. Tai 
sąjūdis, kurį galima pavadinti 
potvyniu, kada išverčiamos už
tvankos, kurias pop. Paulius 
VI bando taisyti, arba statyti 
naujas ten, kur drumzlinas 
vanduo dar nepasiekė.

Tačiau ne geriau ir Ameriko
je. Čia visokios naujovės reiš
kiasi ypač dvasininkų tarpe. A- 
merikoje vykstančios apraiškos 
(ypačiai praktinėje plotmėje 
(kunigų vedybos, abejonių reiš
kimo laisvė, kunigų nepriklau
somybė, išstojimas iš vienuoly
nų ir kit.) yra Bažnyčios vieny
bei daug pavojingesnės, negu 
Olandijos naujoji teologija, 
kuri stengiasi kuo mažiau kal
bėti apie Dievą, jo vietoje pa
statydama žmogų.

Bene pats rimčiausias JAV 
katalikų tarpe reiškinys —

popiežiaus autoriteto sunie- 
kinimas.

Niekad anksčiau negirdėjai 
iš kunigų ir universiteto stu
dentų lūpų tokios paniekos po
piežiaus žodžiam ir pamoky
mam.

Jei prieš porą metų kas bū
tų pasakęs, kad taip įvyks, bū
tum tik nusijuokęs. Iš visų 
dvasininkų, amerikoniškai — 
airiškieji buvo ne tik mažiau
siai linkę į teologinius ginčus, 
bet buvo labiausiai drausmingi, 
klusnūs, susirūpinę gynimo
si taktika ir socialine Bažny
čios gerove. Dabar visa tai ra
dikaliai pasikeitė. Kalbėsime 
konkrečiais pavyzdžiais.

“Ladies’ Home Journal” yra 
labai paplitęs laikraštis Jungt. 
Amerikos Valstybėse. Jis nėra 
gilios kultūros, nei pažangus 
laikraštis, bet jis moka parink
ti temas ir straipsnius, kurie 
yra įdomūs vidutinės klasės 
šeimoms, ir bando spręsti šei
mų problemas. Todėl jo pasi
sekimas yra kaip tik panašių 
temų ir klausimų parinkimas, 
kas domina skaitytojus.

Šiais metais minėtas žurna
las užsiėmė seserų vienuolių 
krizės klausimu. Iš to, kas pa
skelbta, gauni išvadą, kad

seserų vienuolynuose Įsigalė
jo maišto dvasia.

Dėl to pašaukimai į vienuo
lynus sumažėjo per pusę. Pas
kutiniais metais Olandijos kar
dinolo Suenens knyga “Sesuo 
pasaulyje” padarė tikrą per
versmą: tik paskutiniais metais 
3.500 seserų paliko vienuoly
ną. 1966 m. vienuolių seserų 
sumažėjo 4,750. Tai rimti skai
čiai žinant, kad JV buvo viso 
180,000 vienuolių seserų, tarp 
200 milijonų gyventojų.

“Ladies’ Home Journal” 
spausdina kai kurių iš vienuo
lyno išstojusių moterų pasisa
kymus. “Jų džiaugsmas, kad iš-

Nu o taikos po Vatikano susirinkimo JAV kataliku tarpe

trūko iš “kalėjimo”, kyla iš to, 
kad jos pamatė, jog vienuoly
nų asketizmas yra klaidingas” 
— daro išvadą minėtas laikraš
tis. Štai ką pasakoja Joan Car- 
son, buvusi vienuolė mokytoja, 
dabar vieno universiteto profe
sorė:

“Dabar galiu laisvai pasižiū
rėti į krautuvių vitrinas. Mane 
tiesiog jaudina mintis, kad da
bar galiu džiaugtis pasauliu. 
Vienuolyne negalėjau naudotis 
savo jausmais (suprask: pojū
čiais). Negalėjau pajusti kvapu, 
spalvų, paliesti medžiagų .. . .” 
Tyčia pabrėžėme kai kuriuos 
šios išpažinties žodžius, kad ma
tytume, kur yra pašaukimo kri
zės šaknys. Tai nėra teoretinė 
krizė. Tikėjimo klausimai nelie
čiami. Tai gryna pojūčių revo
liucija.

Kita iš “kalėjimo” ištrūkusi 
sesuo, 54 metų amžiaus, prisi
pažįsta “atradusi savo asme
nybę”. Vienuolyne ji buvusi 
“niekas”. Dabar ji vertinanti 
gyvenimą, kuris suteikė jai 
“truputį sąmyšio drauge su kū
rybiškumu”. Pats faktas, kad 
gali sau užsisakyti puodelį ka
vos. neklausdama niekeno lei
dimo, ją ypačiai džiugina. Ji 
jautusi reikalo pajusti, kad 
“galinti daryti klaidas”. Ir štai 
kaip dabar “bando” gyveni
mą: kas savaitė vieną vakarą 
praleidžianti vis su kitu vyriš
kiu .. . Kaip matome, ir čia nė
ra teologiška krizė. Moderni 
vienuolė priešinasi visam tam, 
kas iki šiol buvo būtina vie
nuoliško gyvenimo esmei: savo, 
asmenybės paaukojimas, valios 
išsižadėjimas, jausmų ir troški
mų apvaldymas.

Pagaliau trečia ištrūkusi iš 
“kalėjimo” prisipažįsta jau iš
tekėjusi ir besidžiaugianti mo
terystės malonumais daugiau 
negu ankstesne savo mergyste. 
Ji drąsiai teigia: “Kaip tik to 
iš manęs Dievas norėjo”. Ir tuo, 
atrodo, esanti tikra.

Visa tai eilinei publikai, iš
troškusiai sensacijų, gal ir įdo
mu pasiskaityti daugiau negu 
katalikų spaudoje kartais pasi
rodančios nedrąsios anketos— 
pasisakymai ištikimų vienuolių, 
kurios džiaugiasi atradę savo 
pašaukimą — aukotis ir tar
nauti Dievui ir artimui.

O kokios viso to pasėkos? Iš 
vienos pusės katalikų tarpe su
sirūpinimas .vis mažėjančiais 
pašaukimais į dvasininko ir vie
nuolio luomą. O čia iš antros 
pusės vienuolynas atvaizduoja
mas, kaip “kalėjimas”, vienuo
linis asketizmas pristatomas 
klaidingas, atgyvenęs, pasenęs. 
Ar galima tad laukti, kad jau
nuolė, visa tai pasiskaičiusi. su
sižavėtų vienuoliniu gyveni
mu? Šios “didvyrės”, atradę

gyvenimo malonumus, ištrūku
sios iš “kalėjimo”, kažin ar su
pranta, kokį ir kam pasitarna- 
vimą jos daro.

Tarp vyrų problema yra 
daug gilesnė. Tai, kas juos šo
kiruoja, yra ne vien jausmai, 
kaip moterim, bet asmens lais
vė. Iš to seka

atsisakymas paklusti autori
tetui,
netgi stoka jam bet kokios pa
garbos. Turime prieš akis kitą 
apklausinėjimą, kurį veda, tie
sa, nekatalikiškas, bet kairių

jų katalikų plačiai skaitomas 
“Commonvveal”. Jis duoda iš
vadas simpozijumo, kuriame 
dalyvavo 6 katalikiškų univer
sitetų studentai iš Holy Cross, 
La Šalie, Rosary College, New- 
ton College ir College of the 
Sacred Heart. Prieš tą studen
tų simpoziumą buvo panašus 
studenčių simpozijumas. Viena 
iš jų pasisakė, kad “tarp stu
dentų, kuriuos teko pažinti, ne
buvo nė vieno, kuris domėtųsi 
mokslu apie antgamtę. Visas 
interesas sukasi tik apie žmo
giškąsias vertybes”. Panašiai

Kalėdų eglutė Rockefellerio Centre New Yorke. Nubtr. R. Kisieliaus

LIETUVOJE

PRIEINI ARČIAU IR ĮSITIKINI
Nuolat Lietuvoj gyvenantieji 

neabejotinai turi progos geriau 
matyti gyvenimo tikrovę, negu 
laikraščiuose ar parodose pa- 
matantieji kruopščiai parinktų 
nuotraukų ar maketų, arba In- 
turisto po Vilnių ir Trakus pa
vežioti turistai. Štai keletas to
kių vaizdelių, prisižiūrėtų iš ar
ti:

“Išmokome statyti puikius 
pastatus, įrengti žavingus inter
jerus, skoningai sutvarkyti ap
linką ... Iš toli viskas blizga, 
tviska, prieini arčiau ir įsitiki
ni, kad ... pritrūko kvapo ir

ištvermės: štai apdailos plytelė 
jau atšokusi, durys persimetu
sios, antai langas kaip reikiant 
neužsidaro, grindys “prasižio
jusios”, va ir instaliacija “šlu
buoja” ir t.t.”

“Teko būti vienoje didžiulė
je mokykloje, kur iškilmingų 
įkurtuvių metų, visiems sėdint 
prie gausių vaišių stalo ir dū
dų orkestrui grojant iškilmin
gus maršus po dar iškilminges
nių kalbų, gretimoje salėje at
sisakė “tarnauti” lubos”.

“Įėjo žmogus į naują, saky
sime, kooperatinį butą, pastatė

LMK Federacijos N.Y. Klubo ir Pasaulio Lietuvių Moterų Katalikių Sąjungos valdybos, surengusios pirmojo 
moterų suvažiavimo minėjimą gruodžio 3 Carnegie salėje New Yorke. Pirmoje eilėje: dr. A. Šlepetytė-Jana- 
čienė, V. Leskaitienė, M. Galdikienė: ll-je eilėje I. Banaitienė, dr. M. Kregždienė. M. Luiienė. p. Noreikienė. 
G. Žilionienė, J. Vytuvienė, p. Ulėnienė, V. Cečetienė, p. Šileikienė, A. Radzivamenė. Nuotr. V. Maželio

ant grindų, išklotų linoleumu, 
koją — ir išryškėjo didžiulės 
vinies reljefas: vakar gatvėje 
užvertė ilgą griovį, o šiandien 
vėl moterys lupa cementines 
šaligatvio plokštes: prieš pus
metį įrengė puošnią batų atel
jė (su knygom, laikraščiais ir 
kava’), išgarsino po visą pla
čią šalį, nūnai tą namą jau 
griauna . ..”

“O kur dar kitos gyvenimo 
ir veiklos sritys (mokymas, au
klėjimas. švietimas, mokslas, 
jurisprudencija, valdymo apa
ratas ir t.t.), kada doro smulk
meniškumo stoka neretai ribo
jasi su nusikaltimu?”

“Kai dėl laiko taupymo, tai 
nebėra ką ir šnekėti, šioje sri
tyje mes dosnūs kaip geri pa
sakų karaliai. Kiek valandų su
gaišta kasdien tūkstančiai žmo
nių. kai laiku neprasideda pasi
tarimas. susirinkimas ar kito
kia sueiga? Šimtai žmonių 
spaudoje ir kitur svarsto pro
blemą. ar turi grįžti berniokas 
prie mergiotės, kuriai jis pa
dėjo “paslysti" jos šešiolikta
me pavasary... O “ištiesti ei-

pasisako ir vyrai studentai. Ne- 
atmesdami antgamtės, jie ran
da, kad nesą skirtumo tarp ant
gamtės ir žmogiškųjų verty
bių.

