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Prezidento pirmas žingsnis naujų metų programoje
Europos finansininkai buvo nurodinėję Amerikai imtis varž
tu doleriui gelbėti. Nepatenkinti, kuriem teks mažinti pelnus 

iš užsienių

Prezidentas LBJ metus pra
dėjo rūpesčiu apsaugoti doleri 
nuo vertės kritimo. Sausio ’l 
skelbė programą ir kvietė vi
suomenę paremti tą programą

ĮVYKIAI, KURIE TEBERIEDA NAUJŲ METU PRADŽIOJ
VIETNAMO KARAS — geros 
naujienos

Kalbama ir bus kalbama apie 
derybas ir taiką. Tačiau pra
džioje neišvengiama karinius 
veiksmus stiprinti. Aštriausias 
klausimas: reikės ar nereikės 
perkelti karinius veiksmus į 
Cambodiją, kurioje priešas ran
da prieglaudą? Pagal NYT in
formaciją JV vyriausybė ke
liais atvejais yra raginusi siųs
ti iš P. Vietnamo daugiau gerų 
žinių — apie sėkmingą karą, P. 
Vietnamo didėjantį įsijungimą, 
kovą su korupcija. Tai reika
linga prieš rinkimus Ameriko
je. I

Amerika kasdieniniame gyvenime
AMERIKA moko ir mokosi

Pagal statistikas tarp 100 a- 
merikiečių vienas yra mokyto
jas ar dirba mokykliniame dar
be. Tokių yra daugiau kaip 2 
mil.

Pradžios mokyklos mokyto
jo atlyginimo vidurkis 7,877 
dol. — 6.6 proc. daugiau nei 
prieš metus.

Užsieny 5 bilijonai
— Amerikos kapitalo inves

tuota į Europą 3 bilijonai.! Pu
sė jo Prancūzijoje. De Gaulle 
kalbėjo apie Amerikos kapita
lo pavojų. Dabar kapitalo pri
laikymas sutaria ir su de Gaul
le politika. Viso užsieniuose in
vestuota 5 bil.

— Pietų Vietname amerikie
čiai neteko viso 218 lėktuvų. 
S. Vietname 773.

— Cambodia kunigaikštis Si- 
hanouk pareiškė, kad jis nesi
priešins jėga, jei Amerikos ka
riuomenė persekios priešą 
Cambodijos žemėje.

— Izraelis sausio 1 paleido 
500 karo belaisvių egiptiečių. 
Paliko nelaisvėje dar 8,500.
....— Apsaugos sek r. McNama- 
ra šiose pareigose išbusiąs iki 
kovo mėn.
— Montrealio parodos pasi - 

sekimas paskatino majorą pa
skelbti, kad paroda gali būti ir 
1968. Prasidės greičiausia ge
gužės mėn.
...— Pietų Afrikoje dr. Chris- 
tian Bernard sausio 2 padarė 
antrą operaciją — įdėjo 58 me
tų pacientui jauno žmogaus šir
dį. širdis pradėjo veikti ir be 
elektrinio šoko, kuris buvo rei
kalingas VVashkanskiui.

— Castro sausio 2 paskel
bė gazolino racionavimą. Ga
zoliną gauna iš Sovietų, bet 
paskutiniu laiku nepakanka
mai.

— Prancūzijoje įsisteigė ant
ra komunistų partija — pro- 
kininė.

doleriui sulaikyti namie.
Skelbė, kad 1967 užsieninė 

apyvarta davė 3.54 bil. nuo
stolio. Nuostoliui sumažinti 
šiem metam numatytos tokios

VIDURINIAI RYTAI — kas po 
karo?

Nustojo Amerikos spauda 
skelbusi, kad Izraelio-Arabų ka
re daugiausia pralaimėjo Sovie
tai. Dabar C. L. Sulzbergeris 
(NYT) jau atvirai pripažino, 
kad pereitais metais strategiš
kai daugiausia laimėjo Sovietai 
viduriniuose rytuose. Jų kon
trolė sustiprėjo arabuose ir Vi
duržemio jūroje. Tai suprasda
mas, Egiptas mėgina atsvaros 
ieškoti, atnaujindamas diplo
matinius ryšius su Anglija; mė
gino, nors nesėkmingai, ir su 
Amerika. Izraelis ieško atra
mos Amerikoje ir tuo tikslu

Mokosi valdinėse mokyklose 
iš 100 amerikiečių 25, vadi
nas, ketvirtadalis visų gyven
tojų — viso 43,788,324. Tai 
1.9 proc. daugiau nei 1966.

DARBO KAINA PAKILO, pro
duktyvumas — ne

Pramonės gaminiui darbo 
kaina 1967 lapkričio mėn. bu
vo 5 proc. didesnė nei prieš 
metus.

Pragyvenimo indeksas per 
12 mėnesių pakilo 5.04 proc.

Produktyvumas tepakilo 1 
proc. Nuo 1960 iki 1964 pro
duktyvumas pramonėje buvo 
per metus 4 proc.

AMERIKOJE — kiek eina į 
bažnyčią

Gallupas sako, kad 1967 vi
dutinišką sekmadienį bažnyčias 
lankė 45 proc. amerikiečių. 
Daugiausia lankė 1959. Nuo 
tada skaičius mažėjo iki že
miausio lygio 1965 ir 1966 — 
44 proc. Prieš antrą pasaulinį 
karą 1940 buvo tik 37 proc. 
Gallupas aiškino, kad su karu 
lankančių skaičius didėja. Da
bar padidėjo ryšium su Vietna
mo karu.

Katalikų lanko bažnyčias 66 
proc., protestantų-^ proc. Už 
kitas protestantų grupes uoles
ni yra liuteronai ir baptistai. 
Moterų lanko 49 proc., vyrų 
41. Uoliau lanko kolegijas bai
gę negu jų nelankę. Uolesni ry
tuose — 46 proc. tol. vakaruo
se tik 34, pietuose ar vid. va
karuose 48 proc.

— Komunistinė Kinija nau
jiem metam atnaujino kaltini
mus Sovietam, kad jie susidė
jo su Amerika prieš Kiniją.

— Čekoslovakijos kom. par
tijos komitete iš 10 narių 8 pa
sisakė prieš prezidentą Novot- 
ny, bet jis išsilaiko tik remia
mas Brežnevo iš Maskvos. 
Brežnevo patarimu, esą dabar 
pažadėjęs nuolaidas Slovaki
jai.

priemonės:
— suvaržyti Amerikos kapi

talo investavimą užsieniuose; 
sumažinti Amerikos bankų pa
skolas užsieniam (bent 1.5 

šiom dienom atvyks Izraelio 
min. pirm. Eshkol į Washing- 
toną.
POPIEŽIUS ir taika

Popiežius Paulius metų gale 
apie nieką tiek nekalbėjo kaip 
apie taiką. Naujų metų pareiš
kime vėl skatino paliaubas, de
rybas, taiką Vietname. Vietna
mo Ho Chi Minh naujų metų 
atsišaukime skatino kovoti ir 
dėkojo Jungtinėse Valstybėse 
tiem, kurie pereitais metais pa
rėmė jo kovą. Popiežiui gestą 
darydamos Amerikos ir P. 
Vietnamo vyriausybės naujų 
metu paliaubas iš 24 valandų 
pratęsė iki 36 valandų.

Vietname paliaubos buvo su
laužytos apie 110 kartų. Tarp 
žuvusiu paliaubų metu ameri- 
kiečiiį pristaikoma 30, sužeistų 
163, priešo žuvusių 358.

IZRAELIS ir Vokietija
Izraelis, pasmerktas de Gaul

le, ieško atramos Vokietijoje. 
Bendradarbiavimo kryptimi ge
rokai pasistūmėjo. Izraely din
go propaganda prieš Vokietiją. 
Vokietija tapo didžiausiu pre
kybininku su Izraeliu — po 
J. Valstybių ir Anglijos.
DE GAULLE ir žydai

De Gaulle lapkričio kalba 
prieš Izraeli ir iš dalies prieš 
žydus pelnė jam “antisemito” 
vardą. Prancūzijos žydų protes
tai prieš de Gaulle tuojau nu
tilo. Už juos prabilo New Yor- 
ko žydai, siūlydami boikotuoti 
Prancūzijos prekes ir turizmą.
SOVIETUOSE komsomolo valy
mas?

Sovietuose pastebimi ne tik 
teisinai prieš rašytojus. Dėme
sį patraukė ir Brežnevo valy
mas partijos viduje. Valo vadi
namą komsomolo grupę, kuriai 
vadovauja Selepinas, buvęs K. 
G.B. viršininkas. Valo likviduo
damas pačias įstaigas, kuriom 
vadovavo tos grupės nariai. 
Paskiausiai “kėdė atimta” iš 
poSergei K. Romanovskio, ku
ris nuo 1962 buvo “kultūrinių 
ryšių su užsieniu komiteto” 
priekyje. Tas komitetas panai
kintas, ir jo pareigos priskir
tos užsienių reikalų ministeri
jai. Manoma, kuriam laikui su
kilus ir kultūrinių mainų su A- 
merika programa.

- Vario pramonėje 60,000 
streikuoja jau daugiau kaip 
170 dienų. Tik vienoje Utah 
streikas padarė 73 mil. nuosto
liu gamybai. Streikuoja apie 
95 proc. vario pramonės.
....— Tabako pramonėje sausio 
1 sustreikavo 3,000 Richmond 
ir Druham, N.C. Ligi šiol va
landai darbininkas gavo 2.60 , 
siekia gauti 50 cn. daugiau, 
siūlo 37 cn.

— New Yorko miestui 1964- 
5 paroda davė 21,159,660 dol. 
nuostolio.

bil.); apriboti (bent puse bilijo
no) turistų išvežamas sumas a- 
napus vakarinio pusrutulio — 
pernai šio turizmo nuostolis 
siekia 2 bil.; sumažinti sumas 
Nato karinei paramai (bent pu
se bilijono).

Šios priemonės yra “diržo 
suveržimas”, ir pirmieji savo 
nepasitenkinimą ėmė reikšti 
bankininkai. 

__

JUNGTINĖSEjTAUTOS ir 
Žmogaus teisės

Popiežius pereitais , metais 
buvo paskelbęs “Tikėjimo me
tus”, sausio 1 paskelbė “Tai
kos diena”. hfeapsileisdamas J. 
Tautų sesijos pirmininkas Ru
munijos užsienių ministeris 
Corneliu Manescu gruodžio 31 
paskelbė, kad 1968 Jungtinės 
Tautos minės kaip “Tarptauti
nius metus už žmogaus tei
ses”. Prieš 20 metų buvo pri
imta žmogaus teisių deklaraci
ja. Bus 3 savaičių konferenci
ja Teherane — prasidės ba
landžio 22.

Nixonas respublikonų priekyje
Pagal Newsweek, jei rinki

mai būtų dabar, tai Nixonas 

gautų 561 konvencijos nario

B. K. Balutis su Baltijos valstybių diplomatais Kaune 1924 konferencijoje. Sėdi iš kairės: Latvijos fin. ministe
ris Kainings, Latvijos užsienių r. min. Sėja, Lietuvos m in. pirm, ir užs. reikalų min. E. Galvanauskas, Estijos 
užs. r. min. Tofer, Lietuvos politikos departamento direktorius B. K. Balutis; stovi: Latvijos delegacijos narys 
Balodis, Latvijos atstovas Lietuvai Gilberts, konferencijos generalinis sekretorius O. Milašius, D. Zaunius (?), 
Latvijos politinio dep. dir. Schumans, Lietuvos atstovas Vokietijoje V. Sidzikauskas, Lietuvos atstovas Sovietuo
se J. Baltrušaitis, Estijos atstovas Lietuvai Seljams, Estijos pol. dep. dir. Schmidt, Lietuvos atstovas Estijai Li
sauskas, Lietuvos atstovas Latvijai Augštuolis.

TARP KRIKŠČIONIŲ IR ŽYDŲ —DIALOGAS PAVOJUJE
Vatikano II susirinkimas pa

darė gestą žydam, atmesdamas 
populiarų kaltinimą dėl žydų 
atsakomybės už Kristaus nužu
dymą. Susipratimas tarp krikš
čionių apskritai ir katalikų spe
cialiai su .žydais buvo vykdo
mas įvairiuose kraštuose ir į- 
vairiais būdais, ypačiai J. Vals
tybėse.

Tam sėkmingam “dialogui” 
dideliu stabdžiu virto Izraelio- 
Arabų karas. Jewish Press laik
rašty nuolat nuo to laiko ran
di žydų kaltinimus, kad krikš
čionių oficialios vadovybės ne
parodė paramos Izraeliui, kai 
jiem buvo grasinama genocidu. 
Apie kaltinimus informuoja ir 
N.Y. Times (gruodžio 31). Esą 
žydų vadai žiūri į aną Izraelio

Lietuvos ministeris
B. K. BALUTIS mirė
Lietuvos atstovas .. Londone 

nepaprastas pasiuntinys ir įga
liotasis ministeris Bronius Ka
zys Balutis gruodžio 30 dieną 
mirė.

Mirė amžium seniausias Lie
tuvos diplomatas — sulaukęs 
89 metų ir rytojaus dieną po to 
iškeliavęs.

Mirė ir seniausias savo dip
lomatine tarnyba Lietuvai — 
pradėjęs nuo 1920 metų. Iki 
tol buvo atitarnavęs uoliai ir 
judriai Amerikos lietuvių orga
nizacijom bei spaudai.

Nė viename iš diploma
tų taip šakotai nesusijungė iš
tikima ir gausi tarnyba tom 
dvejopom Lietuvom — tai, ku
ri yra Amerikoje, ir tai, kuri 
yra gimtoje žemėje.

B. K. Balutis — dzūkas ir 
tuo didžiuodavosi ar savo tem
peramentą tuo paaiškindavo. 
Gimęs Seirijuose, Seinų ap., 

paramą, Rockefelleris 363, Rea- 
ganas 201, Romney 89. Neap- 
sis^rendusių būsimų konvenci
jos narių 114.

karą kaip į “moralinį klau
simą” ir esą nustebinti, kad 
krikščionių vadai pasirodę 
“moraliai nejautrūs”. Tiesa, at
skiri asmens kaip Niebuhr 
(protestantų) ir kardinolas Cu- 
shingas (katalikų)aiškiai ėjo su 
Izraeliu. Bet buvo ir tokių va
dų (kaip buvęs teologinės se
minarijos prezidentas Van Du- 
sen), kurie Izraelio karą lygi
no su Hitlerio blitzkriegu 1940 
tautom sunaikinti.

Amerikos sinagogų taryba 
dėl to viešai skelbė kaltinimą 
krikščionių organizacijų vado
vybėm, ir konservatyvesni žy
dų atstovai mano, kad prasidė
jęs “dialogas” toliau nesąs nau
dingas.

Ministeris B. K. Balutis

1879 gruodžio 29. Prie dėdės 
kunigo J. J. Židanavičiaus ap
sigyvenęs Vymyslino, Plocko 
gub., baigė mokytojų seminari
ją, ten pat mokytojavo. Paskui 
baigė matininkų mokyklą Psko
ve, atitarnavo caro kariuome
nėje. Bet 1905 vežamas į 
Japonijos karą, atsidūrė ne 
Mandžurijoje, o Amerikoje.