Daugiau už šiuos katalikų u- 
niversitetuose auklėjamų jau
nuolių pareiškimus, kuriuos ga
lime imti, kaip nesubrendimą, 
stebina

pasimetimas ir blaškymasis, 
kažko naujo ieškojimas.

Stebina jų priešinimasis ir 
panieka mokomajam Bažnyčios 
autoritetui — popiežiaus žo
džiui. štai kai kurie jų išsireiš
kimai:

“Aš skaitau katalikų teologų 
knygas, bet su dideliu vargu. 
Jos yra nuobodžios. Paskui ra
šymo būdas man nepatinka ... 
Tik paskaitykite pop. Jono 
XXIII raštus. Buvau tiek už
gautas, kad turėjau juos mesti. 
Bažnyčios kalba yra užgauli dėl 
to, kad ji netiesioginė... Ji 
manyje sužadina tik pyktį, o 
ne norą įsigilinti” (Mr. Mc 
Hale).

“Teisingai ... Net ir tokia 
puiki ir pažangi enciklika, kaip 
“Populorum Progressio” erzi
na. Tasai majestotiškas “Mes”, 
taip dažnai vartojamas, atrodo 
arogantiškas” (Mr. Burke).

“Tai yra veidmainiškumas, 
ir jis Bažnyčioje buvo nuo am
žių. Dvasiškiai kalba kilniais 
žodžiais ir kilniu stilium, bet 
jų veiksmai nėra kilnūs. Kur 
buvo popiežius ir kur buvo ka
talikybės skelbėjai, kai naciai 
žudė žydus? ... Tik stebėkite 
Paulių (VI). Po Jono (XX III) 
tai yra nusivylimas, atrodo 
Hamletas. Man atrodo, kad jis 
mato vienos ir tos pačios prob
lemos perdaug atžvilgių” (Mr. 
Brazier).

“Kas liečia popiežiaus encik
likas, pasakysiu: jos yra baisios, 
tiesiog šlykštu — nepasako nie
ko. Vietoj enciklikos man yra 
vertesnė naujoji Bob Dylan (ži
nomo protestuojančio rėksnio) 
knyga” (Mr. Wilson).

“Viena iš mūsų kartos pro
blemų — tai kad perilgai lau
kiama. Mes norėtume, kad pre
zidentas Johnson mažiau me
luotų, bet drauge žinome, kad 
politikoje reikia būtinai praves
ti savo tezes, bet to negalima 
padaryai be tam tikro veid
mainiškumo. Bet religinėje sri
tyje veidmainiškumo nelaukia
me. Todėl, kai girdime pop. 
Paulių (VI) sakant, kad pasau
lis dėl gimimų kontrolės nė
ra giliai pasidalinęs .. .mes jo 
nevertiname, nes tai yra aiš
kus melas ...” (Mr. Carling).

“Sutinku su tuo, kad tai, ką 
pop. Paulius paskelbė apie gi
mimų kontrolę, yra aiškus me
las . . .” (Mr. Brazier).

“O ir liturgijos dalykuose, 
aš tikiu, kad tai, ką popiežius 
sako, niekam nėra svarbu ..” 
(Mr. Carling).

Pavyzdžius būtų galima tęs
ti ir toliau. Bet ir iš čia paci
tuotų matyti, kokia dvasia reiš
kiasi JAV katalikų tarpe.

(Bus daugiau)
J. Sav.

— Chicagoje iškilo tokis teis
mo teisingumo pavyzdys: pa
leistas iš kalėjimo 52 metų vy
ras. kuris kalėjime išbuvo 36 
metus už . . .48 dolerių pavogi
mą. Tada jis buvo 16 metų.

lių uodegas" mes išsigudrino- 
me net ligoninėse prie leidi
mų biuro langelio".

Tai parašyta ne kokio “šiukš
lynus išuostinėjusio kapitalisti
nio šmeižiko" pranešime. Tai 
parašyta ir viešai atspausdinta 
Vilniuje 1967 lapkričio 11. Li
teratūros ir Meno laikraštyje, 
atspausdintame kompartijos C 
K laikraščių ir žurnalų leidyk
los spaustuvėje ir pažymėtame 
“Glavlito" numeriu “67260".

(Elta)
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Respublikonų vadas senatorius Dirksenas su prezidentu L. Johnsonu

1967 metų svarbiausi įvykiai

Graikijos karalius Konstantinas Svetlana Alliiuyeva

Kosyginas ir Johnsonas Giassboro

Negrų riaušės Newarke, N. J

VIETNAMO KARAS
Sausio 25 LBJ įsakė lėktu

vam nesiartinti prie Hanoi per 
5 mylias. Vasario 2 LBJ per 
Maskvą laišku Ho Chi Minhui 
siūlė derybas. Vasario 13 LBJ 
Įsakė atnaujinti š. Vietnamo 
bombardavimus, pertrauktus 
per švėntes. Balandžio 25 bom
bardavimus leido išplėsti į pra
monines sritis. Rugpjūčio 8 lei
do bombarduoti naujus taiki
nius. Rugsėjo 3 P. Vietnamo 
rinkimai. Rugsėjo 7 McNama- 
ros planas pagal demilitarizuo
tą zoną nutiesti tvorą. Spalio 
21 š. Vietnamas, remiamas 
Maskvos, atmetė bet kokius 
kompromisus su Amerika. Spa
lio 22 pirmu kartu bombarduo
tas Haiphong uostas. Lapkričio
14 žuvo Amerikos antrasis ge
nerolas Bruno A. Hochmut. 
Lapkričio 28 įtampoje tarp ge
nerolų ir McNamaros LBJ suti
ko atleisti McNamarą, remda
mas karinės vadovybės strate
giją. Gruodyje suaktualėjo nau
ji klausimai: priešo persekioji
mas Cambodijoje, Goldbergo 
nesėkmingas mėginimas Viet
namo klausimą perkelti į Sau
gumo Tarybą (pasipriešino So
vietai ir Prancūzija), Harrima- 
nas lapkričio 28 mėgino per 
Jugoslaviją ir Rumuniją ieško
ti ryšio su P. Vietnamo “išlais
vinimo frontu”, o spaudoje im
ta siūlyti P. Vietnamo vyriau
sybės koalicija su komunistais.
PRIE VIDURŽEMIO JŪROS

Viduriniuose rytuose tarp a- 
rabų ir Izraelio įtampa nuo me
tų pradžios. Balandžio 1 So
vietų Gromyko Kaire sutarė 
paramą; Syrija pradėjo gink
luotus konfliktus su Izraeliu. 
Nasseris uždarė Izraelio uostą 
Aqabą. Birželio 5-10 Izraelio 
karas prieš Jordaną, Egiptą ir 
Syrija. Jungtinės Tautos bejė
gės taiką atstatyti, kada susi
dūrė Amerikos ir Sovietų in
teresai; Izraelio rankose paliko 
okupuoti arabų kraštai, o ara
bų kraštuose sustiprėjo Sovie
tų Įtaka.

Graikijoje balandžio 20 pavy
kęs karinis perversmas prieš 
komunizmo grėsmę. Lapkričio
15 konfliktas tarp Graikijos ir
Turkijos dėl Kipro — baigtas 
Graikijos nuolaida. Gruodžio 
13 Graikijos karaliaus Konstan
tino nepavykęs perversmas 
prieš karinę vyriausybę. Rezul
tatas: susilpo Nato rytinis spar
nas. "
AMERIKOS-SOV1ETŲ 
SANTYKIAI

Amerikos linija nuo metų 
pradžios iki galo — vengė So
vietus pykinti, rodė draugišku
mą, paramą Sovietų pramonės 
statybai ir siekė politinio bend
radarbiavimo dėl Vietnamo, dėl 
vidurinių rytų, nusiginklavimo 
ir kt. Sovietai priešingai — kal
tino Ameriką imperializmu, ag
resija, vengė bendradarbiavi
mo, bet vengė ir ginkluoto 
konflikto.

Kovo 16 Amerika patvirti
no sutarti dėl pasikeitimo kon
sulatais. Balandžio 1 Gromyko 
ir Nasseris pareiškė reikalavi
mą, kad Amerika pasitrauktų 
iš Vietnamo. Balandžio mėn. 
Brežnevas reikalavo, kad Ame
rika pasitrauktų iš Viduržemio 
jūros. Birželio 23-5 LBJ ir Ko
sygino Glassboro konferencija. 
Rugpjūčio-rugsėjo mėn. paruoš

ta sutartis dėl atominių gink
lų nedavimo tiem, kurie jų ne
turi, tačiau ji liko nepriimta J. 
Tautose. Rugsėjo 18 McNama- 
ra apie Sovietų naują raketą, 
kuri gali kelis Amerikos mies
tus apmėtyti atominėm bom
bom; taip pat įspėjimas, kad 
Amerika gamins raketas apsau
gai nuo .. .Kinijos. Spalio 30 
Kosyginas atmetė Vietnamo 
svarstymą Ženevos konferenci
joje. Lapkričio 17 du Ameri
kos ir Anglijos diplomatai So
vietuose apmušti ir iškratyti. 
Gruodžio 10 Sovietai įspėjo A- 
meriką neliesti Cambodijos ir 
Laoso.
EUROPOJE

Sausio 31 Rumunija ir Vo
kietija sutarė pasikeisti diplo
matiniais atstovais. Rugsėjo 3 
Vokietija pradėjo derybas su 
Čekoslovakija, gruodžio mėn. 
su Jugoslavija. Gruodžio 8 
Maskva, remdama rytų Vokie
tiją, pareikalavo iš Vakarų Vo
kietijos atsisakyti nuo preten
zijų i vakarų Berlyną. Gegužės 
16 Anglija oficialiai pareiškė 
norą dalyvauti Europos ūkinė
je bendruomenėje, bet iki ga
lo metų Prancūzija vetavo.

Rugsėjo 6-12 de Gaulle Len
kijoje.
AMERIKOS VIDUJE
Sausio 10 susirinko Kongre
sas, kuriame konservatyvesnis 
demokratų ir respublikonų 
sparnas karpė LBJ paramą už
sieniui, sumas kovai prieš skur
dą, mokesčių didinimą 10 pro
centų, bet pritarė didinti socia
linio draudimo išmokas, sumas 
švietimui.

Sausio 23 vyr. teismas pri
pažino neveikiant tris įstaty
mus, atidarydamas duris komu
nistam į valdžios įstaigas. Gruo
džio 11 pripažino draudimą 
komunistam būti krašto apsau
gai dirbančiuose fabrikuose 
esant prieš konstituciją. Gruo
džio 20 pripažino, kad valsty
bės departamentas negali ne
duoti pasų tiem, kurie no
ri vykti į Kubą, Vietnamą, Ki
niją. Tokiu būdu teismas plė
tė sau teisę leisti įstatymus, 
stumdamas Kongresą į biu
džeto skirstytojo pareigas.

Birželio 2 Bostone, liepos 
12-17 Newarke pradėtas negrų 
riaušių sezonas — per 7 mė
nesius 80 miestų. Nevvarko 
riaušių metu išryškėjo “juodo
sios jėgos” siekimai atsiriboti 
nuo “integracijos” su baltai
siais ir kurti gryną juodąją jė
gą. Gruodžio mėn. ir libera
lai atidėjo integracijos reikalą.

Balandžio 8 N. Y. ir balan
džio 15 San Francisco, spa-

K. Adenaueris

lio 21 prie Pentagono viršūnės 
demonstracijų prieš Vietnamo 
karą ir vyriausybės politiką, 
iš “nesutikimo” pereinant į 
pasipriešinimą”. Gegužės 13 
New Yorke demonstracija Viet
namo vyram paremti. Spalio
26 gen. Hershey instrukcija
atšaukti karinės prievolės ati
dėjimą studentam, kurie veiks
mu trukdo mobilizacijos įstai
gos ar kariniam reikalam dirb
tuvių darbą. °

Spalio 18 opozicijai prieš 
LBJ iš demokratų atskilo “susi
rūpinusių demokratų konferen
cija”. Lapkričio, gruodžio mėn. 
LBJ perėjo į puolimą prieš jo 
politikos kritikus.
BAŽNYČIOS GYVENIME

Dialogą vykdant su kitais ti
kėjimais 'ir komunistais: Sausio 
30 Sovietų Podgorny ir atsto
vas Ryžov pas popiežių. Liepos 
25 popiežius Istanbule pas rytų 
Bažnyčios patriarchą Atenago- 
rą. Spalio 26 Atenagoras Ro
moje. Gruodžio mėn. Vatikano 
delegacija Maskvoje.

Tvarkant katalikų tarpe ju
dėjimus, vykdant reformas bei 
saugoj ant Bažnyčios organiza
ciją bei tikėjimą: Sausio 1 po
piežius pakeitė atlaidų suteiki
mo taisykles. Sausio 14 įspėjo 
dėl “plintančio materializmo” 
ir “Dievo paneigimo” bei pa
vojų viduje. Vasario 28 encikli
ka “Populorum Progressio.” 
Kovo 9 taisyklės dėl bažnyti
nės muzikos (prieš muziką be 
“religinės dvasios”). Balandžio 
7 įspėjimas dėl plintančio maiš
to prieš bažnytini autoritetą. 
Gegužės 13 popiežiaus kelionė 
į Fatimą taikos šauksmui su
dramatinti. Gegužės 29 nauji
27 kardinolai (iš 94 iki 120). 
Birželio 27 dekretas prieš kuni
go pareigų perdavimą diako
nam, kur kunigų trūksta. Bir
želio 29 pradėti “Tikėjimo me
tai” — tikėjimo reikalui su
dramatinti. Rugpiūčio 15 Ro
mos kurijos reforma — parei
gūnai skiriami 5 metam ir į 
kuriją įtraukiami dieceziniai 
vyskupai. Rugsėjo 26 delegatas 
Luigi Raimondi atvyko į Wa- 
shingtoną. Rugsėjo 29 — spa
lio 29 vyskupų sinodas. Spalio 
11-18 trečias pasauliečių apaš
talavimo kongresas Romoje. 
Gruodžio 15 popiežius paskel
bė 1968 naujų metų pirmą die
ną “Taikos diena”.
KITI ĮVYKIAI

Sausio 27 Apollo raketoje su
degė Amerikos trys astronau
tai. Vasario 6-13 Kosyginas 
Londone, kur susitarė su Ang
lija dėl Baltijos valstybių auk
so. Kovo 6 Svetlana prisistato 
į Amerikos atstovybę. Kovo 12 
Indonezijoje prokomunistinis 
Sukarno perdavė prezidento pa
reigas antikomunistiniam Su - 
harto. Kovo 18 Sovitetai išvarė 
kom. Kinijos du diplomatus: 
atsakymas į kinų provokacijas 
Sovietų atstovam — į metų pa
baigą įtampa aptilo.

Balandžio 19 mirė K. Aden
aueris. Balandžio 21 Amerikon 
atvyko Svetlana. Balandžio 24 
Sovietų Komarovas su raketa 
Sojuz žuvo. Balandžio 28 — 
spalio 29 Montrealio paroda.

Gegužės 8 išaiškėjo Kubos 
siunčiami teroristai į Venecue- 
lą ir kitas P. Amerikos valsty
bes.

(nukelta į 5 psl.)

Kard. Spellmanas Pop. Paulius VI

Karas Vietname

Gen. D’ayan Gen. VVestmoreland

Min. pirm. Holt De Gaulle

Negrų1-riaušės Tampa, Fia.
* Mobilizacijos viršininkas Protestuojantieji prieš karį

Louis VfraštiRarršky gen. Hershey Vietname Arabų bėgliai nuo Izraelio okupacijom
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Pietų Amerikos lietuvių kongresas Buenos Aires

1967 METŲ SVARBIAUSI {VYKIAI

Jaunimo Centro Chicagoje praplėtimo iškilmės

(atkelta iš 4 psl.)

Birželio 17 Kinijos vandeni
linė bomba.

Liepos 16-22 Pavergtų tau
tų savaitė. Liepos 29 sprogi
mas Forestal lėktuvnešy

R u g p i ū č i o 30 Sovietuose 
teismas rašytojam.

Rugsėjo 7 streiko pradžia 
Fordo fabrikuose. Tuo pat lai
ku streikai New Yorko moky
tojų, Ohio ugniagesių ir poli
cininkų, Long Island geležinke
liečių ir kt.

Spalio 8 mirė Klement R. 
^Attlee, pasirašęs Potsdamo su- 
* tarti. Spalio 18 Sovietų raketa 

pasiekė Venerą. Spalio 19 Ame
rikos raketa praskrido pro Ve
nerą. '

Lapkričio 7 Sovietuose ko
munistinio režimo 50 metų su
kaktis. Lapkričio 7 New Yorke- 
atmestas naujos konstitucijos 
projektas. Lapkričio 9 sėkmin
gai išmėginta didžiausia raketa 
Saturnas. Lapkričio 9 S u r - 
veyor 6 nusileido mėnuly.

Gruodžio 2 mirė kardinolas 
Spellmanas. Gruodžio 9 Louis 
Washkansky gavo naują širdį 
ir su ja išgyveno 18 dienų (mi
rė nuo pneumonijos). Gruodžio 
17 žuvo vandenyne Australijos 
min. pirm. Harold E. Holt 
Gruodžio 23 LBJ pas popiežių.
LIETUVOS IR LIETUVIŲ 
REIKALAS

Sausio 14-15 veiksniu konfe-

MIRUSIEJI 1967 METAIS

Sausio 11 inž. Bronius Banai
tis, vasario 6 Lietuvos atsto
vas Brazilijoje Frikas Meieris, 
vasario 26 žurnalistas Otto D. 
Tolischus, vasario 26 kun. Jo
nas Kasakaitis, kovo 6 žurna
listas Albinas Valentinas, ko
vo 28 teatro d a i 1 i n i n- 
kas Viktoras Andriušis, ba
landžio 8 pulk. Vladas Gruzins- 
kas, balandžio 9 mokytoja ir 
veikėja Izabelė Matusevičiūtė, 
gegužės 6 mokytojas Feliksas 
Kudirka, gegužės 25 pulkinin
kas Aleksandras Andriušaitis, 
birželio 7 rašytojas Vincas My
kolaitis Putinas (Lietuvoje), 
birželio 9 vyskupas Pranas Bra
zys, liepos 12 inž. Vladas Na
rutavičius, liepos 15 generali
nis konsulas Vytautas Stašins
kas, liepos 21 rašytojas Anta
nas Rūkas, liepos 24 buvęs 
min. pirmininkas Ernestas Gal
vanauskas (Prancūzijoje), rug- 
piūčio 6 dailininkas William 
Witkus, rugsėjo 14 dailininkė 
Ada Peldavičiūtė Montvydienė, 
rugsėjo 16 Stefanija Ladigienė 
(Lietuvoje), rugsėjo 23 kun. 
Pranas Bajerčius, spalio 21 ku
nigas dr. Kazimieras Rėklaitis 
(Romoje), lapkričio 7 prel. Pra
nas A. Virmauskis, lapkričio 21 
kun. Antanas J. Sinkevičius, 
lapkričio 29 poetas Pranas 
Lembertas.

L. Kat. Mokslo Akademijos suvažiavimo metu Vokietijoje buvo surengta 
tautodailės paroda.

Moksleivių ateitininkų stovykla Kennebunkporte. Nuotr. V. Maželio

Prie lietuviško kryžiaus New Yorke pakeliamos vėliavos Nuotr. V. Maželio

rencija New Yorke. Vasario 2- 
6 P. Amerikos lietuvių kongre
sas. Kovo 7 Albany seimelis 
priėmė rezoliuciją už Baltijos 
valstybių klausimo kėlimą J. 
Tautose.

Balandžio mėn. Lietuvoje J. 
Paleckio vietoj į aukščiausio 
sovieto prezidiumo pirmininkus 
paskirtas M. Sumauskas.

Gegužės 6-7 JAV bendruo
menės tarybos rinkimai — lig 
šiol gausiausi.

Birželio 12, 14, 15 Kongrese 
pareiškimai prieš Baltijos vals
tybių okupavimą. Birželio 22 
Times lapkričio 13 organizato
rių skelbimas — laiškas Kosy
ginui. Birželio 23 Montrealio 
parodoje menininkų iš Lietu
vos “Lietuvos diena”.

Liepos 5 Diržinskaitės Piliu- 
šenko pasikalbėjimu su spau
da pradėtas sovietinis žaidimas 
pristatyti ją kaip Lietuvos už
sieniu reikalų ministerį; tai bu
vo tęsiama spalio 2, ambasado
rė Harris atsiliepė, kad ji So
vietų Sąjungos, o ne Lietuvos 
atstovė.

LB Tarybos sesijos posėdis New Yorke Nuotr. V. Maželio

Lietuvos diplomatai ir konsulai Washingtono konferencijoje iš k. j d. J. žmuidzinas, dr. P. Oaužvardis. J.
Kajeckas, dr. S. Baikis, V. Sidzikauskas, A. Simutis. Nuotr. V. Maželio

Rugsėjo 2-3 Kanados Lietu
vių diena. Rugsėjo 25-8 Kupiš
ky nuteisti 5 lietuviai parti
zanai.

Spalio 21-22 veiksnių konfe
rencija Washingtone.

Lapkričio 18 sudaryta Alto 
nauja valdyba. Lapkričio 23-6 
kultūros kongresas. Lapkričio 
29 amb. Goldbergas J. Tauto
se apie Baltijos valstybių in
korporavimą.

Gruodžio 6 Alto delegacija 
pas viceprezidentą. Gruodžio 
16-17 Vliko seimas New Yor
ke.

Vysk. Pr. Brazys

Veiksnių konferencija VVashingtone. Kalba Vliko pirmininkas dr. K. Valiūnas. Nuotr. V. Maželio

Dailės parodos atidarymas Chicagoje Kultūros Kongreso metu
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cK|o Mis gruodžio 28, ketvir
tadienį, 12 vai. naktį banga 
1210 Jack McKinnuy “Night 
Talk” programos metu perduos 
valandos ilgio diskusinę progra
mą, liečiančią pavergtos Lietu
vos padėtį. Lietuvius diskusijo-

1210 
Talk’

mą, 
vos padėtį, 
se atstovaus VHko narys dr. 
A. Budreckis ir Philadelphijos- 
Pietinės New Jersey Jubilie
jinių metų komiteto narė Te
resė Gečienė. Programą išrūpi
no Jubiliejinių metų komiteto 
politinė — informacinė komi
sija.
— Musę Lietuvos" autorius 

praneša, kad IV-sis (paskutinis) 
šio serijinio leidinio tomas yra 
jau baigiamas rinkti ir spaus-

Ateitininkę ątucfiję diena
Lapkričio 18 Maironio parke 

Worcesterio moksleivių ateiti-^ 
ninku Stasio Šalkauskio kuo-’ 
pos bei jos globėjų Onos Vait
kienės ir Danutės Pauliukony- 
tės pastangomis surengta stu-; 
dijų diena. Atsilankė iš Ken-’ 
nebunkporto, Bostono, Brockto- 
no, New Yorko, New Jersey, 
Putnamo, Waterburio ateitinin-: 
kai moksleiviai ir studentai, vi-: 
so — per 100.