Pirmiausia apsigyveno Am
sterdame, N. Y. Kitais metais 
įstojo į Valparaiso universite
tą, kurį perėjo tiek daug A- 
merikon pakliuvusių lietuvių. 
Bet kolegiją baigė Chicagoje 
teisių magistro laipsniu. Tuo 
pačiu metu dalyvavo SLA. bu
vo Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos pirmininkas, važinėjo kaip

Tarp krikščionių taip pat pa
sitaiko pastabų: esą žydai jaut
rūs Izraelio klausimui, bet jie 
nėra jautrūs, kada kiti yra ne 
tik genocidu grasinami, bet 
ir genocido naikinami, ir jie 
apie tai tyli. Esą krikščionys rė-

TAIKA AR REKLAMA?
Italų pramoninkai sugalvojo 

paminėti 60 metų automobilių 
lenktynes tarp Paryžiaus ir Pe- 
kingo. Jie surengė naują auto
mobilių kelionę iš Romos Į 
Pekingą. Pavadino tą kelionę 
“Taikos ir brolybės” kelione, 
išgavo popiežiaus laišką ir gruo
džio 10 iškeliavo. Jau Varšu
voje paaiškėjo, kad Sovietai 
jiem vizų neduos — esą ke

ir patarėjas V. Balickas

delegatas įvairiose konferenci
jose, rašė, redaktoriavo. 1919 
buvo pasiųstas į taikos konfe
renciją Paryžiuje kaip Lietu
vos delegacijos narys. Buvo 
vienas iš delegacijos sekreto
rių šalia E. Galvanausko ir P. 
Klimo.

Po konferencijos buvo pa
kviestas Į Kauną į užsienių rei
kalų ministeriją.

Užsienio reikalų ministerijo
je nuo 1920 ėjo visokias pa
reigas: vice-ministerio, politi
nio departamento direktoriaus, 
gen. sekretoriaus. Bet svarbiau 
tai, kad jis buvo dalyvis daugu
mos svarbiausių derybų, kurias 
savo gyvavimo pradžioje Lietu
va turėjo su kaimynais: 1919- 
20 laikotarpyje derybose su 
lenkais dėl belaisvių pasikeiti
mo, derybose su latviais dėl 
sienų, derybose su lenkais Kal
varijoje ir Suvalkuose, kur bu
vo pasirašyta garsioji sutartis, 
Želigovskio sulaužyta; dalyva
vo taip pat derybose su tarp
tautine komisija dėl Vilniaus 
plebiscito; derybose su ambasa
dorių konferencijos nariu Nor- 
man Davis dėl Klaipėdos. Pas
kiau 1924 vėl derybose su lat
viais ir estais dėl ūkinės uni
jos; buvo Lietuvos delegacijos 
narys Tautų Sąjungoje.

Nuo 1928 naujas lūžis — 
grįžta į Ameriką kaip Lietuvos 
nepaprastas pasiuntinys ir įga
liotas ministeris. Nuo 1934 per
keliamas į Londoną tokiom pat 
pareigom. Ten išbuvo 33 me
tus. Anglijos vyriausybės aky
se paskutiniu laiku. Sovietam 
Lietuvą okupavus, jis nebuvo 
aktyvaus diplomatinio korpo 
nariu. Bet jis naudojosi visom 
asmeninėm diplomatinėm pri
vilegijom. Lietuvių akyse jis 
buvo gyvas ir konkretus ne
priklausomos Lietuvos simbo
lis.

Velionies atstovavimo parei- 
gos dabar tenka patarėjui Vin
cui Balučiui.

rne žydų protestus dėl žydų ti
kėjimo ir kultūros persekioji
mo Sovietuose. Bet ar žydu va
dai parėmė protestus dėl kitu 
tikėjimų persekiojimo?...

Tai, reikia manyti, yra laiki
niai stabdžiai dialogui.

liai užpustyti. Jie pasiryžę va
žiuoti pro kitas valstybes, nors 
nėra užtikrinti, kad kom. Kini
ja vizą duos.

Jei čia rūpėtų taikos reika
las. tai popiežiaus laiškui būtų 
greitesnių susisiekimo kelių, o 
jei biznieriam terūpėjo taikos 
reikalu pridengti sau reklamą, 
tai ji būtų buvusi dar didesnė, 
jei būtų pasiskelbę, kad išėjo 
pėsti su taikos laiškais ...
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Naujuose metuose

Sausio 7 šv. Antano' parapi
joje bus antri Detroito arki
vyskupijos balsavimai. Kaip ir 
pirmą kartą, balsuoja ne šei
mos, bet visi parapiečiai indi
vidualiai, pradedant nuo gim
nazijos mokinių amžiausfapie 
13 metų). šį kartą bus balsuo-

tą metuose.
8. Demokratiškam vyskupi

jos administravimui turi būti

14. Pageidaujama šalia ro
žančiaus parinktas skaitymas 
iš šv. Rašto laidotuvių metu.

15. Suruošti šv. Rašto studi
jų būrelį. _

16. Gerbti Dievo duotas at
skiras kalbas, atitekant visas li
turgines pamaldas ir sakra
mentinius patarnavimus ta kal
ba — ypač tautinėse parapijo-

susirinkti parapijos patalpose, 
kad jis iš mažens prie parapi
jos priprastų.

.26. Vedybinių bylų sprendi
mo metodai atitinkamose kuri-

išrinktąs kunigų ir pasauliečių 
komitetas.

9. Mokestis neturtingom pe
niai ir auklėjimo klausimai- # rapijom paremti turėtų būti ne 

Administracija
1. Detroito ir kitų JAV diece

zijų vyskupai turėtų kuo dau
giau dėti pastangų ne tautinių 
parapijų panaikinimui, bet kuo 
efektyvesniam tų parapijų įsi
jungimui į bendrą Bažnyčios 
atsinaujinimo darbą.

2. Arkidiecezija turi paskirti 
savo kanceliarijoje vieną refe
rentą tautinių parapijų reika
lam.

3. Amerikos vyskupų konfe
rencijoje vienas iš vyskupų tu-

___ _ - _ ____ _ retų pasiimti tautinių parapijų 
lą. (Tai šešių puslapėlių infor- koordinatoriaus pareigas, 
macija!). Nieko negirdėti apie 
aną leidinį su nepriklausomos 
Lietuvos pažanga ir palyginimu 
su sovietinės okupacijos pada
riniais. Nieko negirdėti, ko
kioj padėty yra anas diplomati
nių dokumentų rinkinys, ku
ria® buvo įprašyta diplomati
nė tarnyba.

Nors Clevelande įvykusi JV 
Bendruomenės tarybos antroji 
sesija turėjo specialiai klausi-

Nuo anos konferencijos pra
ėjo dešimt mėnesių. Atėjo Wa- 
shingtone veiksnių konferenci
ja, atėjo Bendruomenės tary
bos sesija New Yorke, paskui 
Ctevelande, atėjo Vliko seimas 
Nevr Yorke. Iš pranešimų tose

Esame naujuose metuose, 
kurie yra jubiliejiniai ir ko
riuos pavadinom Laisvės Ko
vos Metais.

Jubiliejiniais metais siekiam 
specialiai prašnekti į lietuvius 
ir nelietuvius. Lietuviam norė
tume pagilinti valstybinę sąmo- konferencijose — seimuose aiš- 

7 | nę,.ypačiai tiem, kurie Lietu- ’ ...................................
vos nėra matę. Nelietuvius no
rėtume sudominti Lietuvos lais
vės problema kaip visos Euro
pos problemos dalimi ir jos ga
limais sprendimais. .

Kokius ženklus jaut, regime 
tos mūsų dvejopos veiklos, ku
rią pavadinom “kova”?

kėjo, kad Vlikas žada duoti ant
rą laidą knygelės “Lithuania”. 
Vlikas garsino jau kaip atliktą 
indėli į informaciją svetimie-

apie... Vliko struktūrą ir veik-

Veikla susirūpinta laiku. Per
eitų metų sausio 14-15 veiks
nių konferencijoje New Yorke 
svarstytus tuo reikalu įsiparei- 
gojimus komunikatas buvo taip 
sužymėjęs: “Išleistinas leidinys 
apie Lietuvos ūkinę pažangą 
nepriklausomybės laikotarpiu, 
jos pobūdį ir tempą, palygi- 
nant su sovieUnės. 
padariniais Lietuvai. Taip pat 
išleistinas dokumentų rinkinys 
apie Lietuvos-Sovietų santykius 
1917-1967 laikotarpy”.

Toliau: t “1968 laisvės kovos 
metais Jungtinių Valstybių Lie
tuvių B-menė išleidžia 1 i e - 
tuvių ir anglų kalba leidinį 
Lietuvą, Lietuvių išeivijos isto
riją, Lietuvių kalbos aiškina
mąjį žodyną ir Lietuvių lite
ratūrą”.

Anuos ^įpareigojimus žy
dėdamas, Darbininkas 
šioje vietoje (1967 v a - 
sario 28) pirmąją Įsipareigoji
mų dalį vertino kaip reikalin- 

- gą ir įmanomą įvykdyti. Dėl 
antros dalies, dėl bendruome
nės įsipareigojimų, suabejojo: 
“Našta didelė. Tenka abejoti, 
ar ji gali būti pakelta. Ir tai per 
tokį trumpą laiką — per Viene
rius metus... Pranešimas nie
ko nemini, kuo bus prašnekta 
į lietuvišką “jaunąjį pasaulį” 
apie Lietuvos nepriklausomy
bės laikus, kuo to jaunimo at
minime bus įrėžti jubiliejiniai 
metai”.

niam metam, bet neteko pa
stebėti jos pasiskardenant jo
kiu komunikatu, kiek anie me
tų pradžios užsimojimai pasi
stūmėjo pirmyn ar kokių juose 
atmainų padaryta.

4. Arkidiecezija turi aprū
pinti tautines parapijas kuni
gais, ne tik gerai mokančiais 
tos tautybės žmonių kalbą, bet 
gerai suprantančiais tų žmonių 
dvasia ir reikalavimus.

5. Kasmet arkivyskupas turė
tų surengti katedroje bendras 
pamaldas- visai - vyskupijai,-ar 
atskiriem jos rajonam. f

6. Arkivyskupija turėtų būti 
padalinta į mažesnius rajonus 
— vyskupijas.

7. Vyskupas turėtų aplanky
ti kiekvieną parapiją bent kar-

16. Parapijos metinė apy
skaita turi būti pristatoma vi
suotiniame parapijos susirinki
me, o ne bažnyčioje.

17. Parapijos komitetai pri
valo būti išrenkami visuotinia- jos institucijose turi būti su- 
mę parapijos susirinkime Ko- moifemmti ir" decentralizuoti.

vienodas visom parapijom, bet mitetai turi turėti lygų spren- Pageidautina, kad tie reika- 
džiamą balsą su parapijos kle-^ai būtų sprendžiami ne Vati- 
boriu administraciniuose ir fi- 1 * 1 “ “ 1 *
nansiniuose reikaluose.

18. Sekmadienio rinkliavos 
turi būti vykdomos ne per mi
šias, bet paliekant aukų dėžę 
prie bažnyčios durų.

19. Visas parapijos turtas tu
ri priklausyti ne vyskupijai, o 
pačiai parapijai.

20. Klebonas turėtų valdyti 
tik vieną parapiją, o ne kelias.

21. Mokestis už patarnavi
mus krikšto, vedybų ir laido
tuvių atveju turi būti nusta
tomas vyskupijos ir parapijoj 
viešai paskelbtas.

22. Iš parapijos narių netu
rėtų būti imamas mokestis už 
laidotuvių patarnavimą.

23. Kiekviena parapija turė
tų turėti “pasiūlymų dėžutę”, 
kurion žmonės galėtų įmesti

nustatytas pagal parapijos fi
nansinį pajėgumą.

10. Kasmet arkivyskupas tu
rėtų sušaukti parapijų atstovų 
susirinkimą, kuris nustatytų ar
kivyskupijos veiklos gaires a- 
teinanttem metam.

11. Tautinių parapijų steigi
mas, panaikinimas ir jų teisių 
nustatymas turi ir toliau pri
klausyti tik nuo Romos kuri
jos.

12. Lietuviai katalikai Ame
rikoje turėtų turėti tautinę vys
kupiją, kuriai priklausytų visos 
lietuviškos parapijos Ameriko
je.

13. Klebonai į parapijas turi 
būti skiriami, ribotam termi
nui, kuris gali būti pratęsia
mas tik parapiečiam to reika
laujant.

14. Klebonai neturėtų būti 
kilnojami iš parapijos'į para- savo sugestijas parapijos kuni- 
piją, nebent parapiečiai to pa- gam ir komitetam.
geidautų. 24. Konstruktyvios žmonių

15. Kiekvienoj parapijoj kas- sugestijos turėtų būti skelbia
me! šaukiamas bent vienas vi- mos parapijos biuletenyje.
suotinis parapiečių susirinki- - 25. Bent kartą^savaitėje jau- 
mas. nimui turi būti suteikta proga

se.
17. Krikšto sakramentas tu

rėtų būti visos parapijos, kaip 
vienos šeimos, reikalas, pra
nešant apie naują Bažnyčios 
ir parapijos narį, kartu daly
vaujant krikšto apeigose.

New 
“nu- 
apie 
arti- 
būti

Veiksnių pasiskardenama 
kuo kitu, žodžiais. Deklaraci
jom. Manifestais. Washingtono 
konferencija ir manifestas. Kul
tūros kongresas ir kongreso 
prezidiumo pareiškimas. 
Yorke Vliko seimas ir 
tarimai”. Nutarimai ne 
tai, kas padaryta ir kas 
miausioje ateityje turi
padaryta; ką padarys veiks
niai ir ką galėtų padaryti vie
tinės bendruomenės. O tik
“nutarimai”, kad “Lietuva bus 
laisva”; paraginimai kovoti ir 
aukoti... Ar tų visų žodžių ne 
perdaug? Gražių, bet tuščiavi
durių žodžių. Ar veiksniam 
neatrodo, kad visuomenė ko' 
kito laukia? Ir turi teisę iš sa
vo veiksnių laukti. Putnamė Matulaičio namų statyba jau visai baigiama. | namus 1xa įsikelta dar ttą žiemą. Nuotr. P. Ąžuolo geidaujama jo skaitymo kitų

kane,. o vyskupijose, ar kraš
to vyskupų konferencijose.

Liturgija
1. Kiek ir kurios pamaldos 

turi būti tautine kalba tauti
nėse parapijose nusprendžia vi
si parapiečiai balsavimo keliu. -

2. Pageidaujama, kad kiek
viena parapija turėtų chorą ir 
chorvedį.

3. Tautinėse parapijose viso
se pamaldose tikinčiųjų maldo
se turi būti įtraukta malda už 
savo tautos kraštą.

4. Kiekvieną penktadienį tu
ri susirinkti kunigai ir komen
tatoriai, kad kartu" pasiprakti
kuotų skaityti pamaldų tekstus 
ir surašytų tikinčiųjų maldas 
sekmadieniui.

5. Tautine kalba laikant mi
šias, mišios turi būti'ištisai tau
tine kalba, neišskiriant nei ko
munijos priėmimo. - J"

6. Pageidaujama pamaldų — 
šv. mišių atlikimas su tokia in
tonacija ir greičiu, kad tikin
tieji jaustų gilesnį bendradar
biavimą ir išvengtų automatiš- 
kumo jausmo.