Stasio Šalkauskio kuopos pir- 
min. Zuzana Pauliukonytė a^

NIPPES NUR8ERY FURNITURE 
Cocnptete Stock of ChUdrena 
Furnitūra .High Chain. Baby 

Carriages. Doll Carriages 
Open Friday tffl 9 PM.

147 E. Makt SL Bayshore, L.l. 
516 MO 5-0484

HrikfyCjWfr$s New Year Greetings

jos spaustuvėje Bortone. šio to
mo pabaigoje numatoma įdėti 
ir visuose ankstyvesniuose to
muose, pasitaikiusių klaidų bei 
netikslumų atitaisymą. ~ Visi 
ML skaitytojai, pastebėję taisy
tinus dalykus^ prašomi apie tai 
pranešti autoriui, pažymint lei
dinio tomą, puslapį, eilutę, pa
klaidą ir nurodyti, kaip iš tie- 
sų\turėjo būti atspausdinta. Ra
šyti adresu: Br. Kviklys, 5747 
S. Campbell Avė., Chicago, HL 
60629.
....— Vliko taryba atnaujino 
bei papildė savo nuolatines ko
misijas. Komisijose dabar yra: 
politinėj ir teisių komisijoj: B. 
Bieliukas, A. Budreckis, S. Lū
šys, B. Nemickas, K. Račkaus
kas, A. Vedeckas, P. Žilionis; 
sąmatos komisijoj: J. Pažemė- 
nas, A. Sodaitis, L. Virbickas; 
apyskaitų komisijoj: J. Pakal- 
ka, V. Vaitiekūnas, J. Vilgalys.

— Prie Baltęię Rūmę Wash- 
ingtone pastatyta didelė Tai
kos eglutė, kurią aplinkui supa 
dar 50 mažesnių eglučių. Ten 
kas vakaras vyksta įvairios ka
lėdinės programos. -Vieną va- 

arą solo įvairias giesmes gie
dojo solistė Elena Jurgėlaitė. 
Ją pakvietė Apalachian kalnų 
dainininkų grupė, atvykusi į 
Bradley Springs, W. Virginia. 
Gruodžio 23 ji su Marylando u- 
niversiteto Madrigal Singers Kutrai
grape dalyvavo spalvotos NBC Markeviaui> M ’Paškui> £ 
televizijos kalėdinėje progra-

Ypatingą padėką reiškiu mū
sų brangiem bičiuliam Alenai 
ir dr. Mykolui Deveniams, Alei 
Rūtai ir Edmundui Arbams už 
jų pagelbą ligos ir mirties skau
džiose valandose.

Knygoj, kurią a.a. 
sirgdamas ligoninėj 
tas posmelis, jo parašytas:

Žinau, atslinks

moję.
— Tėv. Kęstutis M. Butkus, 

O.FAA, gyv. Kennebunkport, 
Maine, po sunkios opėracijos, 
kuri buvo padaryta gruodžio 
19 Maine Medical Centėr, Port- 
land, Maine, sveiksta ir iš ligo
ninės širdingai sveikina savo 
draugus ir pažįstamus su šv.

kienčv Rūta 
kė M. Deater,

Noreikaitė,

10 
M. Kereč- 

Eduardas Ūselis — abu išpildę programą, pirminin- 
Nuotr. L. Tamošaičio

PADĖKA
Mūsų Brangiausiam

A -|-' A Pranui Lembertui
į Amžino Grožio Sodus iškelia
vus, esame neužmirštamai'dė
kingi gerb. Sy. Kazimiero para
pijos, Los Angeles, Calif., kle
bonui, prel. J. Kučingiui ir ku
nigui dr. P. Celiešiui už nepa
prastai gražias religines apei
gas ir jautrius pamokslus, kun. 
dr. A. Olšauskui už palydėjimą 
į kapines; muz. Br. Budriūnui 
už giedojimą solo ir muzikinės 
pamaldų dalies išpildymą; solis
tam p. Deveikienei už išpildy
mą giesmės su a.a. poeto Pr. 
Lemberto žodžiais, B. ir R. 
Dabšiams už giedojimą gedu
lingų pamaldų metu, ypač už 
giesmę “Kad skausmas tau šir
dį suspaus", kurią daug kartų 
velionis yra solo giedojęs. Dė
kojame mieliem draugam poe
tui Bem. Brazdžioniui, B. Rai
lai, St. Paltui, E. Arbui, Alb. 
Markevičiui, už jautrius atsi
sveikinimo žodžius velioniui 
prie taip netikėtai atsivėrusio
kapo; karsto nešėjam-mieliem 
kaimynam ir draugam

kurias aš, žmona, galėjau padė
ti ant mano mylimiausiojo Pra
no karsto, kaip paskutinę jam 
šioje žemėje dovaną.

Dėkingi a.a. Prano pusbro
liam — Vincui ir Pranui Dovy- 
daičiams ir jų šeimoms ir Ant. 
Pinkui už jų raminimą ir glo
bą — šalia mano sūnaus — 
liūdnoje laidotuvių eisenoje.

Iš visos širdies dėkingi arti 
ir toli gyvenantiems draugam 
bei pažįstamiem už palydėji
mą į kapines tą giedrią, saulė
tą, bet liūdną dieną, už gausias 
Šv. Mišias, iri gėles, labiausiai 
— už aukas a.a. Prano Lem
berto paskutinės poezijos kny
gos išleidimui, už telegramas, 
laiškus, užuojautas, už straips
nius, kuriuose a.a. Praną 
minėjo ar paminės.

Niekados bus mums 
mirštamas brangiausias 
Pranas, kuris jau miega
nai po Kalifornijos dangum,

Įneštos Brocktono, Waterburio 
ir Worcesterio kuopų vėlia-. • 
vos, kun. prof. St. Yla sukai- į 
bėjo maldą. Sugiedotas ateiti-, 
ninku himnas. Posėdžiui pirmi
ninkavo D. Pauliukonytė, sek-. į 
retoriavo D. Jasaitytė ir G.- * 
Merkevičiūtė. — ■

Paskaitininkas mokyt Eligi- ; 
jus Sužiedėlis, pradėjęs nuo. i 
konkrečių gamtos reiškinių,| 
vaizdžiai nušvietė kaip į jauųi-I 
mą veikia aplinka (tėvai, mo-I 
kykla. bažnyčia, organizacijos)! 
ir kaip jaunuolis į tai reaguoja.!

Po paskaitos šešiuose būre-į 
liuose buvo diskutuojamos pre-| 
legento pareikštos mintys ir|: 
padarytos išvados. Diskusijų^ 
moderatoriumi buvo pats pre-’ 
legentas. j

Po pertraukos moksleiviai' 
skaitė savo referatus: Aida Pa-' 
lyte — Draugystė ir populiaru-’ 
mas, P. Striupaitis — Bendra-' 
vimas tarp berniukų ir mer-’

PETRUCELU i;
Electric Company

High Voltage decoratįng j 
is what your home or busi- I 
ness needs. We specialize , 
in catering to our custo- ; 
mers, to help them live & ■ 
work pleasantly in this ■ 
vonderful W o f 1 d o f ■:

Electricity.
Reduced prices for ■■

Senior Citizens •
1775 Middle Country Rd. i 

Office: 516 - 588 - 9344
Home: (Eve.) 516 - 588-0891 i

Seasons Greetings!

DIPLOMAT
HAIR STYLISTS
Wed - Sat: 9-6 

Thurs - Fri: 9-9
Wigs Wiglets Falls 

Sold and Serviced Restylęd
Expert Hair Styling 
Cutting and Coloring 

MARE UP & BEAUTY SUPPLIES

63 COMMACK ROAD 
516 543-5268 or 543-9639

pa-

neuz- 
mūsų

žemės. Mieli visada bus mums 
visi draugai, kurie Praną ger- 

A bė ir mylėjo, kurio, išėjusio į 
Amžinybės sodus, drauge su 
mumis neužmirš.

Ilsėkis ramiai, mūsų Mylima
sis, mūsų Gerasis Vyre ir Tė
ve,- niekad niekad neužmirš
tamas, gyvas mūsų širdyse.

frnona Monika Lembertienė, 
sūnus Vitalis Lembertas su 
žmona ir anūkėlės Audrutė

kurią išgert reikės, 
užtemdys ji šviesybių saulę, 
kuri jau man nepatekės.
Jo mirties vakarą, kai saulė 

buvo jam užgesusi, o man, 
žmonai, reikėjo išgerti karty- .

mingų Naujų Metų.
— Gintaras Gurackas, Myko

lo Gurecko, gyvenančio Water- 
bury, Conn., sūnus, 26 metų, 
dabar tarnaująs Amerikos karo 
aviacijoje, gruodžio 17 bedary
damas figūrinius skraidymus, 
nukrito prie Los Angeles su sa
vo lėktuvu ir gana sunkiai su- b'M taurę, į mano sūnaus ną- 
sižeidė — susižalojo stuburkau- mus atskubėjo mudviejų ra
lį. San Diego laivyno ligoninė- minti Devemai ir Arbai; jie pa- 
je jam padaryta operacija. d®jo ir laidotuves tvarkyti.

—— Gražinos operos ištraukas 
sausio ar vasario mėnesiais
bus galima pamatyti Bell Tele- '; ' eix. Danai Mitkienei, man 

paprašius, pneš pat gedulin
gas Mišias parūpinusiai rožių,

phone Hour TV programoje

gel, NBC televizijos atstovas 
1967 gegužės 19 ir birželio 1 
filmavo Jaunimo centrą ir iš
traukas iš Gražinos operos.

— Prelato J. J. Amboto at-

met skiria tris 200 dol. stipen
dijas .katalikiškų aukštesniųjų
mokyklų jaunuoliam iš Hart
ford, Conn., miesto ir apylin-

rijos Nekalto Prasidėjimo 
šventėje po vakarinių mišių už 
prelato velionies vėlę. Suintere
suoti stipendijom gali kreiptis

Griska, 331 White St., Hart
ford, Conn. Telef. 522-4018; 
William V. Shages, 23 Meadow 
Farms Road, West Hartford, 
Conn., telef. 521-3807; Marcel- 
la Barolis, 388 Park Road, W. 
Hartford, Conn. telef. 233-68

BENNY’S PIZZA&REST.

Fine ttalian Food & Pizza 
665 SENECA AVĖ.

Ridgėwood, N. Y. EV 2-9796

• 63-17 Woodhaven Blvd.
Rego Park NE 9-5511

• 12-38 Cross Bay Blvd.
Broad Channel NE 4-7220

SEASONS GREETINGS

BAYVILLE SHELL

SERVICE STATION
Open 7 days a week 

We do general auto repairs 
The Key to our Success is you 

our satisfied Customers

t 
h 
r 
t
Ii

May Christmas & The New Yešr 
Bring Ali — Peace on Earth

ATLAS
Automotive Transmission 

Repairs
43-05 Vemon Blvd.

Long Island City, N. Y,
When the need arises 

Choose a service specializing 
in this Work — Hundreds of- 

Satisfied Customers, attesting to 
Quality Transmission Service 

at sensible prices.
------ EX 2-3633-------

455 W. S. Highway #9 i
BAYVILLE N. J. ;

Call 201 - 269-1150 5

Transo rama 
Automatic 

Transmission 
Ine.

Repair and Rebuilding 
Specialists

SPECIALIZING in Minor 
Adjustments & Repairs. Free

Pick-up & Estimates 
OPEN for Your Convenience 

7 A.M. Till 10 P.M.
Instant Credit Available 
NO DOWN PAYMENT

r 
r
J;

Happy and Joyous Holidays 
To All Our Friends 

and Customers

!i 

f
NO IXJWN PAYMENT į 

167 Lakeville Road, New Hyde Park [ 
I

COMPANIA 
Pastry Shop

7105 13th AVĖ.
BROOKLYN
TE 7-2464

i 
L 
L
I
I
I

į 
Ji-

Happy and Joyous Holidays 
To Ali Our Friends and 

Customers!

516 H U 8-1830

KAM FUNG 
Restaurant

19-11 Francis Lewis Blvd.
VVhitestone, N. Y.

Call: FU 7-9400
gaicių ir Rūta Augiute — Mo-j , i

1 _....... "J L "'L - - tkykla ir mes. Pastarasis refe-; , 
ratas buvo bene rimčiausiai pa-: > 
rengtas. =:

Po referatų vyko diskusijos,; ; 
kuriom vadovavo E. Sužiedėlis.;: 
Ypač gyvai diskutuota lietuvių; i 
bendravimas su kitataučiais ir, ; 
mišrios vedybos. Jaunimas net; r 
pakaltino tėvus, kad jie drau-; 
džia bendrauti su kitataučiais,;; < 
girdi, griauną jaunimo ateitį. E.; 
Sužiedėlis teisino tėvus, kurie; i 
tai daro vien gerų norų vedi-; 
ni. Juk berniukas ir mergaitė,; ; 
kurdami šeimą, privalo turėti; ; 
ką nors bendro. Dviejų meilė; i 
yra patvaresnė ir ištikimesnė,; 
kai jiedu tarpusavy suranda.

Jiems širdingiausiai ačiū.
Išskirtina padėka priklauso ir

taurė,

Kūčių vakarą 1963

MIELAJAI MONYTE1 BE PRANELIO

Tuščia kėdė prie Kūčių stalo, 
Kur, būdavo, pakilęs Jis 
Miela ranka plotkelę dalo...
Kalėdom džiaugsis anūkėlės, 
Atneš Močiutei dovanų, 
O jai__ "plaus veidą ašarėlės”..
Kaip Jis atspėjo toj dainoj?
Kasdien giliam skausme Tu klausi! 
Kodėl, Dievuliau, taip sunku? 
Kodėl Jis pašaukė Brangiausi
lieit, mums rodos} nelaiJcu?
Tegu Kalėdų geras Kristus, 
Neradęs niekur užeigos — 
Jisai visų kančias pažįsta, 
Jis ir Tave, Manyt, paguos .

Dana Mickutė-Mitkienė
Hollywood, 1967, Gruodis

May 1968 bring all Peace on Earth — Peace of Mind 
For peace of mind save with a good bank, ready to serve you in all phases

KNICKERBOCKER FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION

3 Offices to serve you with courtesy and promptness 
1756 Crosby Avenue Bronx NY TYrone 2-9000

3478 Boston Road Bronx NY TUlip 2-4900 
Our main Office at 722 Lexington Avė NYC PLaza 5-6900

May We Serve You?

Seasons Greetings to our Patrons and Friends 

from
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PETES 
AUTO

WRECKING
Late Model Wrecks 

U sėd Auto Parts

ii 

į

daugiau bendrų dalykų: tą pa-i 
tį tikėjimą, vieną tautybę, tuos; ■■ 
pačius įsitikinimus, papročius, 
ir t.t. Šio krašto taip dažnos, 
skyrybos dažnai vyksta vien' 
dėl to, kad vedusieji neranda, 
bendrų, juos jungiančių ryšių. >

Putnamo Barboros Žagarie-^ į 
tės kuopa* pravedė religinę va-į 1 
landėlę, skirtą šventraščiui. Bu-, 1 
vo giesmės, maldos ir Šv. Raš i 
to skaitymas. , i

Meninėje dalyje Waterburio’ Į 
ir Putnamo kuopos pasirodė su’ i 
muzika ir dainom, o Worces-’ 1 
terio kuopos atstovė Onilė Vait-į 1 
kūtė paskambino pianinu.

Po vakarienės vyko pasi-; i 
linksminimas. Pabaigoje kuo-, i 
pos pirm. Z. Pauliukonytė pa-= 1 
dėkojo kuopos globėjai Onai: 
Vaitkienei už rūpestį surengti:; 
studijų dieną, Šeimininkių va-: > 
dovei M. Dabrilienei ir jos pa- , 
gelbininkėm Onai Matusaitie-: 
nei, Angelei Garsienei, Marijai: 
Pauliukonienei ir Akvilinai: • 
Kurliandskienei.

118- 125- 130 Orchard St.

Medžiagų 'drabužiams krautuvės

Ncw York City

r,i Engines and Traųsmissions
tbrištdiied 'Orte D(k^Servū:e •

T TO P. ’Fk'C'T iTTL’U’V’

I
i Long Island Avė Deer Park
i Call: 516 667-7466 or JU 6-9617
i 
.1

PICK UP & DELIVER5 
TOP DOLLAR PAID

Tel. GR 5-4525

I Cosmos Parcels Express Corporation |
(AGENTŪRA) — W. Kaczmarsky, Manager

108 West 14th Street (arti 6th Avė.) New York, N.Y. 10011 f
TeL: CH 3-3005 |

Siunčiame siuntinius J Lietuvą ir į USSR. Priimame užsakymus tat- 
dytuvams, TV, skalbiamoms ir siuvamoms mažinoms, “Dollar Gerti- | 
ficates”, butams ir t.t. Visos išlaidos apmokamos čia. Gavėjas netun =; 
nieko mokėti. Užsakymai paštu išpildomi tą pačią dieną, kurią mes f; 
gauname. Jūsų patogumui turime didelį prekių pasirinkimą žemomis 
kainomis. Agentūra atidaryta kasdien nuo 9:30 ryto iki 7 vai. vaka- =' 
ro; sekmadieniais nuo 10 ryto iki 4 vai. p.p. Kitu laiku — susitarus. |

į SEASON’S GREETINGS!
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Glover’s Auto
Beauty Box

EXPERT COLLISION 
REPAIRS

Į;

bį PAINTING REFINISHING j j 

r 
b 
i l

99 NO. CENTRE AVĖ.

516 766-8102

I

į 
į

e*B****«NI»»!!*^*^*^*^*^*»mj ■

Sekmadienį 10 vai. Šv. Ka- : 
zimiero bažnyčioje studijų da-į ; 
lyviai dalyvavo ^pamaldose, ku-i 
rias atlaikė ir pamokslą pasakė; i 
kun. St, Yla. Po pamaldų baž-i i 
nyčios salėje buvo kavutė.

Sveikina visus Naujų Metų proga

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadw»y, South Boston, Massachusetts

Žuvys plaukis
Ištirta, kad karpis ir ungu-| 

rys plaukia 12 kilometrų peri 
valandą greičiu. Ūsorius išvys-I 
to 18 kilometrų, lydeka — 25,1 
o upėtakis — 35 kilometrų peri 
valandą greitį. 1

"Kur tūkstančiai taupo milijonus"

ALFRED W. ARCHIBALD,

President

C A VOKET
ADVOKATAS 
41-40 74tt Street 

Jackaon Hafgfcta, N. T.
TeU NCwtm* 9-6620

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. 
Shallna ir trustees taryboje adv. Jonas J. Grigahis. Reikale su patarnau
tojomis galima susikalbėti ir lietuviškai.

TURTAS (ASSETS) virš $132,000,000
Current dividend 5% on all accounta.

Dabar moka 5% ui visą rūšių taupomus pinigus.
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SENUS METUS BAIGIANT
Ne paslaptis, kad 1967 metai 

New Yorfco lietuviam sporti
ninkam, belikus tik aktyviem 
futbolininkam, pagal pasekmes 
gana prasti. Futbolo senįjorų 
komandos dabar paskutinėse 
vietose. Sunkiai verčiasi ir 
prieauglio komandos, išsilaiky- 
damos tik keletas darbščiųjų 
vadovų dėka. Sunku daryti 
priekaištus patiems sportinin
kam, kurių pasekmės aikštėje 
galėtų būti ir geresnės. Vado
vų darbuotojų trūkumas veik 
visą administracinį darbą pali
ko patiem aktyviesiem. Jei pa
stebėsite, prieš rungtynes pa
tysfutbolininkai išveda aikš
tės linijas, uždeda tinklus, pa
ruošia aikštę. Po rungtynių vėl 
turi būti nuimti tinklai ir t.t. 
Finansinės skylės taip pat lo
pomos pačių sportininkų, k. a., 
kalėdiniais bei naujametiniais 
parengimais. Visuotinas abuo
jumas, tuščios ambicijos bei 
mažos intrygėlės išjungė eilę 
buvusių darbuotojų — veikė
jų-

Žvelgdami | naujuosius me
tus su penkiomis futbolo akty
viomis komandomis, turinčio
mis potencialų prieauglį, linki
me jų vadovam ir toliau užsi
spyrusio entuziazmo, pavie
niam žaidikam — sėkmės aikš
tėje ir už jos ribų, Atletų Klu
bo vadovybei bei keliem veik
liem nariam šviesesnio ryto
jaus, o klystkeliais nuėjusiem 
— dvasios ir proto apsišvieti
mo.

Laimingų Naujų Metų ir ger-

Li«tovo* tompiona* A. Butnorius, 
tik neseniai įkopęs į meistrų klasę, 
puikiai varosi visasąjunginėse Char
kove. Po penkių ratų jis pirmavo su 
4^ tš., pasiekęs prieš Maskvos, Le
ningrado ir kL varžovus 4 pergales 
ir vieną lygiomis.. Didmeistriai Tai, 
Taimanov, Polugajevski. Vasiukov 
turėjo po 4 taškus, šiose pirmenybė
se iš Lietuvos dar dalyvauja tarp
tautinis meistras Vladas Mikėnąs, 
Barstantis ir Rumiancevas. Mikėno 
sąskaitoj 2 taškai, Barstaiėio ir 
Rumiancevo po ir po 1 nebaigta.