7. Paįvairinimas giesmių šv. 
mišių metu.

8. Pamokslai trumpi, bet ge
rai paruošti, apimą šių dienų 
Bažnyčios ir pasaulio reikalus.

9. Tikinčiųjų maldose be Baž
nyčios reikalų turėtų būti dau
giau paliesta pasaulio, Ameri
kos, gimtojo krašto ir pavienių 
parapiečių reikalai, kaip ve
dybų, mirties, krikšto ir kitais 
atvejais. ' , . . - ,

10. Pageidaujama ,šv. Kornii-• “v* • ;
nija abiejuose pavidaluose per Spaudimo budu priversti 
didžiąsias šventes ir atskirose vyriausybę duoti finansinę pa- 
šeimos šventėse. ram3 Parapmems ir privačiom

11. Liturginiai tekstai pamal- „ mokyklom
dose turi būti patobulinti-^ 3 ^reikalauti vyriausybes 
prasmės ir kalbinės formos at- Paramos visom katalikiškom 
žvilgiu. mokyklom.

12. Periodiškai suruošti at- 4- Papines pradi-
skirai jaunimui šv. mišias su a- nes mokyklas ir visas pastan- 
titinkamais pamokslais, maldo- Pnemones sutekti auks
inis, giesmėmis, leidžiant pa- tesnil^ mokyklų išlaikymui, 
čiam jaunimui pasireikšti 5- Kad kunigai daugiau dė-

13. Šv. Rašto pažinimui pa- meste kreiptų į paruošimą 
(nukelta į 4 psl.)

čios šventes įvesti šalia išpažin
ties bendras atgailos , sakramen
to pamaldas.

19. Atgailos sakramento apei
gos turėtų būti keičiamos, ei
nant iš asmeninės į bendruo
meninę formą.

20. Greta asmeninės išpažin- 
tįęs Lųrėtų būti įvesta ir kolek
tyvinė*atgailos sakramento for
ma.

21. Bažnyčia turėtų perstu- 
dijuoti interpretaciją tų dogmų, 
kurios neduoda rimto pagrin
do katalikų tikėjimui.

22. Kiekviena parapija turi 
turėti savo, vargoninką ir elfo- J 
rą-

23. Sudaryti komitetą, kuris 
padėtų klebonui surasti vargo
ninką.

24. Tautinėse parapijose tu
rėtų būti tą kalbą mokąs var
goninkas.

2^/RDsidėti prie vargoninko 
išlaikymo pridedant prie jo al
gos, pav., po vieną dolerį ar 
daugiau nuo šeimos į mėnesį, 
atsiklausus parapiečių.

Auklėjimas
1. Arkidiecezija turėtų ir to

liau visom priemonėm palaiky
ti katalikiškų mokyklų tinklą, 
tas. mokyklas tobulinti ir plės-
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JURGIS JANKUS

PEILIO
AŠMENIMIS

TRUŲ VEIKSMŲ DRAMA
_____________
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DAUGVYDAS
Nereikės.

(Paima iš Prano butelį, pripila taurelę ii 
paduoda).

Se, pasismardink. O mušte nereikės. Ir pats pa
lauk. Se

(parodo į Praną), 

dar tebėra gyvas ir Auksės vyra, ir Rasos brolis, dar 
po pernykščiu lapu tebesislepia. Palik jiems tą pareigą.

PRANAS
Ir teisę.

DAUGVYDAS
Gal ir teisę. O tau dar ir be to daugybė darbų. 

Atrodo, kad drąsos mums pakanka, tik reikia gudru
mo ir kantrybės. T

ALGIS
Iškęsim.

(Truputį nugeria)

PRANAS
’Visą ligi dugno.

ALGIS.
Kad, žinai, man Karpenko nudaigoti būtų leng

viau, negu tą brudą. Antanas vis mane mergaite 
^vadina.

(Užsiverčia visą taurelę, palaiko burnoj ir 
išspiauna. Visi trys juokiasi).

DAUGVYDAS
Ir tas gerai. Bent kambary bus pridvokęs.

ALGIS
Nors vieną gerą darbą būsiu padaręs.

DAUGVYDAS
(Duoda ranką)

O dabar laimingo kelio. Ir šnekėk taip, kad nė 
akis nemirktelėtų.

ALGIS
Aš dar norėjau vieną dalyką pasakyti, bet tik 

tamstai vienam.

DAUGVYDAS
Drožk, kas ant širdies. Pranas reikale moka būti 

ne tik nebylys, bet ir kurčias.

PRANAS /
Manau, turėdamas laiko,\ sunešta indus ir val

gius. \ ,L
(Eina virtuvėn).

ALGIS
Antanas nusprendęs šią naktį Tamstą nužudyti.

DAUGVYDAS
Žinau, bet nemanau, kad taip išeis.

ALGIS
Bet ir Tamsta negali palikti jo gyvo.

DAUGVYDAS
Aš manau bus, kas juo pasirūpina.

ALGIS
Dėl savo žmonos negali jo palikti. Jis rytoj pasi

ima ją ir išvaduoja į apskritį.

DAUGVYDAS
Kaip tai, pasiima ją ir išvažiuoja?

ALGIS
Taip jis šiandien sakė. Sakė, kad Laima pati va

žiuos kartu.

DAUGVYDAS
Ir tu juo tikt

ALGIS.
Negaliu tikėti, bet jis šiandien buvo toks smagus, 

jog atrodė, kad juodu jau susitarę.

DAUGVYDAS /
Tai tu Laima nebetiki?

ALGIS
Tikta. Jai dabar reikia grafiai kalbėti, bet kai pa

lties viena, ji bus visiškai jo rankose.

PRANAS
(Įeina su glėbiu lėkščių)

Geros lėkštės, tur būt, dar Laimos mamos pa
likimas. Gaila tokias daužyti.

(Už durų pasigirsta kalbos ir žingsniai)

DAUGVYDAS
Greit abu į virtuvę!

(Pranas padeda , lėkštes ant stalo ir dings
ta su Algų už virtuvės durų. Beldžia į prie
kines duris).

DAUGVYDAS
(Atbulas prieina, prie kambarėlio durų.

Vieną ranką uždeda ant durų rankenos, kitą į- 
kiša kailinių kišenėn).

* Prašau.

(Durys atsidaro, ir paskui vienas kitą į- 
eina Jonas, Rubuilis, švendrė ir Karys.).

JONAS
Labas vakaras.

RUBUILIS
Vienas?

DAUGVYDAS
Labas.

ŠVENDRR
Aplinkui taip tylu.

KAZYS
Manėm, kad jau visi išsiskirstė.

RUBUILIS
Atrodė, lyg kas nors ne taip.

JONAS
Greičiausia kas nors ne taip.

DAUGVYDAS
Ir taip ir ne...

G virtuvę)
Pranai!

PRANAS
(Įkiša galvą pro duris) 

O! Jau ir jūs čia!

DAUGVYDAS
Palydėk Alg| per sodą. Beje, Alg!

(Bus daugiau)



ADOMAS JAKŠTAS

SELMA LAGERLOEF

mirtinga.

(atkelta iš 2 psl.)

mo

bešlamant, 
kaip vieną 
daug metų,

tus. tik savo sulenktą prijuostę. 
Beskubėdama znatyt, bus jį tie
siai iš lovutės ištraukus ir sku- 
biakišbėfus. Dabar aš supran-

Skursdama, žūdama.
Pusgyvė būdama

Ji gimdė mus;
Auklėjo baimėje
Kurstė nelaimėje

Meilės jausmus

— Jeigu aš būčiau žmogus, 
— tarė ji, — aš niekada nedrįs
čiau leistis į dykumą. Narsus 
yra tas, kurs, neturėdamas į 
neišsekančias vandens gyslas 
suleistų šaknų, čia atvyksta.

JMeve, vargingąją 
4c nelaimingąją 

Lietuvą gink!
vargšei užsnūdusiai, 
Vėliai atbudusiai 

Laimę gamink!

Lietuvos laisvės ir nepriklauso- Linkiu linksmų Kalėdų šven- 
mybės atgavimo nemažėja, bet čių ir laimingų Naujųjų 1968 
stiprėja. Metų.

Mokslu dabinama, 
Meile gaivinama 

Lai vėl gyva 
Auga ramybėje. 
Kyla šviesybėje 

Mūs Lietuva!

u patarti, dens. Kuo gi gali Dievas mum 
grįžti at- padėti?

La nebus Iš nusiminimo jis plėšė sau 
drabužius ir veidu parpuolė 
ant žemės. Beviltiškumas buto 
apėmęs jį, kaip kiekvieną vy
rą, kurio širdis mirimai sužeis-

sporto, meno, dramos, Ly., kul
tūriniai ir socialiniai užsiėmi-

Ją tat mylėkime. 
Gelbėt skubėkime

Darbais šauniais! 
šaukti neliaukime, 
Dangę maldaukime

Žodžiais šiais:

Atsi- mones sP°rtui patalpas.

— Gal būt, ji jau išvydo jį, r . . 
tarė kitas iš dykumos kėliau- “aikmti

la ... Reikia tad parengimuose 
atsisakyti nuo tuščiažodžiavi
mo. O pamaldose lietuvišką žo
dį reikia paduoti taip, kad jį 
girdėtų klausytojas, ir jei kal
bamos bendros maldos —kad 
būtų įduoti dalyviam maldų 
tekstai į rankas. Klausimas tu
ri būti abipusiškai taisomas).

Moteriškė klūpojo tiesi, ran
kas virš kelių sunėrus. Iš jos į 
bekraštę dykumą mestų žvilgs
nių tryško didžiulis beviltišku
mas.

Palmė girdėjo, kaip tas grau
dus Šlamėjimas jos lapuose 
darėsi vis smarkesnis ir smar
kesnis. Ir moteriškė išgirdo jį, 
nes ji pakėlė savo akis į vir
šūnę. Tą pačią akimirką, visai 
nieko nemanydama, ji ištiesė 
savo rankas aukštyn.

— 0! Datuliai, datuliai! — 
sušuko ji.

Jos balse girdėjosi tekis di
delis ilgesys, jog senoji palmė 
net ėmė trokšti, kad ji nebū
tų aukštesnė už krūmą ir kad 
jos datuliai* būtų prieinami, 
kaip erškėtrožės vaisiai. Ji ži
nojo, kad jos viršūnė pilna da
tulių kekių, bet kur žmonėms 
pasekti tokią svaiginančią 
aukštybę!

Vyriškis jau buvo anksčiau 
tas kabančių datulių kekes pa
stebėjęs, jis net galvos nepa
kėlęs prašė moteriškės, kad ji( 
nesiilgėtų negalimo daikto.

Bet kūdikis, pats vienas ap
linkui betupinėdamas ir bežais
damas šakigaliais, girdėjo mo
tinos šauksmą. Mažiuliukui nė 
į galvą neatėjo, kad jo motina 
negali gauti to, ko troško. Pra
dėjus kalbėti apie datulius, jis 
įsmeigė savo akutes į medį. Ir 
šiaip ir taip jis galvojo, kaip 
čia tuos datulius dabar nuraš
kius. Jo kaktukėje po šviesio
mis garbanėlėmis net raukšliu- 
kė pradėjo darytis. Staiga jo

* veidelis nusišypsojo. Jis išgal
vojo: jis priėjo prie palmės, 
paglostė ją savo mažute ran
kute ir maloniu vaikišku balse
liu tarė:

— Pasilenk, palme! Pasilenk,

— Aš girdžiu kažkokį meto
dišką šlamesį savo viršūnėje. 
Visi mano lapeliai, tur būt, 
pradėjo virpėti. Nežinau, kas 
su manimi darosi, į tuos varg
šus pabėgėlius bežiūrint 0 to
ji sopulingoji moteriškė yra to
kia gražu. Ji primena man vie
ną mano gyvenimo nuostabiau
sių pergyvenimų.

Ir. taip lapams 
palmė prisiminė, 
kartą, prieš daug 
du džiaugsmo kupini žmonės 
lankėsi oazėje. Tai buvo Sabos 
karalienė, atvykusi čia išmin
tingojo karaliaus Saliamono ly
dima. Gražioji karalienė turėjo 
grįžti atgal į savo kraštą, ka
ralius palydėjo ją, ir čia jie 
tūrėjo skirtis. "

-— šiai valandai atminti, — 
tarė karalienė, — aš paso
dinu šią datulių sėklą ir trokš
tu, kad iš jos išdygtų palmė, 
augtų ir gyventų tol, kol i Ju
do žemę ateis karalius didesnis 
už Saliamoną.

Tai pasakius, ji pasodino 
sėklą Į žemę ir savo ašaromis 
ją palaistė.

j— Bet kas čia galėtų būti, 
kad aš kaip tik šiandien apie 
tai galvoju? — tarė palmė. —< 
Ar toji moteriškė galėtų būti 
tokia graži, kad ji primintų 
man aną puikiausią iš visų ka
ralienių, kurios žemėje aš išau
gau* ir dabar tebegyvenu?

— Mes esame vienui vieni 
tarp grobuonių žvėrių ir gyva
čių, — tarė vyriškis. — Mes 
neturime nei duonos, nei van-

mano, kad 
dykumoje lengva gyventi. Bet 
aš žinau, net ir man kartais bū
davo^ sunku gyvas išlikti. Aš at
simenu, kaip kartą, wum dar 
visai jaunai bebūnant, baisus 
sukūrys užvertė ant manęs smė
lio kalną, ko , neuždusino. Jeigu 
aš būčiau spėjus numirti, tai, 
būtų buvusi paskutinioji ma£o 
valanda.

Palmė ir tę&au tebegalvojo 
balsu, kaip daro seni ir vieni-

ir galvoti apie ką kita, nes H 
žmonių likimas liūdino ją.

Visuose tuose dykumos to
liuose, kurie klojasi po pal
mės kojomis, nebuvo nieko, 
ko ji per tūkstantį metų neim
tų žinojusi ar mačiusi, bet li
gi šiol niekas nebuvo taip jos 
dėmesio pagavęs. Ji vėl pradė
jo galvoti apie tuos du žmones.

—Kad tave sausra ir aud
ros paimtų! — tarė palmė, 
šaukdamosi gyvenimo didžiųjų 
priešų, — ką toji moteriškė ant 
rankų nešasi? Atrodo, kad tie 
apdujėliai kartu pasiėmė ir ma
žą kūdikį.

Palmė, būdama toliaregė, 
kaip paprastai seni būna, tik
rai teisingai matė: moteriškė 
ao^ rankų nešėsi kūdikį, 
kurs miegojo padėjęs galvutę 
ant jos peties.

s būtų prieinamas vi- 
likų vaikam.
cidiecezija turėtų pa- 
:atalikiškasias mokyk

las ir pietoj jų suplanuoti bei 
išlaikyti plataus masto auklėja
mą programą katalikų moki- 

Iš švedų kalbos išvertė Juo- niam. I tą programą įeitų ne 
tik religinis atnclėjimas, bet ir

Šiemet visi lietuvių kilmės 
gyventojai Vakaruose prie Kū
čių stalo su pagarba ir užuo
jauta prisiminė gyvus ir žuvu
sius artimuosius. Kalėdų šven
tės atšvęstos Dievo ir Jūsų 
Tėvų Žemėje prisiminimu. Ta P^lmė. Tie vargšai pabėgėliai 
proga pasišvęsta stiprėti solida- greit susilauks^ savo paskutinės 
rūme ir puoselėti lietuviškumą valandos. — Ji suprato, kad 
bei pavergtos tautos aspifaci- P®* “* lie bijojo dykumos, 
jas į nepriklausomybę.

Adoma* Jakžtaa-Aleksan- 
dra* Dambrauskas* prela
tas, (1860-1938) buvo vie
na iš šviesiųjų atgimstan
čios Lietuvos asmenybių, 
{vairių šakų mokslinin
kas, publicistas, laikraš
čių redaktorius,, literatū
ros kritikas, podtas. Vi- 
sais savo raštais ugdė lie- 

' tuvių patriotizmą, ypač 
i jaunimo tarpe, visur ko
vojo dėl Lietuvos nepri
klausomybės.

J. Rajecko, Lietuvos atstovo,
sveikinimas JAV lietuviams

švenčių metu
Kalėdų švenčių ir Naujųjų Dėkoju visiem kilniaširdžiam Te Dangaus palaima lydi vi- 

1968 Metų proga su dideliu tautiečiam už aukos gėles varg- sus tiek asmeniškai, tiek veik- 
mėtonumu prisimenu visų ,ge- Lietuvai. '' ’ ^°ie Lietuvds labui,
ros valios lietuvių — veiksnių,

Dieve, vargingąją
Ir nelaimingąją 

Lietuvą gink!
Vargšei užsnūdusiai, 
Nūn jau pabudusiai 

Laimę gamink!."

-■ o O jų nesaugu, urnų Įęę-
1. IJlI C* 0 rian buvę, kad Je būtų leidę 

priešui pasielgti taip, kaip jis 
norėjo, negu kad leistis į šią* 
dykumą

Aš įsivaizduoju, kaip visa tai 
vyko. Vyras dirbo savo darbą, 
kūdikis miegojo lopšyje, mote
riškė gi buvo beeinanti van
dens parsinešti. Vos tik peržen
gus slenkstį, ji pamatė priešus 
atplūstant Ji tuoj šoko atgal, 
pagriebė kūdikį, pašaukė vyrą 
bėgti paskui, ir abu išskubėjo. 
Po to jie bėgo kelias dienas, 
tikriausia nė valandėlės nepa
ilsėdami. Taip viskas vyko, bet 
aš vis dėlto tebesakau, jeigu 
angelas jų nesaugo, tai. ..

Jie taip išsigandę, jog nejau
čia nei nuovargio, nei kitų kan
čių. Aš matau, kaip troškulys 
atsispindi jų akyse — aš juk 
pažįstu ištroškusio žmogaus 
veidą

Ir taip palmei begalvojant 
apie troškulį, baisus šiurpas 
perėjo per jos ilgą liemenį ir 
jos lapų vainiko milijonai ma
žų lapelių susisuko, lyg juos 
būtų kas ant ugnies palaikęs.

se, migo neišpasakytai diddė hr 
ankšta palmė. Visi, krane tik 
per dykumą keliaudavo, susto
davo ir žiūrėdavo į ją, nes ji 
buvo didesnė už visas kitas pal
mes. Apie ją sakydavo, kad ji 
išaugs ankštesnė už obeliskus 
ir piramides.

Ir štai vieną dieną toji di- 
džiulė palmė, beaugdama vie
niša ir besižvalgydama aplink, 
kažką pamatė, ir jos didžiu
lė lapų viršūnė ant liekno tie* 
mens pradėjo, iš nustebimo 
siūbuoti. Toli toli dykumos pa
kraščiu ėjo du vieniši žmonės. 
Jie buvo dar tokiame atstu
me, kai didžiuliai kupranuga
riai, lyg skruzdelės atrodo, bet 
ten tikrai buvo du žmonės. Du 
visai svetimi dykumoje, nes 
palmė pažino visus dykumos 
žmones, du, vyras ir moteris. 
Jie neturėjo nei vadovo, nei gy
vulio, kurs jų daiktus neštų, 
nei palapinės, nei, pagaliau, o- 
dinio maišo su vandeniu.

—Iš tikrųjų, — tarė pati sau 
palmė, — abu jie čia numirti 
ateina.

Palmė greitu žvilgsniu apsi
dairė aplink.

— Mane tik stebina, — ta
rė ji, — kad dar nesimato 
žvėrių tokiam grobiui. Aš ne
matau jų ne vieno judant Ne
simato nė vieno ir dykumos 
plėšiko. Bet jie atsiras.

— Jų laukia septyneriopa 
mirtis, — galvojo palmė. — 
Liūtai juos prarys, gyvatės su
gels juos, troškulys išdžiovins 
juos, plėšikai užpuls juos, sau
lės kaitra suspirgins juos, smė
lio pūgos palaidos juos.

Ji mėgino nuvyti tas mintis

Tikėkime, kad ateinančiais 
metais Vakaruose bus daug pa
daryta Lietuvos bylą pagyvinti.

Sveikinu Jus Tėvų žemėje 
Naujųjų Metų proga. Tebūnie 
jie Jums lengvesni. Te Dan
gaus palaima lydi Jūsų ir Jūsų 
artimųjų svetur pastangas Lie
tuvos jubiliejiniais metais “pri- 

Nuotr. V Maželio kelti Lietuvą mūsų”.

skirti lėšų iš arkivyskupijos rie gal ir tos lietuviškos spau- 
fondo, kad visos parapinės mo- ^os ne tiek daug jau skaito”, 
kyklos turėtų naujausias prie- (Rašyti apie tai spaudoje?

Teisingai sakyta: arba neskaito, 
arba paskaitę pasidaro išvadą: 
čia taikoma ne man... Gal 
praktiškiau būtų organizuoti 
“ekspedicijas prapuolusiom a- 
velėm” ieškoti ir draugų, pa
žįstamų pagalba pristatyti jas 
protarpiais į lietuviškas pamal
das, lietuviškus parengimus. 
Tai viena pusė.

(Antroji, pusė, kuri lietuviš
kose pamaldose ar lietuviškuo
se parengimuose nesilanko, lin
kusi įsikalbėti, kad ten esą ne
įdomu; kad jam, intelektualui, 
įdomiau amerikietinėje bažny
čioje, įdomiau tarp jam lygių 
profesionalų. Ir tokį įsikalbėji
mą pagrindžia kai kada ir spau
da. Antai, net po rinktinių 
žmonių susirinkimo, po Vliko 
seimo, Naujienos gruodžio 26 
rašė apie jame buvusias kai 
kurių tuščias kalbas: esą gaiši
no laiką kalbom, kuriose nebu- 

Vyriškis sakė, kad geriau bū- _ keleiviu Si teie«ualimus resursus skirti Vo jokių nauju minčių, susiju-
tų buvę pasilikti ir kovoti su palmė juk neturėjo nudfiūti, tiesiof!J,iani. religiniam auklėji- sių su Lietuvos laisvinimo by- 
kareiviais, negu bėgti čia. Jis neišvydusi didesnio karaliaus
sakė, kad jie tada būtų sutikę Saliamona. siem ka
lengvesnę mirtį.

— Dievas mums padės, 
tarė moteriškė.

9. Kiekviena parapija turi tu-
Didžiulis medis tyliai ir su rėti patalpą kur mokyklinio 

didžiausia pagarba vėl tiesė amžiaus vaikai ir jaunuoliai, 
aukštyn savo grakštų liemenį, suaugusiųjų priežiūroj, galėtų 
o lapai dar vis tebešlamėjo. susirinkti pažaisti ir pabend-

— Dabar jau žinau, kam la- rauti.
pai mirties giesmę gieda, —ta- 10. Mokytojaujančioms sese-
rė atsitiesusi palmė sau pačiai, lėms vasaros metu prie vieti- 
— Tik ne kuriam nors iš tų nių katalikiškų universitetų tu- 
pabėgėlių. retų būti kursai arba semina-

Vyras ir moteriškė buvo par- rai pasitobulinimui. Už jas turi 
puolę ant kelių ir garbino Die- mokėti arkivyskupija.
vą 11. Tiek pakelti mokslo lygį

— Tu matei mūsų baimę ir katalikiškose mokyklose, kad
nuvijai ją. Tu toks stiprus, kad jos pralenktų visas viešąsias, 
net palmės liemenį palenki, 12 mokytojų neap-
kaip nendrę. Prieš ką gi mums
drebėti, jei tavo stiprybe sau- yis^ galėtų skir

ti vaikų auklėjimui ir moky-

— Aš girdžiu, kaip mano la- palme! 
pai ima vis 's&arklau ir smar- O kas gi dabar čia? Kas? Pal- 

Ta pačia proga taip pat no- J. Kaįeckas, kiau šlamėti, — tarė palmė, — mės lapai tik suošė, suošė,
orgamzacijų, laiKrasuninsų, Dadėknti visiem eerašir- Lietuvos Atstovas ir taip graudulingai, lyg mir- lyg viesulas būtų per juos per-
me“ ^l j. KAJECKO, UETUVOS AT- Uemenį fiurpulys
vos reikalais 1967'metu eigoje man sveikimus bei linkėji- STOVO, ŽODIS Į LIETUVĄ, rodo, lyg pe pranasaubį kad nukratė. Palme pajuto, kad nFTROIT0 SINODO BAIS AVIM AI
vos reikalais 1907 metų eigoje. t 70 t TT^RFCTqTRTTtyrAq amfrt kas nors lš sl° P353”110 turi mažutėlis buvo stipresnis uz VlJlfkVllV OlllVVV ▼ I1V12A1
Prisimenu taip pat visų ener- mus minint manu metų <un UZKEGISTKUCHAS AMER1- atsiskirti Kain malonu žinoti ia
einsas ruošos nastaneas gali- aaus sukakt! bei Kalėdų sven- KOS BALSE, NAUJŲJŲ ME- -P mal0”u ^n011’ J?-
š111.235 ™osos Pastangas gali- Nauiuiu 1968 Metu oro- ttiprota tai ne as, nes as juk ne- Ir savo ilgu liemeniu ji nu-
mai iškilmingiau paminėti 50 - U P TŲ PROGA mirtinga. silenkė kūdikiui, kaip kad žmo- trumpų, bet turiningų pamoks- .
metų Lietuvos nepnklausomy- Tautiečiai, Palmė nusprendė, kad tas nės nusilenkia kunigaikščiui, lu xr • -v- *•
bes atstatymo paskelbimo su- Iš savo pusės giliai nuošir- Neseniai priversti buvote mirties šlamesys skirtas tiem Didžiuliu lanku ji prisilenkė 6. Kad Bažnyčios žinovai ir . ne™skln«] P™* 
kakties jubiliejų.^ dziai sveikinu visus geros va- džiūgauti dėl Lietuvos okupan- dviem vienišiem keleiviam. Ži- prie žemės, josios drebančių la- mokslininkai pradėtų nuolatinį vimo pus ir v *

Tai džiugūs reiškiniai. Jie liu- lios lietuvius su šv. Kalėdomis to revoliucijos sukakties. Lie- noma, ir jie patys galvojo, kad pų viršūnė net šlavė dykumos informacinį paskaitų ciklą apie ■
dija, kad lietuvių ryžtas dėl ir Naujaisiais 1968 Metais. tuviai svetur atjautė Jūsų pa- paskutinioji jų valanda jau ar- smėli. šių dienų įvairias problemas.

dėti. Ramintasi tuo, kad lietu- ti. Tas matėsi iš jų veidų, jiem Vaikutis nei nusigando, nei 7 Keisti uk * dėstym0 Ar mes darome 
« j ■ vių išeivijos Vakarų pasaulyje pro kelių dykumą nuklojusių nustebo, o tik iš džiaugsmo metodus vietoj kalimo įvairių"

i B ryžtas ta proga sustiprėjo kaip kupranugarių griaučius pra- šaukdamas raškė kekę po ke- ^^0 tiesu daugiau gyvų
t ; iškilmingiau svetur pa- ėjus, tas matėsi ir iš jų žvilgs- kės nuo tos senos palmės vir- 2^ ’ niau tuo reikalu rašyti spaudo-

C I ■ minėti Lietuvos nepriklausomy- nių, mestų į pro šalį praskren- šūnės. Pakankamai prisiraškęs F " * mokyklom je, nors prisibijau, kad kai ku-
I bės 50 metų atstatymo paskel- dancių peslių porą. Kitaip ir ir matydamas, kad medis vis te- S* YpaC mazom .. ...

į I I B bimo sukaktį. Tuo reikalu spar- būti negali, jie turės žūti. bėra palinkęs, vaikutis vėl pri-
I \ i B čiai dirbama. Darbas gerokai į- Pamatę palmę ir oazę, jie ėjo prie jos, paglostė ją ir švel-

| B pusėjęs. dar labiau paskubino, manyda- niu maloniu balseliu tarė:
| Tos sukakties minėjimo iš- mi ten rasti vandens. Bet at- — Atsitiesk, palme!
| kilmingumą Vakarų pasaulyje vykę jie susmuko iš nusivyti- tiesk, palme!
I B praturtins toji aplinkybė, kad mo — šaltinis buvo išdžiūvęs.

JAV tebetęsia ir toliau nepripa- Išvarginta moteriškė paguldė 
žinti priverstino Lietuvos įjun- kūdikį ant žemės ir verkdama 
gimo į Sovietų Sąjungą. Tuo atsisėdo ant šaltinio krašto. Vy- 
reikalu gruodžio 6 JAV vice- riškis puolė ant žemės šalia jos 
prezidentas H. H. Humphrey ir abiem savo kumštimis pra
yra A.L. Tarybai padaręs labai dėjo mušti išdžiūvusią žemę, 
palankų pareiškimą lietuvių Palmė girdėjo kaip jie vienas 
tautos asĮūrarijų ir jos teisių su antru kalbėjo, kad jie tu- 
į nepriklausomybę prasme. Tai 
džiugi įžanga į ateinančių me- E jų kalbos ji sužinojo, kad 
tų Lietuvos jubiliejų. karalius Erodas, bijodamas jau

užgimusio didžiojo ir taip lauk
to Judo žemės karaliaus, liepęs 
išžudyti visus berniukus tarp 
dvejų ir trejų metų.

— Vis smarkiau ir smarkiau 
ima ošti mano viršūnė — tarė g° mus’

Kai sekantis karavanas ėjo mui
13. Artidierezija turėtų keis-

jo, kad didžtosios palmes vir- MT0 dabartinę mokyklų sfe_ 
““tylus.............. tentą ir savo finansinius bei in-

— Kaip čia galėjo atsitikti, telektualinius resursus skirti
— tarė vienas iš keleivių, ši
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Kalėdos pas Vokietijos lietuvius
Gyvenant ne Lietuvoje nuo

lat susiduriama su klausimu 
kaip išlaikyti savus papročius 
telpant gyvenamojo krašto ir 
kasdieninių uždavinių rėmuo
se. Lietuviam Kūčių vakarienė 
su kalėdaičio laužymu yra nuo 
seno daugiau tautinis nei reli
ginis paprotys. Stengiamasi jo 
neužmiršti. Lietuviškose šeimo
se tai vyksta nesunkiai. Keb
liau ten, kur šeimininkė jau ne 
lietuvė. Kai kurios mišrios šei
mos mėgina derint abiejų tautų 
papročius, bet lietuviška silkė 
ar kisielius sunkiai išsikovoja 
lygias teises ant riebiai so
taus vokiško kūčių — šven
tosios nakties — stalo.

Vokietijoje yra visa eilė lie- 
Ą tuviškų junginių, bendrai gy

venančių, ar dirbančių lietu
vių. Tai kariško pobūdžio kuo
pos, kurios tikrovėje jau yra 
mišrios, ir Vasario 16 gimna
zija. Tuos junginius galima 
palyginti su lietuviškom šei
mom. (Čia atkreiptinas dėme
sys į švelnų skirtumą tarp 
žodžių šeima ir šeimyna.). Tuo
se susibūrimuose dar tebemė- 
ginama puoselėti lietuviškų Kū
čių papročiai. Kai kur tai pa
vyksta geriau, kai kur jau la
bai daug lemia vietos gyvento-

jų papročiai. Ypač kuopose, ku
rios yra lygios kitom darbovie
tėm, o ten švenčiama prieš Ka
lėdas kalėdų iškilmės —“Weih- 
nachtsfeier”, atstojančios metų 
darbo užbaigos ir įvertinimo 
iškilmes. Visi lietuviškieji jun
giniai pilnai iš vokiečių yra 
perėmę datos perkėlimą i anks
tesnę dieną, ne Kūčias.