USCF National Katiną, paskelb
tas Chess Life žurnale nr. 12/67, 
lietuvius įvardina šitaip: Meistrų 
klasėje: Povilas Tantvaišas. HL su 
2269 tš., Viktoras Palčiauskas, UI. 
2207; Ekspertai: K. Škėma, Mich. 
2107, Polucius, Ui. 2089, Ignas Ža
lys, Que. 2049, Dr. Alg. Nasvytis, 
Ohio 2041 ir K. Jankauskas, HL 
2040.
Kitų klasių: Adomaitis 1669, Dr. 
Bullockas 1868, Ermidis 1758, Fa
bijonas 1688, Gotautas 1436. Girnius 
1605, Jonaitis 1452, Juška 1576, Ka
siulis 1157, Karpuška 1688, Križ- 
niauskas 986, Karpus 1067, Liauks
minas 1361, Litvinas 1402, Miliaus
kas 1800, Milukas 1826, Narkevi
čius 1808, Paulėkas 1528, Skrabulis 
1267, Staknys 1966, Stašys 1692, 
Šalkauskas 1881. L. Šveikauskas 
1786, Ramas 1822, Veverica 1522, 
Vincaitis 1966, Vedeikis 1263, Zujus 
1830 ir Žukaitis 1621.

Bostono tarpklubinėse. Lietuvių II 
stovi trečia MET lygos “B” grupėje, 
kurioje rungiasi 12 komandų: Boyl- 
ston 3-0, 10-5; Cambridge 3-1. 13-7; 
Lithuanian 2%-l%, 13^-6*^. Lietu
vių I atsidūrė lentelės pabaigoj — 
Champion Division, teturėdama 1 
laimėjimą po ketvertų rungtynių.

Sausio 5 d. MIT atvyksta į So. 
Bostono LPD rungtis su Lietuvių I. 
Lietuvių B vyksta į Cambridge Y.

Worcesterio tarpklubinėse, Mairo
nio Parko komanda (šurkus, šar- 
kauskas, Ferrie ir šerrpukšnis) su
žaidė lygiomis su Quinsig. Comm. 
College 2-2, pralaimėjo prieš Norton 
1-3.

TO PLACE 
YOUBAD

CANCEL OR CHANGE
TgL; 767-3680

■ y,.

SERVICE

PRINCES8 KITCHENS 
8808 Janaiea* Avė. Woodhaven 

Complete Kiteben Madernizatioa 
Ali work guaraateed, all work done 

at reaaonaMe rates 
Can 849-0341

MR. ROSE 
78 W 131th Street 

RUBBISH REMOVAL and 
Ugtit Carpentry Work 
All Work Guaranteed 

Call AU 3-8537

PUNDIN'S PAINTING CORP
CUSTOM HOUSE A APT PAINT
ING Clean reliable work by experts. 
Reasonable — wallpaper removed 
fully insured Call 737-5634

BRICK WORK ROOFING PAINT
ING Cement Carpentry & Rubbish 
removed All work guaranteed Mintz 
A Coles 356 Atlantic Avė. Brooklyn 
MA 5-0274 — 658 Watkins St.
Broklyn 385-2128

CARPET SERVICE
Installations Repairs 

and Shampoo 
Ali Work Guaranteed 

Call

MR. JUNIOR DAVIS

-------CY 8-0284 --------

▼•tą. jūsų paguodo j*

biamiem Darbininko skaityto
jam. Atletas

>!• nuo 4-val. p.p.

Savininkas — Helmut Vollmer 
206 East 86th Street 

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York, N. Y.

TeL RE 4-4428

G. K. CARPET 
SERVICE

LAVING REPAIRING
RELOCATION CLEANING 

Insurance Estimates 
CY 3-4446 or CY 3-3889

DISPLAY

Puikiausia vokiška virtuve: pietūe-valcarianš 
kavinėje kur pastatyti automobilį.

WEISS & KATZ, INC.
137 ORCHARD ST„ N. Y. C. Tel. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

COUNTESS JORA, LTD.
Formai Gowns, Couture Dresses, 
Bridal and Bridesmaid Gowns, also 
eocclusive sample designs at discount 
prices. Also Style Centre for the 
Finest in Lingerie, Sleepwear, and 
Dresses. Main St. Stony Brook, L.i. 
Located in the Stony Brook Shop- 
ping Center — (516) 751-3181

FUNERAL KOMES

THEO. HILLEBRAND INC. 
FUNERAL HOME

For Dependability and Etines
63-17 WOODHAVEN BLVD.

Rego Park L. I, 
Call NE 9-5511

REPUBLIC Lic/uor Store, Ine.
laikrodininkas

Woodhaven 21, N. Y.
VI 7457J

322 Union Avenue, BrooHyn II, N.Y.
Telefonas EV 7-2089

JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

Šventėms bei kitokioms progoms

Medicinos daktaras
S. A. CHERNOV

223 2nd Avė. (14 St. kampas) 
New York City — Ofisas 14 
Tel. GR 7-7687 — GR 7-7818

Gydo aitrias ir kroniškas vyrų 
ir moterų ligas bei odos ligas. 
Priėmimo valandos kasdien nuo

nuo 11 iki 1 vaL p.p.

641-9441 Ml 1-7702
Richmond H* DORAN’S FLORIST. Ine.

126-15 Liberty Avenue Richmond HilI, N.Y. 11419
Krautuvė atidara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.; sekma
dieniais nuo 9 iki 5 vai. pp. — Gėlės pasiunčiamos į visus miestus. 
Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom progom buketai ir 
pristatoma į nurodytų vietą arba namus. Savininkai: John Doran 
ir Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

siunčia ^evanų siuntinius | Lietuvą ir SSSR. Krantuvėje 
didelis pasirinkimas geros rūšies prekių žemomis kaino
mis. Priiitfėmi telefoniniai užsakymai ir sodaromi siunti
niai gauti paštu. U&akomi rusiški automobiliai ir kitos 
pr^ės, daniški maisto siuntiniai, itališki akordeonai ir 
nylon’o lietpalčiai. Parūpinami dolerio ierautumą kuponaL
370 UNION AVENUE • Tetaf. EV 4-4052 • Brooklyn N.Y. 11211

“AIDAS” Radio-T.V. Lab.
i 94-17 Jsmsics Ave^ Woodhaven, N. Y. 11421 — TeLHI 1-7747.

Spalvuotos ir paprastos TV, radio stereo ir paprasti apa
ratai, vėsintuvai (air conditioner), magnetofonai (tapė- 

i reeorder) — taisymas ir pardavimas.
' SPAUDOS KIOSKAS

i J. BUBLATHS-------  ------ ---- --------------- J.PAŠUKONIS
,~—- ——

JUOZO MISICNO

RAVS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . .. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y.

Telefone*: Vlrginia 3-3544

S & G MEAT MARKET |
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421; VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 11211; STagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.

Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
We take all orders special price for Weddings and Parties. 

Home-made Bologna

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriaurios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite

SUPERIOR P1ECE GOODS CORP.
Tol AL 4-8319*200 Orchard Si, New York, N.Y. 10002

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler
Garantuotas laikrodžių taisymas

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

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENB — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

267 St. Nicholas Avė., Ridgewood, N.Y.

a|MII8MlllltMllMIMIIIIIIMinilllHimilllllllllllllllllllllllllllllUllinilllllllinillllllllil9S
f (212) 326-0717 f

NIEDERSTEIN RESTAURANT |
S Vieta ypatingai tinkama polaidotuviniam priėmimam, susitikimam, s 
S Taip pat gera vieta būrelių susirinkimam, pasitarimam. Gerai pa- = 
S ruoštas maistas. Įvairiausi gėrimai. Patarnautojai šiam darbui pa- = 
— ruošti. Skambinkite ir pasitarkite dėl rezervavimo. E

69-16 Metropolitan Avė., Middle Village, UL, N.Y. Į
n IIHNHIUIIUlUIHIUIMIIIHHlMHHIUnilllUllilUHIlUlUHIlIlIUMUUIIIilUlUIIIUilUn

RHMR esanti patalpa —, atvangai.

0M fttątto, užtektinai vietos sufto- 
HRMMaanp paatatyti

RIDGEWOOD CHAPELS 
663 Grandvww Avenue 

(prie Gatės ir Foreat Avenues) 
AJanX Reitter-Jacob Reitter

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUB 
84-02 JAMAICA AVĖ. -

WeodhavMą N. Y.

Koplyčios nemdkamąi visom 
miesto dalyse; veikia ventmadja.

TeL Vlrginia 7-4499

JOSĘFH P. SWKOWSKY
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TeL EVergreen 7-4335

jTepnen Armsiis
(ARMAKAM8KA8)

patarimus ir gilią užuojautą.
Laidotuvių įstaigos-koplyčios pasi
renkamos bet kurtėje miesto dalyje.

4221 PARK AVĖ.
(pr. Tremoot Av.) Bromą N.Y. 10457

TeL 863-2475 l”

Ettore Galelio,
Ine.

Vietoje gaminami, čia pasirenkami 
ir pastatomi bet kur. Pagrindinė įs
taiga: prie St Jotas kapinių, 7954 
Metropolitan Avė., Middle Village, 
U., N.Y. prie St Charles kapinių: 
1232 N. Weliwood Avė., Fine Lawn 
(via W. Babylon P.0.), LJ., N.Y.

Įsteigta 1917 m.
KARLSONS

FLOWERS, INC. fflKV
Gėlės. Vaisių pintinės,

84-11 Jatnaica Avenue, 
&S2& Woodhaven N.Y.11421

Tel. 849-4225

STUYVESANT Jewelers 
LEO URBACH — Europoje iš
simokslinęs laikrodininkas. Virš 
30 m. praktikos. Taisomus laik
rodžius elektroniškai patikrina 
ir reguliuoja. Metų garantija. 
Graviruoja vietoje. 231 1st Avė. 
(t. 13-14 St.) NYC, Tel. 475-2659

DEXTER PARKB PHARMACY ®
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) ' 

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

Mlch> 2-4130

TeL 441-0095 Sidney M. Vogei
Sąžiningas ir pafib'mas patarnavimas 

BUTLER'S
Radio & T. V patarnavimas

Parduodami oro vėsintuvai
Taisomi bet kokios firmos gaminiai 

ir modeliai.
80-09 JAMAICA AVĖ. 
Woodhaveir, N. Y. 11421

Gražiausia dovana visom progom 
Geriausios, autentiškos ilgo grojimo 
lietuv. plokštelės gražiai įpakuotos, 
monaural arba stereo gaunamos iš 
Reųuest Records. Nepriimkite pa
kaitalų. Teiraukitės krautuvėse arba 
reikalaukite veltui siunčiamo kata
logo: Reųuest Records, Ine. 66 Me- 
chanic St., New Rochelle, NY 10801.

MODERNI KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

FUNERAL HOME 
Moderni keptyčia- Air čockBUoaod 

A. J. BALTON-BALTRŪNAS

4k Notary Public
660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEOFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Iheodore loTmnbi,
Ino.

E. JOSEPH ZEBROWSK1 
Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia su 

Air Condition
123 E. 7th St, New York 9, N.Y. 

GRamarcy 5-1437

Market 2-5172

BUYUS
FUNEBAL HOME

Mario Teixeira, Jr. 
Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street
Newark, N J. 07105

tuvės. Modernios koplyčios —

KARLONAS
FUNERAL HOME

NEW BRTTAIN. CONN.

Tel. B A 9-1181

VAITKUS
NOTARY PUBLIC 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius

Moderniška koplyčia šermenims 
dykai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostoną. Telefonas: TR 6-6434.

SIMONSON
FUNERAL HOME

Kilnus patarnavimas nuo 1887

NAUJAUSI 
PRANCŪZŲ 

ir ITALŲ 
MODELIAI, 

airūs kailiniy 
ir kailiy 

papuošaly 
pasirinkimas

Viskas gaminama mūsų dirbtuvėje. 
DIDELIS PASIRINKIMAS. URMO 
KAINOS. Parduodame dideliems 
kailinių krautuvėms. Prieš pirkda
mi—įsitikinkite. Patogios mokėjimo 
sąlygos. Pertaisome kailinius ir ki
tus siuvinius į naujus modeline.

Alex Dimants Far Co.
150 W. 28 St, New York, N.Y.

Patalpa NO. 501.
Tęs. CH 2-1079 — CH 2-8536

Atidaryta darbo dtenontis 3 - 6; M* 
tadieniais 8-3. Liepos ir rugpiūčio 
mėn. šeštadieniais — uždaryta.

Long Island 
rtatome įvairaus dydžio 
■sujus Danus,- kuriuos 
galina tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal prisėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą karną. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną 

TeL 511AN 1-2864

•47-0300, Wm. H. SIMONSON, 
(^rektorius. Laidotuvių įstaigos: 

119-04 Hiliside Avenue 
Ridunond HilI, N. Y. 
97-01 lOlst Avenue 
Ozone Park, N. Y.

Tel. 753-6181
DEUhHKS FUNERAL HOME

landoje ir paruoši* garbjngM? 
laidotuves.

17 Congrass Avė.
Waforbury, Conn. 06708

Km norėty skelbtis Darbininke 
protonus skambinti: 

GLonmoro 2*2923

parodos*, spinta jfiardoina — pristatoma bet kur JAV-se.

Adolf Schrager Furniturc, Ine.
VoricvHta dHžinitoa. arsšta^to krMtoto

DABAR: 336 East 86th Street (tep 1 Ir t Avė.) N. Y. G 
Tel TR 94M60

Atdara kasdien iki 9 v. vakaro, antra ŠIeideis ir Isštad, Ud 6 v. vak.

SCHALLER&WEBER
AUGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Kelionei ir TV — kumpiai, jveirieoHoe mėeoe, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite įsitikžitaitef

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Verks: 1664 M Avė. (85-06 St) — TR 8-3047

Astarijejs: 2MB 5tetnway Street — Ag 4-3215 
Florai Park, L.I.: 295-17 HUtoM* Ava — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Fitld Rd. 516-757-0001

Franklie tą, L.I.: 981 Hempstod Tpsce. — 417-7677 

FtasMags: 41-06 Main Street — Hl 5-2652 

Jscksea HelgMs: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Peuebkeepeie. N.Y.: 450- Main St — 914-454-9070
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■ Ray Kerbei™. Dir.
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8 DARBININKAS 1967 m., gruodžio 27 d., nr. 85

BARBININkAS
nadjienos^AW

Darbininkas kitą savaitę dėl 
Naujų Metų šventės išeis tik 
vieną kartą.

JAV pašto vadovybė prane
ša, kad nuo 1968 sausio 7 pir
mos klasės laiškam reikės 6 c., 
oro pašto laiškam — 10 c. paš
to ženklo.

Balto vakarienė, užbaigiant 
Balfo rudens vajų, rengiama 
vasario 3, šeštadieni, Maspetho 
lietuvių parapijos salėje.

N. Y. Balfo rėmėjų knyga 
jau baigiama redaguoti ir bus 
dalinama per Balfo metinę va
karienę.

Vyr. moksleivių ateitininkų 
Marijos Pečkauskaitės kuopos 
valdybos pirm. Astra Ruzgaitė, 
sekretorė Aušra Kregždytė ir 
ižd. Petras Sandanavičius iš
skrido Į Dainavos stovyklą prie 
Detroito, kur dalyvaus idealo- 
giniuose žiemos kursuose.

Dr. Br. ir A. Radzivanai per 
Kalėdas paminėjo 25 metų sa
vo vedybinio gyvenimo sukak
ti.

Eglė žilionytė skaito sveikinimus 
pirmojo motery suvažiavimo minė
jime gruodžio 3 Carnegie Endow- 
ment salėje. Nuotr. V. Maželio

i

t

1968 m. sausio 7 d. Apreiškimo parapijos salėse,
259 N. 5th Street. Brooklyn. N. Y.

MAIRONIO MOKYKLOS
KALĖDŲ EGLUTĖ

V. Frankienės “KARALAITĖ TEISUTĖ” (vaidi
nimas). Kalėdų senelio dovanos. Kaip visada, 
turtingas bufetas ir įdomios varžybos loterijose. 
Po programos bus vietos jaunimui pažaisti ir vi
siems pašokti. — Pradžia 4 vai.

Visi širdingai kviečiami 
paremti jaunųjų moksleivių, 

pastangas.

Vienuolynas_____ GL 5-7068
Spaustuve _______  GL 2-6916
Administracija ___  GL 2-2923
Redakcija _______  GL 5-7281

NAUJI LEIDINIAI
Lietuvos valstybės atstatymo 

50 m. sukakčiai paminėti
"Peilio ašmenimis", rašytojo 

Jurgio Jankaus trijų veiksmų 
drama. Veikale pavaizduoja
mas Lietuvos gyvenimo laiko
tarpis, kai paaiškėjo jog visi 
tarptautiniai pažadai grąžinti 
po karo laisves tautom, kurios 
per karą yra jų netekusios, yra 
niekais nuėję. Kaina 4 dol.

"Tautos keliu" — dail. Jur
gio Juodžio tapybos kūrinių al
bumas. 50 spalvingų paveikslų 
iškelia Lietuvos valstybės tęsti
numą nuo vainikuoto karaliaus 
Mindaugo laikų. Kaina 7 dol.

Abu leidiniai gaunami: Dar
bininkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Parengimai New Yorke
Sausio 7 — Maironio mokyklos 

eglutė vaikams Apreiškimo parapi
jos salėje. Rengia mokyklos tėvų 
komitetas.

Sausio 19 —- Lietuviškas vakaras 
“Overseas Press” klube, 54 West 
40th Street, New York City, N.Y., 
6:30 p.p.; pagrindinis kalbėtojas 
prel. J. Balkūnas. Rengia St. Mi- 
chael Forum.

Vasario 3—EALFo vakarienė ir 
akademija Maspetho liet, parapijos 
salėje, 5 vai. p.p.

Vasario 4 — Apreiškimo parapi
jos klebono Emerito N. Pakalnio ir 
naujo klebono J. Aleksiuno pager
bimas Polonaise Terrace, Greenpoint 
(Brooklyn). Rengia parapijos orga
nizacijų komitetas.

Vasario 18 — Lietuvos nepriklau
somybės 50 metų atstatymo — Va
sario 16 dienos minėjimas New Yor
ke. Rengia N.Y. Amerikos Lietuvių 
Taryba.

Vasario 24 — Užgavėnės — Liet, 
kryžiaus Flushing Meadows parke 
išlaikymui paremti. Lietuvių Pilie
čių Klube, Maspeth, N.Y., 7:30 vai. 
vak. Rengia kryžiaus tvarkymo ir 
išlaikymo komitetas..

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
ir informacijos vadovui V. Radziva- 
nui, 84-16 110th Street, Richmond 
Hill, N.Y. 11418. Telef. Hl 1-9720.

PADĖKA
Elizabetho (N.J.) Lietuvių 

Bendruomenės apylinkės v-ba 
nuoširdžiai dėkoja pianistei-vir- 
tuozei J. Rajauskaitei-šušienei, 
solistei O. Zubavičienei, solis
tui B. Povilavičiui, rašytojui- 
poetui St. Santvarai ir dailiojo 
žodžio menininkei I. Veblaitie- 
nei už taip vykusią ir gražią 
programą muzikos-dainos -lite
ratūros vakare gruodžio 2 d. 
Elizabethe.

Ieškau 2-3 kambarių buto 
vienam asmeniui Flatbush ra
jone, pageidauju pirmam-ant- 
ram aukšte. Siūlyti: Mrs. Ona 
Grasman, 759 Schenectady 
Avė., Brooklyn, N. Y. 11203, 
Tel. SL 6-4594.

Išnuomojamas kambarys su 
baldais už labai prieinamą kai
ną ir prie gero susisiekimo. 
Tel. 845-6065.
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New Yorko miestas pasipuošęs Kalėdų šventėm Nuotr. R. Kisieliaus

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
New Yorko ir New Jersey 

apskrities susirinkimas buvo 
gruodžio 3 Aušros Vartų para
pijos salėje. Susirinkimą su
kvietė pirm. Larry Janonis. 
Maldą sukalbėjo kun. Antanas 
Kardas. Jis taip pat pasakė 
trumpą sveikinimo kalbą. Šei
mininkais buvo 12 kuopa.

Paskaitytas praeito susirin
kimo protokolas. Mandatų ko
misija pranešė, kad susirinki
me atstovaujamos šešios kuo
pos. Pirmininkas pranešė, kad 
kandidatai i trečią vyčių laips
nį bus parenkami kovo mėne
sį. Mrs. Mary Kober pranešė 
apie apskrities biuletenį, kuris 
išleidžiamas kas ketvirtis me
tų. Pirmininkas dar prisiminė 
centro valdybos posėdį, kuris 
buvo lapkričio 10 Newarke. Ka
zys Strolis kalbėjo apie Lietu
vos reikalus, ragindamas visus 
labiau įsijungti į veiklą. Religi
jos reikalų komisija siūlė, kad 
kiekvienam susirinkime būtų 
pakalbama apie aktualius reli
ginio gyvenimo klausimus. Me
tiniai apskrities pusryčiai ir ko
munija bus kovo 10 Newarke. 
Šeimininkais bus vietos 29 kuo
pa.

Susirinkimas baigtas malda 
ir vyčių himnu. Kitas susirinki
mas bus kovo 10 Newarke. 
Nuoširdžiai dėkojame 12 kuo-

Darbininko skaitytojam lap
kričio pradžioje buvo pasiųstas 
lietuviškas kelendorius 19 6 8 
metam. Jei kurie kalendoriaus 
nebūtų gavę, prašomi kreiptis 
į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Avė., Brook
lyn, N.Y. 11221. Kalendorius 
yra su lietuviška Vytim. Išlai
dom pridedama 1 dol. Taip pat 
galima gauti kasdien nuplėšia
mą Nidos išleistą kalendorių, 
kurio kaina 2 dol. 

Maironio mokykla rengiasi Kalėdų eglutės programai, kuri bus sausio 7 Apreiškimo mokyklos salėje. Rengia
Tadas Alinskas. Nuotr. R. Kisieliaus

pai už malonų priėmimą.
Nuoširdžiai sveikiname niū - 

su apskrities narę Virginiją 
Dutkus, kuri susižiedavo su Jo- 
seph Drumstu iš Worcester, 
Mass., veikliu 26 kuopos nariu. 
Jis anksčiau bovo centro val
dybos iždininkas. Virginija 
Dutkus yra vyčių 61 kuopos na
rė Patersone.

Reiškiama užuojauta prof. 
Jokūbui Stukui ir jo artimie
siems, mirus tėveliui. Užuojau
tą reiškiame ir Mrs. Ann Jatis

BROCKTONO ŽINIOS
Per penkiolika metų bažny

čioje paseno ir išsieikvojo gar
siakalbis. Žmonės sakydavo, 
kad net klebono nesigirdi. 
Gruodžio 1 įrengta naujas aiš
kus garsiakalbis.