Vasario 16 gimnazijoje to
kia iškilmė Įvyko gruodžio 21, 
prieš pat išsiskirstant į atosto
gas. Valgyklos salėje mėginta, 
ir tai sėkmingai, sudaryti Kū
čių vakaro nuotaiką. Po balto
mis staltiesėmis buvo apčiuo
piamas šienas, o ant stalų su
dėta trijų rūšių silkės, prėsku- 
čiai, aguonų pienas, kompotas 
ir spanguolių kisielius. Prieš 
direktoriaus kėdę palikta viena 
tuščia vieta su degančia žvake. 
Direktorius Vincas Natkevičius 
laužė kalėdaitį su klasių auklė
tojais, ūkvedžiu ir svečiais. Ka
pelionas kun. Jonas Riaubūnas 
kalbėjo maldas, paaiškino lietu
viškų Kūčių papročių reikš
mę. Visi bendrai giedojo kalė
dines giesmes. Keletas moki
nių padeklamavo pritaikintus 
eilėraščius. Vėliau gimnazijos 
iškilmių salėje buvo uždegta 
eglutė, pamėginta atkurti Kū-

čių nakties lietuviškieji burtai, 
pasakyta kalbų. Kalbėjo direk
torius Natkevičius, Kr. V-bos 
pirmininkas Jonas K. Valiū
nas ir vietos kaimo evangelikų 
klebonas. Inž. Valiūnas įteikė 
dovanas nuo savo vadovauja
mos 8591 LS lietuvių kuopos 
ir vieno amerikiečių dalinio, 
esančio tose pačiose kareivinė
se Schwetzingene. Viso DM
I, 010. Vaikai padeklamavo ei
lėraščių lietuviškai, vokiškai ir 
angliškai. Muzikos mokytojo ' 
Kazimiero Motgabio diriguo
jamas mišrus gimnazijos cho
ras pagiedojo kelias kalėdines 
giesmes. Mok. Fricas Skėrys 
kalbėjo du kartus: pradedant ir 
baigiant iškilmes. Jis dėkojo vi
siem prisidėjusiem prie šven
tės parengimo, kuri organizuo
ta jo vadovaujamo Evangelikų 
Jaunimo Ratelio ir kun. Riau- 
būno globojamos ateitininkų 
kuopos. Dėkojo ypač poniai A- 
linai Grinienei, net iš Miunche
no atvykusiai talkininkauti vir
tuvėje ir valgykloje. Dėkojo už 
burtus atsakingam mok. Al
fonsui Krivickui ir daug talki
ninkavusiam šoferiui Antanui 
šiugždiniui. Galiausia buvo iš
dalinti krepšeliai su vaisiais. 
Dalyvavo nemaža tėvų, kurie 
buvo atvykę parsivežti vaikus 
namo. Iš kitų tautų tarpo iš
kilesnių svečių nebuvo, išsky
rus aplinkinių kaimų žurnalis
tus.

Lietuvių darbo kuopose prie 
amerikiečių armijos taip pat 
mėginta sudaryti lietuvišką Kū
čių nuotaiką. Tas aptarimas, ži
noma, netinka 8591 LS kuopai 
Schwetzingene, kur gruodžio 
15 buvo pasitenkinta Vokieti
jos darbovietėm įprastu prieš
kalėdiniu pabendravimu. Daly
vaujant amerikiečių pulkinin
kui Rhett ir kuopos vadui kapt.
J. K. Valiūnui, buvo išdalinti 
padėkos diplomai vyram, tarna- 
vusiem 15 metų kuopoje, o 
paskui pasivaišinta alučiu su 
užkanda.

2040 LS kuopoj Darmstadte 
gruodžio 19 pavyko sudaryti 
Kūčių nuotaiką tiek valgių, tiek 
ir susitelkimo atžvilgiu. Kuo
pos vadas kapt. Marijonas Pet- 
kūnas pasveikino kuopos na
rius švenčių proga, padėkojo 
už gerai atliktą darbą 1967 me
tais ir pakvietė palaiminti sta
lą kuopos kleboną tėvą Alfon
są Bernatonį.

Gruodžio 22 8593 LS kuopo
je Kaiserslauterne Kūčių 
rienei vadovavo vadas 
tonas Juozas Venckus, o 
laimino kapelionas kun. 
nius Liubinas. Pasidalinę
daičiais, kuopos nariai vaišino- 

Iš Baltimorės mokytoju konferencijos. Stovi baltimorietė K. Cesonienė, to- si lietuviškai pagamintomis sil- 
liau T. Gečienė iš Philadelphijos. Nuotr. K. Cesonio kūtėmis, Žuvimi ir VinigretU.

vaka- 
kapi- 
stalą 
Bro- 
kalė-

Lietuviu pranciškonu kul
tūrinei veiklai tęsti reika
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai 
kviečia lietuvius jaunuo
lius tapti šv. Pranciškaus 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la
bai plati.
Jaunuoliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiems 
yra teikiama proga siekti 
mokslo.
Norint informacijų, rašo
ma šiuo adresu:

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kenncbunkport, Maine 
04046

!S ••

A. Masionis skaito paskaitą Baltimorės mokytojų konferencijoje. Už stalo prezidiumas: R. Ardienė, R. Pen- 
kiūnienė, A. Radžius. Nuotr. K. Cesonio
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APYGARD. MOKYTOJŲ KONFERENCIJA BALTIMOREJE
JAV LB Pietryčių apygar

dos valdybos iniciatyva 1967 
gruodžio 3 Baltimorės Lietuvių 
Svetainėje įvyko Philadelphi- 
jos, Washingtono ir Baltimo
rės šeštadieninių mokyklų mo
kytojų konferencija -suvažiavi
mas.

Nors suvažiavimas tetruko 
tik vieną dieną, bet buvo dar
bingas ir našus. Pati svarbiau
sia jo dalis buvo paskaita. Ją 
skaitė A. Masionis iš Paterso- 
no, New Jersey, dirbęs pedago
ginį darbą nepriklausomoj Lie
tuvoj ir dabar dėstąs aukštes
niojoj amerikiečių mokykloj. 
Pailiustruodamas gyvais pavyz
džiais iš savo ilgametės prakti
kos, prelegentas išryškino pa
grindinius šių dienų moksleivio 
bruožus, kad šeštadieninių mo
kyklų mokytojai geriau pažin
tų savo mokinius, jų būklę, el
gesį bei galvoseną. Taip pat da
vė daug labai naudingų meto
dinių patarimų.

Antrojoj suvažiavimo daly 
mokyklų vedėjai padarė išsa
mius pranešimus apie savo mo
kyklų veikimą ir specifines jų 
problemas. Paaiškėjo, kad 
Philadelphijoj ir Washingtone 
mokinių skaičius rodo tenden
cijos didėti, tuo tarpu Baltimo- 
rėje jis laipsniškai kasmet ma
žėja. ir nematyti perspektyvų, 
kad būklė pasikeistų. Baltimo- 
rė kasmet pergyvena mokyto
jų trūkumo krizę. Finansiniu 
atžvilgiu geriausiai aprūpinta 
Washingtono, o blogiausiai Bal
timorės mokykla. Bet Baltimo- 
rė, šv. Alfonso parapijos kle
bono prel. L. Mendelio dėka, 
turi geriausias patalpas.

Nors visos mokyklos laikosi 
Švietimo Tarybos nustatytų 
programų, bet Baltimorės šeš-

tadieninė yra įsivedusi aštun
tam skyriui naują dalyką, va
dinamą “Visuomeninio veiki
mo pagrindais”. Čia mokiniai 
supažindinami su lietuvių orga
nizacijų veikimo būdais, susi
rinkimų pravedimo technika ir 
aplamai su mūsų visuomeninės 
veiklos struktūra. Pamokos 
pravedamos susirinkimo for
ma.

Po A. Masionio paskaitos ir 
vedėjų pranešimų kilo labai gy
vos ir įdomios diskusijos, ku
riose dalyviai toliau komentavo 
paskaitininko ir vedėjų iškeltas 
mintis. Be to, buvo paliesta 
daug kitų problemų, kaip silp
nų mokinių kėlimas į aukštes
nius skyrius, tėvų ir mokytojų 
santykiai, rašytinių ir spausdin
tų rašmenų mokymas pirmam 
skyriuj ir t.t.

Trečioj suvažiavimo daly a- 
pygardos pirm. B. Raugas refe
ravo apie sumanymą suruošti 
bendrą' visų trijų mokyklų

mokyklų mokytojai 
su vietiniais tėvų ko- 
ir LB apylinkių valdy-

mokslo metų užbaigimą 1968 
metų pavasarį, švenčiant Lietu
vos nepriklausomybės atgavi
mo 50 metų sukaktį. Dalyviai 
principe sumanymui pritarė ir 
prašė apygardos pirmininką pa
ruošti mokslo metų užbaigimo 
plano projektą, kurį galutinai 
išdirbtų 
drauge 
mitetais 
bomis.

Pradedant suvažiavimą, jį a- 
tidarė patsai iniciatorius —JV 
LB Pietryčių apygardos pirm. 
B. Raugas. Invokaciją sukalbė
jo baltimorietis kun. K. Puge- 
vičius. Į prezidiumą buvo pa
kviesti visų trijų mokyklų ve
dėjai: Philadelphijos R. Ardie
nė, Washingtono R. Penkiūnie- 
nė ir Baltimorės A. Radžius. 
Iš viso dalyvavo 28 mokytojai 
ir svečiai. Baltimorės tėvų ko
mitetas pavaišino dalyvius pie
tumis. Suvažiavimas baigtas 
Lietuvos himnu.

GRUODŽIO MEN. AIDAI
Straipsniai: A. Blažys —In

telektualo atsakomybė tautoje; 
dr. P. Rėklaitis — Vargonų dir
bėjai ir vargonai Lietuvoje

AUKOS TAUTOS FONDUI

Laikas užsiregistruoti lituanistikai 
Fordhamo universitete

Šią pirmąją registraciją gali
ma atlikti laišku, nurodant, ku
rioje grupėje norėtumėt daly
vauti — pradedančiųjų ar pa
žengusiųjų.

Šiais j ubilieįiniais metais
norėtume sustiprinti mūsų li
tuanistikos programą, bet tai 
priklauso nuo to, ar bus pakan
kamas skaičius studentų. Todėl 
nedelsiant kviečiame užsiregis
truoti. Pageidautina, kad stu
dentų organizacijų vadovybės 
paragintų savo narius skirti' 
vasaros atostogas lituanistikos 
studijom.

Kreditai. Studentam už kur
są duodami 6 kreditai, kuriuos 
galima perkelti ir į 
versitetą. Priimami 
klausytojai.

Laikas,
prasideda liepos pradžioje ir 
tęsiasi iki rugpiūčio vidurio. 
Paskaitos numatytos 6-9 v. v., 
tačiau studentam pageidau
jant laikas gali būti pakeistas.

Informaciįos reikalu kreip
tis: Prof. A. Vasys, Lithuanian 
Program, Fordham University, 
Bronx. N.Y. 10458.

Didžioji dalis kuopų narių 
tikrąsias Kalėdas švenčia šei
mose, bet nemažai daliai prieš
kalėdinės kuopos Kūčios yra 
vienintelės. ELI

Fordhamo universitete dės
toma lituanistika vasaros se
mestre nuo 1957. Šios progra
mos tikslas — duoti lietuviš
kam jaunimui tai, ko jis nega
li gauti kitose šio krašto mo
kyklose — padėti jaunimai pa
gilinti lietuvių kalbą ir supa
žindinti su lietuvių literatūra 
ir kitomis kultūrinėmis verty
bėmis.

Ateinančią vasarą numatyti 
du lietuvių kalbos kursai: pra- 
dedantiem ir pažengusiem. Pa
žengusiai grupei be lietuvių 
kalbos bus dėstoma lietuvių li
teratūra ir Lietuvos istorija. 
Dėstys lituanistai. 1967 vasa
ros semestre paskaitas skaitė 
profesoriai: A. Salys, J. Puzi- 
nas, J. Balys, J. Brazaitis, K. 
Ostrauskas, tėv. V. Gidžiūnas, 
St. Barzdukas, ir A. Vasys. 
Kviesime juos ir ateinančiai va
sarai, jei užsiregistruos pakan
kamas skaičius studentų. Užsi
registruoti reikalinga jau sau
sio — vasario mėn.. prisiun- 
čiant $25 čekį Fordhamo uni
versiteto vardu. Toji suma bus 
Įskaityta Į mokestį už mokslą.

kitą uni- 
ir laisvi

Vasaros semestras

LB Pietryčių apygardos pirm. B. 
Raugas sako atidaromąją kalbą 
Baltimorės apygardinėje mokytojų 
konferencijoje.

Nuotr. K. Cesonio

Tautos Fondo įgalioti
niai, prisiuntę aukas: V. Ake

laitis, Cleveland — 50; J. Au
dėnas, New York — 60; J. 
Butkus, BridgepVt, Conn. — 
150; E. Bulotienė, Detroit — 
50; K. Bartys, Elizabeth, N.J. 
287; Ona Čerškienė, E. St. Lou- 
is, III. — 120; St. Grušauskas, 
New Britain, Conn. — 142; A. 
Januška, Dorchester, Mass. — 
75; Gražina Krivickienė, Wa- 
shington, D.C. — 190, K. Kud- 
la, Baltimore, Md. — 252; P. 
Kaladė, Boston, 80; P. Mika
lauskas, Omaha, Nebraska — 
80; Jonas Makauskis, New 

York — 182; Pr. Mučinskas, 
Boston — 50; Pr. Pauliukonis, 
Worcester, Mass. — 114; Al

bertas Puskepalaitis, Boston— 
247; Br. Paliulis, Dorchester, 
Mass. — 55; A. Rugys, Pater- 
son. N. J. 60; J. Šaulys, Bran- 
ford. Conn. 50: M. šmulkštie- 
nė, Evanston, III. — 195; A.S. 
Trečiokas, Orange, N. J. —125; 
J. Urbelis, Melrose Park, III.— 
60: VI. Viliamas, Washington, 
D. C. — 124; Irena Vilgalienė, 
Great Neck, N.Y. — 52; Balys 
Vitkus. Chicago — 435; V. Vit
kus, Rochester, N. Y. —64; P.
Žilaitis, Grand Rapids, Mi- 
chigan — 168: B. Žukauskas, 
Chicago — 85: M. \Vatkins — 
Worcester, Mass. — 80:

Maironio lituanistinės mo
kyklos mokiniai per įgalioti
nį J. Makauskį — 72 dol. ir 
Šv. Antano gimnazijos Kenne- 
bunkport, Me., mokiniai 5 5 
dol.

Tautos Fondo valdyba šir
dingai dėkoja visiem įgalioti
niam ■— Lietuvos laisvinimo 
talkininkam ir linki sėkmės to
limesniame darbe. Neprisiuntu- 
sius aukų prašome paskubinti 
prisiųsti. Ačiū.

XVIII-XIX a.; M. Slavėnienė — 
Putinas okupacinėj glūdumoj.

Iš grožinės literatūros: Iš 
portugalų poezijos — (vertė P. 
Gaučys); Juozas Zaranka —Ver
gilijaus Enėjidė (A. Rukšos ver
timas); K. Barėnas — Vaistai 
(apsakymas).

Apžvalgoje rašo: č. — Mark
so “Kapitalas” ir bolševikų re
voliucija; Juozas Girnius — 
Vaižgantiškasis Prunskis; K. R. 
—Asturias 1967 metų Nobelio 
premijos laureatas; Povilas 
Gaučys — Naujoji portugalų 
poezija.

Recenzijos: Viktorija Skrups- 
kelytė — Vaičiulaičio padavi
mai; L. Urv. — Dailės leidi
niai (Australijos 11 liet, daili
ninkų, Dagio, Augiaus); Alau - 
šius — Iš memuarinių knygų 
(Šliogeris, Miškinis, Kapačins- 
kas, Švaistas); Juozas. Tininis— 
Lietuvių kalbos vadovėlis ang
liškai; dr. Tomas žiūraitis, O. 
P. — Svarbesnieji teologijos 
veikalai svetimomis kalbomis.

Viršelio 1 psl. — P. Augius: 
Bažnytkaimis Lietuvoje.

— Živilė ir Ričardas Bačkiai 
su sūnumis atvyko iš Paryžiaus 
į JAV praleisti Kalėdų šventes 
su tėvais. Ričardas Bačkis da
bar dirba vienoje tarptautinė
je bendrovėje kaip planning 
skyriaus vedėjas. Taip pat Ka
lėdų šventes praleisti kartu su 
tėvais ir brolio šeima atskrido 
iš Costa Rica prel. Audrys 
Bačkis, Šv. Sosto Nunciatū
ros sekretorius San Jose. Kū
čias Bačkiai praleido pas dr. P. 
ir J. Bagdus New Yorke, kurio
se taip pat dalyvavo Živilės 
Bačkienės motina ir artimie
ji giminės. Prel. Audrys ir Ri
čardas Bačkiai, lankymosi JV 
proga, pagerbė savo motiną su
kaktuvinio gimtadienio proga.

— Poetui Pranui Lembertui, 
Brazdžionio rinktinės leidimo 
komiteto iždininkui, lapkričio 
29 mirus, komiteto iždininko 
pareigas perėmė rašytoja Alė 
Rūta. Užsakymus ir pinigus 
siųsti adresu: Mrs. Alė Rūta, 
306 22nd St., Santa Monica, 
California. 90402. Čekius rašy
ti: Brazdžionio Rinktinė.

— Kun. Juozas Mačiulaitis, 
sulaukęs lygiai 64 metų, mirė 
gruodžio 23. Palaidotas gruo
džio 28 Chicagoje. Velionis Lie
tuvoje kunigavo Rudaminoje, 
Kalvarijoje, Alvite. Gižuose ir 
Prienuose. Vokietijoje buvo 
Stuttgarte ir Schvvaebische — 
Gmuend. Amerikon atvyko 
1951. Iš pradžių darbavosi Phi-Z 
ladelphijoje, Eastone, Pa., ir 
Wisconsine. Chicagon persikė
lė 1957.

— Moterų Sąjungos 36 kuo
pa Clevelande gruodžio 10 su
rengtame persekiojamos Bažny
čios minėjime surinko 420 dol. 
Parapijos klebonui kun. J. An
gelaičiui pridėjus 580 dol., Lie
tuvių Religinei šalpai pasiųsta 
1000 dol.

— Dr. Kazio Griniaus Fon
das, 2523 West 69th.- St. Chi
cago, III., 60629, Lietuvos isto
rijos (1900-1940) leidėjas ir vr. 
redaktorius prof. Pranas Čepė
nas kartu su pakviestais bend
radarbiais atsidėję dirba, kad 
šis svarbus veikalas dar 1968 
būtų sukurtas ir išleistas. Šiam 
dideliam veikalui išleisti apy
tikriai reikalinga nemažiau 12 
tūkstančių dolerių. Prenumera
vimo sąlygos bus paskelbtos 
kiek vėliau. Dabar lietuvių vi
suomenė ir organizacijos kvie
čiamos aukomis paremti naujų
jų laikų Lietuvos istorijos lei
dimą. Pinigus siųsti arba įteik
ti Dr. Kazio Griniaus Fondo 
sąskaiton N r. 53236 — Chica
go Savings and Loan Associa- 
tion — 6245 So. Western Avė., 
Chicago, III., 60636.

Šis numeris iliustruotas P. 
Augiaus grafikos kūrinių nuo
traukomis.

Aidus redaguoja dr. J. Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122; leidžia tėvai pran
ciškonai. 680 Bushvvick Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11221.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
KAIP GREIT PRADĖSIME
PASTATŲ DYDIS IR GROŽIS

jūsų rankose
LAUKIAME PAGALBOS!

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)
680 BUSHVVICK AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką ...........   statybų fondui ir pn
šeimą / mūsų mirusiuosius j:
□ Garbės fundatorius ($1000)
□..Fundatorius ($100)

Įrašyti mane / mūsų

□ Amžinuosius fraejuj ($500)
□ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui

ADRESAS

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tas deduetible) U



vą, padėti išlaisvinti.
4. Remti visus tuos, kurie 

darbuojasi persekiojamųjų Lie
tuvių išlaisvinimui ir kurie ko
voja prieš pasaulinį pavergėją- 
komunizmą. Platinti knygą 
“The War Against God in Li-

rengė Lietuvių Katalikų Religi- thuania” — Kova Prieš Dievą

Persekiojamoji Bažnyčia vis 
plačiau ir daugiau paminima 
laisvajame pasaulyje. Lietuviai 
neatsilieka.- Pirmasis plačiu 
mastu organizuotas paminėji
mas įvyko 1967 gruodžio 10 
Brooklyn, N.Y. Jį sutartinai

siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir SSSR. Krautuvėje 
‘ didelis pasirinkimas geros rūšies prekių Žemomis kaino

mis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siunti
niai gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos 
prekės, daniški maisto 'siuntiniai, itališki akordeonai ir 
nylon’o lietpalčiai. Parūpinami dolerio krautuvių kuponai.
370 UNION AVENUE • Telef. EV 4-4952 • Brooklyn N.Y. 1^11

rų Kultūros Draugija. Paminė
jimas su rezoliucijomis ir kon
certine programa pravestas 
nuotaikingai ir prasmingai. Ta 
proga rengėjai paskelbė pluoš
tą kilnių pasiryžusių: “Laisvojo 
pasaulio lietuviai**. '

rikos Latvių Apvienibos (ALA) 
pirm. dr. Peteris Lejinš, dr. 
Sigurds Grava, Alise Cirulė, 
Nils Briška, Laiks redaktorius 
Grinbergs, Peteris Freivąlds ir 
LKA pirm. Janis Gaigulis. A. 
Budreckis buvo pakviestas kaip 
JAV LB Tarybos atstovas.

Posėdžiui pirmininkavo dr. 
Lejinš, kuris iš karto pareiškė, 
jog latvių veiksniai pritaria to
kiai konferencijai ir jai ski
ria $2,0 0 0. Gaigulis, Leese - 
ment, Grava, Lejinš, Budrec
kis ir Grinbergs dalyvavo dis
kusijose dėl konferencijos tiks
lo, apimties, dalyvių kvalifika
cijų ir pan.

Buvo nutarta sušaukti konfe
renciją 1968 rugpiūčio mėn. 
pradžioje (kada akademikai a- 
tostogauja). Konferencija įvyks 
Marylando Universitete, Silver

Pastaruoju metu Latvių Kor
poracijų Vienybės Mokslo Ko
misija (LKA Zinatnu Komisija) 
rimtai svarstė galimybes su- 

. šaukti estų, latvių ir lietuvių 
mokslininkų konferenciją aka
deminiu -lygiu išnagrinėti sovie
tizacijos poveikį. Pabaltijo tau
tose. Gavus latvių veiksnių ir 
institucijų pritarimą, Latvių 
Korporacijų Vienybės pirminin
kas Janis Gaigulis kreipėsi į 
lietuvių ir estų veikėjus. Jiem 
davus principinį sutikimą, bu
vo sušauktas pasitarimas Korp! 
Lettpnia patalpose Manhattane 
1967 lapkričio 30. K New Yor- 
ko lietuvių veikėjų buvo pa
kviesti 9. Tačiau, gal dėl snie
go ar susisiekimo kliūčių, lietu
viam atstovauti atvyko tik Al
girdas Budreckis.

Pasitarime dalyvavo Estų _ . _ . .. ,„ t Springs rūmuose, netoli Wash- ,
Tautinio Komiteto pirm. Heik- į^gtono valdybą,
ki Leesement, Estų Mokslo D- _ Konferencijos tikslas: 1. iš-g _ _ _ j

puotoje Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje., 2. išnagrinėti pabal- 
tiečių bendruomenių laisvame 
pasaulyje padėtį, 3. nustatyti 
tolimesnių mokslinių studijų 
gaires, 4. koordinuoti tolimesnį 
pabaltiečių mokslininkų bendra
darbiavimą. Konferencija, bus 
grynai mokslinio pobūdžio. Pa
skaitininkaisir referentais bus. 
kviečiami įvairių sričių specia
listai ir žinovai.

Buvo sudarytas konferenci
jai šaukti laikinasis vykdoma
sis komitetas, į kurio sąstatą į- 
eina J. Gaigulis (pirmininkas), 
dr. S. Grava, dr. J. Puzinas, dr. 
A. Budreckis, dr.‘ H. Leese- 
ment ir W. Eiso. Vykdomojo 
komiteto uždavinys yra užmegz
ti formalius ryšius su estų, lat
vių ir lietuvių mokslo institu
cijomis ir suorgaifizuoti atitin
kamas darbo komisijas.

A. Budreckis įpareigotas šiuo 
reikalu kontaktuoti Lituanisti
nį Institutą ir JAV LB centro

'Pabaigoje buvo taip jautriai 
kreiptasi: “Į TAVE TŪKSTAN
ČIAI PAVERGTŲ TIESIA 
RANKAS TYLIAI MALDAU
DAMI PAGALBOS. PARODYK, 
KAD DAR NESI DVASIOJ 
VERGAS, NAUDODAMASIS

Kadangi okupantai komunis- LAISVE. DARYK, KĄ GALI 
tai persekioja Sėtuvių tautinę IR KOL GALI.”K.R.
ir religinę veiklą, todėl mūsų - 
pareiga paskelbti pasauliui,* ko
kią baisią žalą jie padarė ir da
ro. Skelbti, kad įvairiais bū
dais yra sunaikinta apie 700, 
000 lietuvių, sugriautas Lietu
vos ūkis, sunaikinta visa lietu
viškoji kultūra — knygos, įstai
gos, ypač religinės institucijos, 
panaikintas laisvas auklėjimas, 
vis daugiau ir daugiau kolonis
tų įbrukama į Lietuvą ir tt.

Žuvusiųjų brolių kraujas, 
kenčiančiųjų ašaros šaukia lais
vai gyvenančius lietuvius ne
snausti, o stoti f dalbą, ’f kovą 
prieš Lietuvos ir viso pasaulio 
žmonijos priešą — prieš žmo
gaus pagrindinių, teisių laužyto
ją

Šie praktiški pasiryžimo siū
lymai buvo įteikti dalyviam:

1. Kasdien melstis už paverg- 
tuosius, persekiojamus, Lietu- ‘ 
vos išlaisvinimą.

2. Kasdien žodžiu, raštu, špatu'; 
doje bent vieną pažįstamųjų ; 
supažindinti su lietuvių tautos \ 
kančiomis ir Lietuvos teise bū- ; 
ti laisva. . ‘ ;

3. Pakartotinai ir nepailsta- į 
mai rašyti laiškus visų vyriau- i 
sybių nariam, senatoriam, kon- :

Apie liūdesį ir džiaugsmu ĮĮL
Islandai, kurie gyvena be- 

veik amžinoje žiemoje, šaltyje 
ir atskirti nuo pasaulio, kaip 
vienas keliautojas pasakojo, 
yra laimingiausi žmonės pa
saulyje, ir ‘Islandija yra pui
kiausia saulės šalis”.

Nors eskimas yra toli atskir
tas nuo kitų žmonių, nors ten — 
ilgos poliarinės naktys, jis yra S3 
visada linksmas ir patenkintas, 
o tuo tarpu žmonės, gyvenan
tieji centrinėje Amerikoje, pui
kiame klimate, savo kalboje tū
ri per tuziną žodžių išreikšti 
skausmams, vargui ir liūdesiui 
ir tik vieną kitą linksmesnės 
reikšmės žodį.

O. Swett Marden

DAN ESPOSITO 
OLDSMOBILE, INC.

Authorized Sales & Service
New and Used Cars 

Complete Auto Body Shop

352 Central Avenue
East Orange, N. J.

201 - 675-5555

Algirdas Budreckis tualam, prašant, užtarti Lietu-
jos pirm. Waldemar Eiso, Ame- nagrinėti dabartinę padėtį oku-

HARTFORD. CONN,
Pagerbtos ilgametės

sąįungietės Karol kuopos narėm yra irgi
švč. Trejybės parapijos sve- 50 metų. Margarita Getske. 

tainėje gruodžio 3 po susirin- 4 anksčiau priklausiusi Manches 
kimo buvo pagerbtos narės, il-

HAUMANN'S 
PASTRY SHOP .

M P0PE-RUS XIB

Throgg’s Neck Area. TA 9-2326 t 
Ice cream, Birthday, Wedding cakes w 

for all occasions g
Teresė Bokšienė ir Petronė' > 4038 E. Tremont Avenue Bronx «

įrtkrttuw>urt«ra*eoe eraira—n

DIOCESAN HIGH SCHOOL 
NEVVBURG SISTERSOF 

ST. DOMINIC

JUOZO BAND2IUKO 
Baras ir Restoranas

Čia vaišinsiesi ir vaišinsi ne tik Amerikos veik visais gė
rimais — alum, vynu ir dar stipresniais. Gausi ir impor
tuotų iš Europos ir kitų kraštų. — Jauki vieta susitikti, 
pasikalbėti ir džiaugtis gyvenimu su maloniais draugais.

110-12 JAMAICA AVĖ. . Richmond HiU, N. Y. 11418 
Tel. 846-9286

JUOZO MISIŪNO

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

Telefonas: Vlrginia 3-3544

S & G MEAT MARKEI’
------ ANTANASVAiTKUS, vedėjas-<-5- —

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

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS. 

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

Hmne-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 — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
TaL AL 48319 • 200 Orchard SU New York. N.Y. 10002

Alfa Jeweler
Tet. (212) 497-8865

Garantuotas laikrodžių taisymasSister Mary Dennis, O.P., Principal 
COURSES

Classical, Scientific, General and 
Business Education

140 First St., Passaic, NJ.
PR 3-1850 - 51

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

Charm Beauty ShoppeThe Original
LINK'S TRUCKING

1239 DeKalb Avenue
Brooklyn, N. Y. /

GL 5-1005

kimo buvo pagerbtos narės, ii- terio kuopai, išbuvo sąjungiete ■
giausiai išbuvusios 17 kuopoj. 46 metus. Ch. Servienė (Serwo) ■. - . - . . ------------ ----- . . ----------

M'

TONY’S AUTO BODY 
& FENDER SHOP
Tony Segarra, Prop.

Sukaktuvininkių pagerbti susi- su pertrauka išdirbo kuopoj 26 
rinko gausus sąjungiečių bū- m. kaip finansų raštininkė. Jai 
rys. Kuopos pirmininkė trum- vadovaujant Connecticut apsk.

Tony Segarra, Prop. , ,
2122-Ist Avenue New York, N.Y.

LE 4-9200

REGINA ŪSELIEN® — Tel. 497-8865 
Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.