Gruodžio 2 ir 3 buvo parapi
jos bazaras. Gražių dalykų bu
vo pasirinkti; tik lietus kiek 
trukdė atsilankymą. Surinkta 
pelno virš 700 dolerių. Vado
vės ir darbuotojos-ai: EI. Dru- 
zinskienė, Vyt. Iwashkevich, 
D. Spagna, S. Vanderstreet, 
M. Da Silva, M. Germain (Ger- 
manavičienė), O. Motiekaitke- 
nė. A. Clark, M. Seavey, R. Va- 
reika, R. Finey, P. Bizinkaus- 
kas, R. Dillis, J. Ezepik.

Parapijos mokyklai palaiky
ti aukojo: Ch. Kaziun, N. Ka
šėta po 20; R. Stitilis. M. Tamo
šiūnas — po 10, J. T. Feeney 
— 7, C. Clapp — 6, A. Eiki- 
nas. M. Spagna, C. Berry, M. 
Bloomstein. M. Beržinskas, V. 
C. Motiekaitis, W. Hinckley, V. 
Grubliauskas, J. Švagždys, L. 
Venderštreet, J. Kazlauskas, J. 
Butter, Pr. čepkauskas. L. Šu
kys, Ed. Alkonis. R. Dillis, M. 
Šablevičius, P. šaulys, M. Duls- 
kis, J. Monkus, K. Plonys —po 
5; EI. Kincus, F. Stundžia, Ch. 
Culpin — po 4; H. Troon, W. 
Yezukevich — po 3; G. P. 

(Juozaitis) ir kitiem šeimos na
riam, mirus vyrui Jack L. Ja
tis (Jonas L. Juozaitis), kuris 
buvo vyčių garbės narys, cen
tro valdybos pirmininkas, šiaip 
visada dalyvavo seimuose ir 
aktyviai reiškėsi visa^y—vyčių 
gyvenime.

Šių eilučių autorius šia pro
ga dėkoja Darbininkui, Drau
gui, Garsui, kurie per šiuos 
metus mielai spausdino įvai
rias vyčių žinias. Šia proga lin
kime visiem linksmų Kalėdų 
ir laimingu Naujųjų Metu.

F.V.

Needham, J.A. Svirsky, P. Bi- 
zinkauskas, St. Kielczewsky, 
J. Tamoshūnas, A. F. Kelley, 
W. Saulėnas, T. J. Galvin, T. 
Tully, A. Trynasty — po 2; D. 
Eivaitė, B. English — po 1; vi
so 225 dol.

Per 3 metus norima surink
ti kardinolo R. Cushing fondui 
50 milijonų dolerių; mūsų pa
rapijai paskirta kvota: 90,000 
dol. Po tokių didelių per pas
kutinius 18 metų darbų, kaip 
bažnyčios, klebonijos, vienuo
lyno, garažo, vargonų įrengi
mo, žmonės jaučiasi gerokai 
pavargę ir negali lenktyniauti 
su tais, kurie 30-40 metų ne
turėjo tokių dideliu planų. Iki 
gruodžio 6 pažadais surinkta 
13.170 dol. Pasižadėjo kun. kle
bonas J. Petrauskas — 5000; 
A. Fedorovich, R. Campion, S. 
Sviokla — po 500; kun. M. 
Vembrė, kun. W. Wolkavičius, 
kun. F. Norbutas. P. Gagel, 
J. Yakavonis, atminčiai M. Ya- 
kavonio. F. Chesnul, B. Ye
zukevich, W. Baronas, A. Šan
kus — po 450: J. Švagždys — 
360: B. Bolmantienė — 250; O. 

Da Silva, A. Šeduikis, J. 
Grandmont, Naujalis, T h . 
Johnson — po 240; J. Kelley 
— 216. V. Tamulis — 150. 
Vajus dar eina. M. Kas.

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apygardos atstovų suva
žiavime lapkričio 5 buvo išrink
ta nauja valdyba, kuri pareigo
mis pasiskirstė: Antanas Šku- 
dzinskas — pirm., Giedrė Ka- 
rosaitė — vicepirmininkė, švie
timo ir kultūros reikalam, Al
gis Martišauskas — vicepirm. 
ryšio reikalam su lietuviško 
jaunimo organizacijom, Ramū
nas Kalvaitis — vicepirm. ry
šiam su angliškai kalbančia vi
suomene ir spauda, sekr. Ka
zys Šimėnas ir ižd. Povilas 
Jančauskas. Pažymėtina, kad 
visi vicepirmininkai yra jauni
mo atstovai.

Juozo Kapočiaus, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjo, 60 me
tų sukakties minėjimo proga 
Lietuvių Bendruomenės Bosto
no apylinkė, vietoj dovanų, Ka-
počiaus vardu Lietuvių Fondui 
įnešė $100.

Justinas Mickevičius, anks
tesnės kartos ateivis, Kalėdų 
proga per “Keleivį’’ įnešė $100 
į Lietuvių Fondą.

Stasio Žižniausko-Ziko 7 m. 
mirties sukakties proga žmona 
Elžbieta žižniauskienė įmokėjo 
Lietuvių Fondui $100.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijoj Naujų Metų sutiki
mui komiteto pirm, yra Ed
mundas Ketvirtis, kiti nariai: 
St. Drevinskas, adv. J. Griga- 
lus, A. Andriulionis, A. Kapo
čius, J. Lubinas, A. Neviera ir 
adv. A. Young.

Bostono Šaulių J. Vanagai
čio vardo kuopos metinis su
sirinkimas įvyko gruodžio 17 
J. Stašaičio bute, 55 Welles 
Avė., Dorchester. Išrinkta nau
ja valdyba: Jonas Stašaitis — 
pirmininkas, A. Šležas — sek
retorius ir St. Augonis — iž
dininkas. Revizijos komisija: J. 
Liutkonis, Puskepalaitis ir Jo- 
nukėnas. Kuopos valdyba pasi
džiaugė, kad kuopos narių 
skaičius smarkiai auga. Kuopos 
valdybos ir narių dabartinis di
džiausias rūpestis -— sausio 14 
surengti Klaipėdos krašto atva
davimo minėjimą. Prelegentų 
maloniai sutiko būti savanoris 
— poetas ir rašytojas Stasys 
Santvaras. Meninė dalis for
muojama.

"Toks mūsų likimas" — nau
ja dainų — muzikos plokštelė. 
V. Bandžiūtė įdainavo: Mėly
nos akys, Vasara ateina, Lop
šinė, Naktis, Aš verkiu vie
na, Laukiu tavęs ir kitas mo
derniškas dainas. Kaina: ste
reo 5 dol., siunta 50 c. Gau
nama: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

Nauja ilgo grojimo plokštelė 
"Sigutė" jau gaunama. Vaikam 
skirtas dainas ir pasakas išpil
do Aurelija Paukštelienė ir J.
B. Jarai. Pasakos: Sigutė ir 
Liepsnabarzdis, Dainos: Milžinų 
šalis, Kartą karalaitis, Tindy, 
Žiema, Miegoti, vaikeli, Striu
kis beuodegis. Kaina 5 dole
riai. Persiuntimui pridedama 
50 c. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wes+ Broadway, South Boston Massachusetts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus"

ALFRF.D H'. ARCHIBALD
Prrsidrnt

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $132.000,000

Current dividend 5 G on all accounts.

Dabar moka ,)^O už visų rūšių taupomus pinigus.

Lietuvių Piliečių D-jos valdy
ba 1968 metams išrinkta šios 
sudėties: pirm. Stanislovas Dre
vinskas, vicepirm. Longinas 
švelnis, sekr. Bronius Utenis, 
fin. sekr. Adomas Druzdis, mar
šalka Juozas Markelionis, direk
toriai: adv. Jonas Grigalus, Jo
nas Šilalis, Antanas Matjoška, 
Juozas Lubinas, Vytautas Stel
mokas, Antanas Andriulionis ir 
adv. Antanas Young; revizijos 
komisija — Julija Arlauskienė, 
Andrius Keturakis ir Petras 
Bliumas.

Antanas Saulaitis, S. J., neo- 
lituanų jaunimo susirinkime 
kalbėjo apie religijos vaidme
nį žmonijos gyvenime.

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas įvyko gruodžio 2 sko
ningai įrengtame Elenos ir Jo
no Valiukonių bute. Pirminin
kavo Pr. Pauliukonis, sekreto
riavo Antanina Sužiedėlienė. 
Susirinkimą pradėjo skyriaus 
valdybos pirm. S. Eiva, maldą 
atkalbėjo prel. V. Balčiūnas. 
Paskaitą skaitė jauna sociologė 
Daina Skirmuntaitė apie nau
joves.

Po paskaitos vyko gyvos dis
kusijos. Dr. J. Girnius paste
bėjo, kad negalima visų naujo
vių iš anksto priimti ir visas 
tradicijas paneigti. Aukščiau 
visų naujovių stovi vertybės, 
ir pagal jas reiktų vertinti vyks
tančius pasikeitimus. Prel. V. 
Balčiūnas nurodė, kad šiandien 
pasaulis yra pasimetęs, nebe
pažįsta tikrų vertybių, todėl 
yra didelis pavojus, kad naujo
vės gali nuvesti į klystkelius. 
Dėl to pareiga pažinti tikrąsias 
vertybes ir atsispirti klaidin
gom ir į klystkelius vedančiom 
naujovėm. Valdybos pirm. S. 
Eiva pranešė apie praeitų me
tų veiklą. Valdyba buvo išrink
ta iš S. Eivos, Br. Kuodienės, 
L. Leimonienės, V. Sužiedelie- 
nės ir R. Pauliukonio. Pastara
jam išvykus į Chicagą, valdybo
je liko tik keturi asmens. Be 
vo sušauktas vienas susirinki
mas pas Eligijų Sužiedėlį su 
kun. prof. St. Ylos paskaita, su
rengtas prof. Stasio Šalkauskio 
minėjimas ir Brocktone su
rengta Kristaus Karaliaus šven
tė. O. Vaitkienės ir G. Eivie- 
nės iniciatyva Kennebunkporte 
suorganizuota gana vykusi 
moksleivių ateitininkų stovyk
la. Su jaunučiais dirba česlava 
Aleksonienė ir D. Jasaitytė. 
Moksleivių globėjas Br. Paliu
lis pranešė apie moksleivių 
veiklą. Moksleiviai yra išleidę 
vieną laikraštėlio “Pirmieji 
žingsniai” numerį. Aptarus ei
namuosius reikalus, susirinki
mas baigtas šv. Rašto skaity
mu, ką atliko inž. Borūnas. Iš
rinkta nauja valdyba pasiskirs
tė pareigomis: pirm. Pr. Pauliu
konis, vicepirmin. O. Girniu- 
vienė, sekr. Br. Vasienė, ižd. 
V. Kulbokienė, jaunimo reika
lų vedėja J. Borūnienė ir moks
leivių globėja D. Skirmuntaitė.

Pr. P.

JOSEPH C. LUBIN 
FUNERAL SERVICE 

546 E. Broadvvay, South Boston, 
Mass. — Tel. AN 8-5185 
Kada ištinka šeimą nelaimė, J. 
C. Lubinas tinkamai pataria 
tvarkyti tuos liūdnus reikalus. 
Koplyčios erdvios ir vėsinamos. 
Koplyčios ir laukiamieji kamba
riai iškilmingi. Laidotuvės tvar
komos nuoširdžiai, užjaučiant.
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