Jisuvyvo iiiuiiunv u.uui- lavtvraujcuii. vvuuvvitvui ayon. 

pai nusakė kaip 1915 gegužės Valdybai, buvo surengta didžiu- • P. A. GIAMBRO
BILL’S

25 Antanina Spelienė ir a. a. lė L. K. Moterų konferencija, , 
prel. Jonas Ambotas įkūrė 17 kurią paminėjo ir kitataučių 
kuopą. Buvo išvardintos sąjun- spauda. Nuo 1945 atstovaują į 
gietės, švenčiančios 50 m. ir ii- kuopą seimuose. Garbės nare 
gesnes sukaktis. uakelta 27 seime 1957.pakelta 27 seime 1957.

Kuopos įkūrėja ir pirmoji Kita kuopos garbės narė a.aJ

‘ PAINTING CONTRACTOR
Inside - Outside - Alterations 

Paper Hanging 
Plastering - Mason Work 

Fully Insured - Free Estimates

pirm. A. Spelienė, kuopoj iš- Rozalija Mončiūnienė, daug nu-: > 
buvus 52 metus, sunkiai ser- veikusi valdyboje ir kuopoje,: i 
ga ir gydosi Arizonoje. Ji už- garbės nare išrinkta 22 seime 
eimnka narin mnlr~rti skaito a cm ik-a

buvus 52 metus, sunkiai ser- veikusi valdyboje ir kuopoje,:

Hl 9-5003 

56 Bay 34th Street

Auto Body & Fender Shop 
General Auto Body and 

Collision Work 
41-26 39th Street .Sunnyside, L. I. 

EM 1-3072

A. CHATILA & CO.
Manufacturers of

Helenca Leotards and Tights ■ į
Ballet - Tutu and Costumes
Toe Tap and Ballet Shoes

Lasti-Mesh Tights and Bose

267 StzNicholas Avė., Ridgewood, N.Y.

SANTO SGARLATO
BANANAS — WHOLESALE 

37 Carol Street 
Brooklyn, N.Y.
MA 5-8615

'■ DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą, patar- 
■ navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 

: į metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
, metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
f pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu, ir tų siuntinių išsiun- 

Dancing Supplies and Equipment = tinju. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
a j pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau-

. E siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
: ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 

■ = 1 East 36th St. New York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
E UI. 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
j Avė. 90036.
f---- ------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

“Whirl-A-Weve" 
Agents in<juiries uivited 
Free Catalog on Reęuest

5719 18th Avenue 
BEnsonhurst 6-6155

simoka nario mokestį skaito 1947. Mirė 1964. «
“Moterų Dirvą” ir iš laiškų su- Visos jubfliatės ir ilgametės i 
žino apie kuopos veiklą. Sukak- narės pagerbtos. Perskaitytas I 
ties proga už jos sveikatą bus įj. centro valdybos sveikinimas • • 
užprašytos mišios ir jai pasiųs- Narės įaugėsi netikėtu pager- I 
ta kortelė su _— *

JOHN N. THOMSON

MARINE SPECIALISTS

FEDERAL STORAGE 
& V/AREHOUSE

MATTHEW POLLACI

AfFl with Lockheat Čonstr. Co.
w DĮRGKTO/UUS JOKŪBAS J.

'HOME IMPROVEMENTS « ------------------7 7 7=
HOLLYWOOD KTTCHENS 1 I I /Al

_ ------- ------------------ dėkingu-f
Taip pat bus užprašytos mi- jSrajg^ Tos žilagalvėsį 
šios ir už prel. J. Amboto, pir- močiutės, nors daugumoj ir be-g. 
mojo kuopos dvasios vado, vė- mokslės, prieš 50 m. būdaJ 

mos jaunos, susibūrė į gražų!
Pirmosios valdybos vicepir- Ketuvišką židin| ir iki šiol iš-f 

min. Paulina Ambrozienė ir liko lietuvėm. Kai kurių duk*f« 
raštin. Marcijona Pateckaitė jrgj priklanso sąjungai Die-g 
kuopai priklauso 52 m. Vikto- vo jj. tėvynės meilė jas visur® 
rija Elijošienė Sąjungon įstojo * lydėjo ir padėjo atlikti • di-g 
1916 ir yra nuolatinė jos rė- džius darbus, Kuopos protoko-g mėja ir talkininkė, nuo pat pir- lų knygos ^do ^ek daug au4 
mų dienų atlieka įvairias parei- kotą Lietuvos atkūrimui, Vytau-* 
gas valdyboje ir komisijose. to Didžiojo universitetui, Rau-f 
10 metų buvo kuopos protoko- donajam kryžiui, Baltui, Sti-f 
lų raštininke. Ypač pasireiškė pendijų fondui, bažnyčiom, vie-f 
ruošiant 4 seimus Hartforde, nuolynam. Surengta daug lietu-l 
Garbės nare išrinkta 22 seime viškų parengimų, vaidinimų,*^, 
1947. Jos sesutė Marijona An- koncertų, švenčių minėjimų pa- ! 
tanaitienė atšventė 50 m. na- įkaitų, atlikta daug šalpos dar- 
rystės jubiliejų. k,, pagelbėta naujiem atei- !

Apolonija Kadienė, išbuvus 
kuopoj 50 metų, prirašė daug 
narių, buvo pirmininke, dabar 
yra iždininke. Daug padėjo 
naujiem ateiviam atvykti į šį 
kraštą, remia vienuolynus. Gar-

General Insurance

203 MAIN STREET 
Port Washington, L. I.

516 PO 7-3737

S. BERTUGLLA

Manufacturers 
L.ADIES - MEN'S 

SLACKS « PANTS

627 Hart Street

GL 2-1335

TRANSPORTING 
PACKING 
STORI NG

155 Washington St. 
NEWARK, N. J.

201 Ml 3-2222

CEMENT WORK 
Financing Arranged

1832 65th Street 
Brooklyn, N.Y.

RkrtlF 236-6386

|)l33OKIb
Z 979Mg.fM

bės nare pakelta 31 seime 
1965. Dėl ligos pagerbime ne* 
galėjo dalyvauti. -

viam.
Visos kuopos narės yra są

moningos lietuvės, geros kata* 
likės. Kiek jų sveikata leidžia 
ir dabar dar dirba, remia savo 
aukomis, padeda patarimais, 
šiemet kuopoj yra 84 narės.

Marijona Petrauskienė

XOCHITL
MEXICAN 

RESTAURANT

In the Heart of the 
Theatrical District

New York City

HILLSIDE HOUSE

Offers elegant catering, superb facilities, magnificent banųuet rooms, 
personalized Service — in a dignified atmosphere.

Corner Hiltside Avė. A Francio Levris Bfvd.
HOLLI8, GUEEN8, N. Y.

MO 5-7788

PIRMAUJANTI DERU PREKYBA NEW YORKE 
VOKMKOS SPBCIALYBfiS

SCHALLER&WEBER
AITGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Kelionei ir TV užkandžiai
Mūsų krautuvėse geriausios dešros

■ kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona fr kiti produktai
Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1854 2nd Avė. (S5-M St.) — TR 9-3047 
RMgevroode: 59-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 Stehnnj'Sžreet — A8 4-3210 
Florai Park, UI.: 258-17 HlllsMe Avė. — 343-6116 
E. Northport, UI.: 290-A Urte FMd Rd. 516-757-0801

Franklin 3q, UI.: 981 Hemprtead Tpvce. — 437-7677 
Flushinge: 41-06 Main Street —' Hl 5-2552

Jackeon Heighta: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepeie, N.Y.: 450 Maln 8t. — 914-454-9070



niuo rmuMos
KARLSON’S

TO PLACE

267-3680 FUNERAL HOME

tu tėvą atgal j Įdubą atvesti.
SERVICE

VAITKUS

•VOKATAS

McCUE fūneral mbme

1968 bus kitaip. Pramonė 
yra sustiprėjusi. Automobilių 
pramonė atrodo sveika. Falai*

tnr būt yra gavę nuo asmen
vardžių: Džiugas, Girgždutė, 
Birutė, Naglis.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
64-02 JAMAICA AVĖ.

THEO. HILLEBRAND INC. 
FUNERAL ROME

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia ra 

Air Condition

norrbM. mam 
Vedėja* 

stkp. mukus

Modemiška koplyčia Šermenims 
dykai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostonų. Telefonas: TR 6-6434.

Fermai Gotus, Couture Dresses, 
Bridal and Bridesmaid G*wns, abso 
eoackutve sample designs at ffiscouht 
prices. Also Style Centre' for the 
FInest in Lingerte, Sleepwear, and 
Dresses. Main 6L Stony Brook, L.I. 
Located In the Stony Brook Shop- 
piag Ceerter — 751-8901

& Notary Public 
660 Grand SL, Brookiyn 11, N.Y.

123 E. 7th SL, New York 9, N.Y. 
GRamerėy 5-1437

HOLLANDER 
CYPRESS CORPORATION 
800 JAMAICA AVENUE 

BROOKLYN. N. Y. 
A P 7-2332

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia - Air con<fitioned 

A. J. BALTON-BALTRONAS

Tel. 753-6181
DBJNKS FUNERAL HOME

THOMAS DEUNIKS

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 ik* 10:30 ryto

PITTSBURGH, PA. 
. WZUM, 1590 tmnaa-*-- -

vedėjas VYT. A. YUCIUS
62 Shady St. W. Pgh-, Penna. 15228 

TėL 563-2754
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. p.p.

universal
FUNERAL CNAPEL INC. 

MM Strw« M toMMigtvn Awiw«

(prie Gatės Ir Forest Avenue*) 
Atan i. Reltter - Jacob Reitter 

Licensed Mgrs.

PH1LAOELPHIA, PA.
WTE1_ 860 kilocycles 

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 Green SL, Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932 
šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.p.

DABA& SKZaat 8601 Stredt (tarp llr t AW) N.Y. C. 
TeLTEMW»

Aidu* kMften fld s v. vakaro, aattsttettaft ir litui na 6 v. nflL

Neretai ir krašto geologinės 
gruodžio sąlygos atsispindi vietovardžiuo

se. Pavyzdžiui, Višakio Rūda, 
Gelažiai, Geležynė, Gelžiai, Kal
niškė, Molynė, žvirgždinė, Žvy- 
reliai pažymi tose vietose esant 
geležies rūdos, kalkių, molio, 
žvyro. Su augalija susiję tokie 
vietovardžiai, kaip Beržėnai, Ą- 
žuolynė^ Grūšiaufcė, Lieplau- 
kis, Didnriškis, Grybynė, Smil- 
giškis, Lazdyne ir daugelis ki
tų. Krašto gyvūnija taip pat yra 
palikusi labai gausius pėdsakus 
mūsų vietovardžiuose: Gegužy- 
nė, Gervia^ Gulbinai, Lapkal- 
nis, Vilkabaliai, Meškinė, Tau
ragė, Stumbriškės, šeškinė ir t. 
t Tokie vietovardžiai, kaip Kur
šėnai, Latveliai švedai, Bajo
rai, Mozūrai, kalba apie krašto 
istoriją.

* O&TER PARK. įį
I PHARMACY g 
" Wm. Anastast, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WB DELJVER
Mkhagan 2-4130

Market 2-5172

BUYUS 
FUNERAL HOME

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

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

Petrui Vainiui, futbolą žai
džiančiam pirmoje komandoje, 
— tinkamų ir vėsinančių atos
togų.

Trampui Ričardui, grįžu
siam 4š kariuomenės, — atsi
minti, kad futbolo aikštėje kai 
kada pavojingiau negu Vietna
me.
* Šviesos — Santaros atsto
vam, besistengiantiem įrodyti, 
kad žmonės, šarvuoti daktaro 
titulais, nebūtinai turi būti ir 
protingi, — pasistengi nenešti 
tamsos ir nesandaros sporti
ninkų tarpan.

Saldainiui, Arūnui, tenisinin
kam, — nepasitenkinti teniso 
veikla tik parkuose, apylinkės 
pamiškėse ir pan., bet ir pasi
rodyti lietuviškame tnmyrėly-

Etini
5 Universal Šermeninėje f 
| laidotuvės yra tikėjimo | 
s paliu<fijimas.

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄVICIUS

WBM1-FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

TeL: 249-6562
Sekmadieni — nuo 12 iki 1 pp.

Tbeodore VoBnnta,
Ine.

šachmatų partijas, kad jas galėtų 
periošti ir suprasti didesnis skaičius 
mūsą Skaitytojų, Uuo Nol talpinsime 
užrašomas angliškai. dš psitaMa- 
me lietuvio loštą partijų su Lenin
grado didmeistriu 1967in. Rtakrej. WGEWOOD CHAPELS 
Baltieji: didmeistris Furman, Juo
dieji — meistras Geamuskm.

Alex Dimants Fur Co.
150 W. 28 St., Nev Yoai,NX 

Patalpa No. 501.
Tet CH 2-1079 — CH 2-0535 

Atidaryta darbo dienomis 8-6; ŠeS- 
tadieniais 8-3. Liepos ir rugpt&čio

Atsargumas
Amerikietė turistė paprašė 

nufotografuoti ją prie senos 
graikų šventyklos griuvėsių.

— Tik padarykite nuotrau
ką taip, kad’nebūtų matyti ma
no automobilio; — paprašė ji

Sunkūs buvo 1967 metai an- 
tmnobilių pramonei, ypač Ford 
Motor bendrovei. Pirmas metų 
ketvirtis buvo menkas ir vals
tybės ūkyje bei pramonėje. 
Metų gale Ford Motor bendro
vės išpardavimas buvo žemimi 
normalaus lygio. Priežastis: Ū 
AW streikas, per kurį mūsų 
fūbrikai buvo uždaryti dviem 
mėnesiam, kada 1968 mode-

naujus
galima tuoj jsigytL Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirirėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pcHEejo žemes* stavyo^ 
atliekam sąfiningai pagal

UKTUvmCŲ MEU0DDV 
RAUSO VALANDA

girdima kiekv. ieStadert 3-4 p.p. 
ii Detroito stoties WJLB-AM-1400 
kilo. Pranešėjai: Patrida Bandža ir 
Algis Zaparackas; vedėjas—Ralph 
Valatka, 15756 Lerare, Detrožt, Mich. 
48227; teL 273-2224.

106 Wwt 14th Street (arti 6tR Avė.) New York, N.Y. 10011 
Yd.: CK 3-3905

Siunčiame stantMra | Lietuve ir | USSR. Priimame ettrakynnn «al- 
šytuntoto, TV, elaUMtoiieme ir sitovamome iiiaBntim, ’DeUar Orti- 
Hcates”, butams ir Lt. Visos iMai** apmokamos čia. Gavėjas netun

JOSEPH P. SiNKOW$KY
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
UMesto valandoje suteiks jums 

patarimus ir giUs užuojauta.
LaMotuvtų Ntaiges-fcoplyetM pasi
renkamos bet kurioje miesto dalyje.

4221 PARK AVĖ.
(pr.Tremont Av.) Brome, N.Y. 10457 

Tai. 863-2475

PRINČEŠŠ*KITCHENS 
8903 Jamaica Avė. Woodhaven 

Complete Kitchen Modemization 
Ali work guaranteed, sil work done 

at reasonable rates 
Cafl 849-0341

1 P-Q4 N-KB3 — 2 P-QB4 P-K3
— 3 N-QB3 B-N5 — 4 P-K3 0-0 — 
5 B-Q3 P-QB4 — 6 N-B3 P-0! — 7 
0-0 QN-Q2 — 8 P-QR3 B-QR4.— Z 
Q-K2 P-QR3 — 10 P-QR4 Q-K2 — 
11 R-Q1 F*BP — 12 ftrP ”X4 — 
13 P-4JS P-K5 — 14 P*Q6 — 
15 N-QB BScN — 16 PJ® N-» — 
17 B-QR3 P-QN3 — 18 P-Krt3 Q- 
Q2 19 B-N3 Q-B3 — » P-KB4 PxP
— 21 NxP NxN+ — 22 QxN
— 23 PJCQ BxRP 21 P-QR5S-K3
— 25 BxB PxB — 26 PxP N-Q2 — 
27 QR-N RxBP — 28 P-QN7 R-Nl
— 29 BzBP NxB — 30 P-07 NxP
— 31 RxN R-B2 — įi RxR KxR — 
33 P-QB4 lygiosios.

sasMabto maba KtranuR 
KAD PRAMONt 1968 METAIS 

MJttlS

277-5604
FRANK J. VOGa

For Dependability and Ethics 
63-17 WCK»HKVEN BLVD.

Rego Partt L.L 
CaH WE 9-5511

Joseph 'Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS 

2312BEDFORD AVĖ.
Brookiyn, N. Y.

REPUBLIC Liquor Store, Ine. 
322 tArion Avenue, IhvoHyii II, $L Y.

. Tdafoms EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas

Didelis patrinkimas įvairiu vynų, degtinių, konjakų, midų
Šventėms bei kitokioms progoms

Atletų KNbui — užprašyti 
gedulingas pamaldas ne tik už 
mirusius klubo narius, bet ir 
dar gyvus, iš klubo gyvoūmo 
išribraukusius.

Bagdžiūnui — ir toliau žino
ti, kad futbolininkų mums nie
kada nebus perdaug.

Atkočiui ir Riaubai, jaunųjų 
futbolininkų vadovam, — į- 
skfepyti savą kovos dvasią ir 
savo mokamam, aikštėje be-

ESantiem.

Broliams Klivečkoms, mie
lai laukiamiem svečiam mūsų 
futbolo ajfc&ėje, savo laiku tė
vo į fatbok) Atletą Kubo ei
les įvestiem — dabar savo ruož-

tttnahn Sportas — pagaliau 
išeiti iš spaudos.

LAK pirmajai fbtboio ko
mandai, esančiai paskatinėje 
vietoje, — ir toliau nebijoti, 
nes žemiau kristi nėra jau kur __ 
(nrotenj futbolo lyga dar neį- Klireita I, atsidūręs prieš 

tus vienų vienas ir trenkęs ka
muolį vartininkui į rankas. Tu
rėjo ir kiti progų. Sunku kurį 
žaidiką teigiamiau įvertinti. Vi
si sužaidė be jokios nuovokos. 
Tremruodų neturėjimas vis 
aiškiau duria akį. . Nepatęisina- 
mas jau suaugusią vyrų vaikiš
kas aiinmavimas, ir nesusival
dymas. a

Rezervinės pralaimėjo 2.*4.
Ateinančios pirmenybių rung

tynės įvyksta sausio 7. Tenka 
keliauti j White Plains, N. Y. 
Pirmame rate, neturint savo 
aikštės, žaista irgi tenai ir pra
laimėta 0:3.

Sausio 14 LAK dalyvauja sa
lės turnyre, kar penktame die
nos susitikime mūsų priešinin
ku yra DSC, Brookiyn. Turny
ras prasideda 12:45 Westcbes- 
ter County Center, White 
Plains, N.Y. žaidžiama du kė
liniai po 7 ir pusė min.

Atletas

KbIn* M^bdal Uotuvojo
Apie rietu

lūBMB yre eakerta padavimų, 
kad mūsų liau

dis stengdŪMBi kai kurių rieto-

Ettore Galeno, 
Ine.

Vietoje gaminami, čia pasirenkami 
ir pastatomi bet kur. Pagrindinė įs
taigą: prift St. JohM kapinių, 7954 
Metropolitan Avė., Mid<fle Viltege, 
T.T, N.Y. prie SL Charles kapinių: 
1232 N. WeDwood Avė., Pine Lawn 
(via W. Babyion P.O.), LJ, N.Y.

Gruodžio mėnesį planuota 
pagaminti U. S. fabrikuose 
235,000 mašinų, 
mėn. rekordas. Sausį manoma 
pagaminti 284,000 mašinų, dau
giau negu bet kada per viaią 
mėnesį.

Nežiūrint kai kurių neaišku
mų 1968 m. perspektyvoje, 
mes tikime, kad pramonė tvir
tės ir mašinų bei sunkvežimių 
pardavimas per metus bus ge
ras.

Mašinų pardavinėjimą 1968 
paspartins šios sąlygos: darbų 
ir uždarbio pakilimas; turimos 
geros santaupos; kai kurių For
do ir lincoln-Mercury mašinų 
pardavimo perkėlimas iš 1967 
į 1968 dėl streiko.

šitokiose aplinkybėse prama- 
tom, kad 1968 mašinų pardavi
mas, įskaitant importus, pasieks 
9,3 milijonų, beveik tiek, kiek 
1965. Sunkvežimių pardavimas 
turėtų viršyti 1,7 mil., daugiau 
negu bet kada. Bendrai 1968 
turėtų būti parduota 11 mili
jonų vienetų, daugiau kaip mi
lijonas šiais metais ir 100,000 
daugiau negu 1965 rekordas, 
šis praęaatyroas remiasi daleidi- fotografo; mano vy
nui, kad mokesčiai bus pakelti ras pagalvy kad tai aš taip 
10 proc. sausio 1, ir kad strei- sugrioviau §ra£pastatą.
kai ar medžiagų nepristatymas ■'■■■■ ■ ■■■■—■—■

£ VK RASKUnNlAl...
Nevykę Uetovią Atletų 

feMba pirmajai tatbote taMMri- 
dai ir paskutinė pereitą metų 
nEDgtyaėa gruodžio 17. Pralai
mint pirmenybių rungtynes 
pri^ Gennania PoughĮkepsie 
pasekme 0:2 (0:1), tenka pasi
likti ir toliau paskutinėje vieto
je. LAK žajde šios sudėties: 
Žadvydas; Šileikis, Budraitis, 
Remeza D, Krekąs; Vainius n, 
Klivečka £ Kerekes; Mrozins- 
kas, Budreckas, Šukys (Vainius 
03). Kaip matome, sudėtis ne
blogiausia, palyginus su šiame 
sezone turėtais smdnmais. 
Prieš visai silpną priešininką 
pralrimėjimą mūsiškiai nusipel
nė vien tOc patys. Prasto lygio 
žaidime niekas įvarčių nebūtų 
pasiekęs. Abu įvarčiai mums 
krito mūsų gymkam teikiant 
prieSntokui visokeriopą pagal
bą. Puolime turėta eilė tikrai 
gerų progų. Geriausią turėjo 

; var-

tARMkKAUBKAS)
BaHMŠnotejM

MODERNI KOPLYČIA 
428 METROPOLITAN AYE. 

Braoldyn, N. Y.

Amerikos Lietuvių krepšinio 
rinktinei — apskristi pasauli 
greičiau negu per 80 dienų ir 
sugrįžus paaiškinti ko ten skris-

Medicinbs daktaras 
S. A. CHERNOV

ZB 2nd Avė. (14 SL kampas) 
New Y<wk City — Ofisas 14 
Tel. GR 7-7697 — GR 7-7818

Gydo aStrtas ir krontžkas vyrų 
ir moterų ligas bei odos ligas. 
Priėmimo valandos kasdien nuo 
10 iki 6:15 vak.; sekmadieniais 

nuo 11 iki 1 vai p.p.

Lietuvos čempionas A. Butnorius, 
kuris pirmavo visasąjunginėse Char
kove, su 4% taško iš 5 galimų, to
liau sulošė nekaip. Po 10 ratų jis 
turėjo 6 tš., Lietuvos šachmatų ve
teranas Vladas Mikėnas 5* Barstai- 
tis (Klaip.) ir Rumiancevas (Kau
nas) po 3% tš. Pirmavo didmeist
riai: Tai, Taimanov ir kt Beliko 3 
ratai.

JAV-tšų didmeistris S. Reshevski 
rungris, tarpzoninią tąsoj, su Sovie
tą čenąrtonu Šteinu ir Čekoslovaki
jos didmeistriu Hortu, vasario mėn. 
Kalifornijoj. Jie turės sulošti tarpu
savy po 4 partijas.

■
 NAUJAUSI 

PRANCOZŲ 
Ir ITALŲ 

MODELIAI.

Įvairūs kailiniu 
ir kailių 

papuošalu 
pasirinkimas

Viskas gaminama mūsų dirbtuvėje. 
DĖDELIS PAS3UNKIMAS. URMO 
KAINOS. Parduodame didelioms 
kailinių krautuvėms. Prieš pirkda- 
■ai—Įsitikinkite. Patogios mokėjimo 
sąlygos. Pertaisome kailinius ir ki
tus siuvinius j naujus modelius.

MR. ROSE 
78 W 131th Street 

RUBBISH REMOVAL and 
Light Carpentry Work 
AU Work Guaranteed 

CaH AU 3-8537

NOTARY PUBLIC . 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue

Mūsų vedusiem futbolinin
kam — atsiminti, kad mergai
tės gražus dalykas, bet kas 
paskui futbolą žais?

SIMONSON 
FUNERAL HOME

Kilnus patarnavimas nuo 1887 
metų. Kuo galėdami patarnau
jame minėjimuose. Skambinti 
847-0300, Wm. H. SIMONSON, 
direktorius. Laidotuvių įstaigos: 

119-04 HiHside Avenue 
' Rjčhfnond Hill, N. Y.

97-01 101st Avenue 
Ozone Park, N. Y.

Suteikiam gazfetagas Mdotuvua. 
Koftyčios Bemokamai visose 
miesto dalyse; veikią vvntIHarija.

TeL VlrgMa 7-4496

JAV komanda (E. Shapiro, N.Y., 
H. W. Hickman, E. Kaulei, 
Md.. R.B . Ptftter, Texas, W. M«ir, 
Vhginia ir Kazys Pleikis, Mass.) 
korespondentinių šachmatų VI olfcn- 
piadoj laimėjo prieš Japoniją 6:0! 
TbkdOs pergalės n epasiekė nė viena 
kita komanda, šiose rungtynėse K. 
Metfcis įveikė dr. T. Hayasflii.

BtraBku iš FM Motor ben
drovės itirektorių pirmininko 
Henry Ford O metų galo pn-

Bodtono tavyktabinėm sausio5d. 395 Autumn A*ą, Bruuktyn, N.Y. 
į So. Bostono L. P. D-fc atvyksta 11208
antroj vietoj etnatffti UIT komanda, , ■■rn. ■■■ . —
kurtos priešaky toSia aHkSčtrosiai 
vertinamas Amerikos jaunių meist- Kada reikalą* ištinka —daug leng- 
ras Larry Kaūf man. Lietuvių B ko- vatų, jūsų paguodai ir patogumu!, 
manda rungsis su Cambridge Y”, jų tarpe: 7 modernios vėsinamo* 

koplyčios, puikiai įrengta kaip na
muose esanti patalpa — atvanga*, 
kMnprtėNŪntbA > sšrhpatin- 
gaft Matom attekBnai auto
mobiliams pastatyti

nestabdys ganytetą. GražiaMia visom progom
Mes uknnes kad Lincoln- Geriausios, autentiškos ilgo grojimo 

Mercmy modeliai ištaikys savo Metuv. plokštelės gražiai įpakuotos, 
fcompeticini laimėjimą, kuri tu- gtonaural lšį Request Records. Nepriimkite pa
rėjo prieš streiką. Cougar 1967 kaitalų. Teiraukitės krautuvėse arba 
modelio parduota daugiau ne- reikalaukite veltui siunčiamo kata
mu 125 000   40 DTOC dau- logo: Re<luest Records, Ine. 66 Me- gu w proc. aau chanic st New Rochene, ny iosoi.
^au negu tikėjomės. Mustang „, - ..... ----------------■...........
taimėio beveik puse galimosrinkos prieš nau^kompetki- TeL 441-°095 l Sidner Vo*el 
ją. Didysis Fordas prasimušė ^ningas ir patikimas patarnavimas 

toli rinkoje ir Ford Division va- B U T L E R' S
dovavo “station wagon” par- Radto & T. v patarnavimas 
davime ir transportacijos bei vėsintuvaL;. - . . J , Taisonu bet kdktos firmos gaminiai
išnuomavimo rinkoje. Ford trtaodesai.
sunkvežimiai 1967 modelio bu- 80-09 jamaica avė. 
to daugiausia perkami ir mū- w«xn»»«n, n. y. n«i 
sq dalis besiplečiančioje sunk* ■ ,, .............

K“ *»«bti. D.rbin.nk. kais iwo 32 iki 35.1 proc. Esą- ***,„«.
me tikri, kad visa tai 'tęsis ir ftiraramr*
1968. ^Skdb.) .
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Inž. Antanas Mažeika apmo
kėjo visas Laisvės žiburio Nau
jųjų Metų programos iHaidas, 
pagerbdamas savo mirusį tėvą 
Antaną Mažeiką. Radijo prog
ramos vadovybė nuoširdžiai dė
koja.

Albinas Rekašius, Darbinin
ko skaitytojas iš Baldwin, N.Y., 
kurį laiką buvo paguldytas 
Rockayvay Center ligoninėje. 
Dabar gydosi namuose ir dėko
ja visiem draugam, aplankiu- 
siem ligos metu.

Kultūros židinio pastatam Hįgh- 
land Parke padovanojo savo 
didelę (7 pėdų aukščio) mozai
kinę skulptūrą.

Atitaisymas. Darbininke 
gruodžio 15 a.a. Balio Bobelio 
šeimai užuojautą pareiškė ne J. 
A Sniečkai, kaip klaidingai 
laikrašty atspausdinta, bet J-A. 
Snieškai. Už klaidą atsiprašo
me.

piliečiai sausio mėnesyje turi 
užpildyti registracijos kortelę, 

1 pranešdami savo adresą. Re
gistracijos kortelės (Form I- 
53) gaunamos visose pašto ir 
imigracijos įstaigose. Užpildy
tos kortelės nesiunčiamos paš
tu, bet minėtose Įstaigose įtei-

Aktorė Aria Dauguvietytė — 
Dubrovsky serga ir paguldyta. 
New York Infirmary ligoninė
je, 15 Str., tarp 1 ir 2 Avė., 
kambarys 707. Sausio 2 sėk
mingai padaryta operacija.
.. LK Susivienijimo 135 kuo
pos susirinkimas bus sausio 14 
po 11 vai. mišių Apreiškimo 
parapijos mokykloje. Nariai 
prašomi dalyvauti ir atsivesti 
naujų narių.

LMKF New Yorko klubo na
rių susirinkimas bus trečiadie
ni, sausio 10, 7;30 v. v. narės 
P. Ivašauskienės bute, 85-40 
104 St. Richmond Hill, N. Y., 
Važiuoti BMT Jamaica linija 
iki 102 St. stoties.

Mažosios Lietuvos veikėjo J. 
Vanagaičio vardo šaulių kuopa 
sausio 14 lietuvių Piliečių D- 
jos salėje rengia Klaipėdos at
vadavimo 45 metų sukakties 
minėjimą. Programoje bus ir 
meninė dalis, kurią atliks šv. 
Petro parapijos choras.

Smuikininkas Izidorius Vasy- 
liūnas sausio 21 d. 8 vaL vaka
re Jordan Hali rengia lietuviš
kos muzikos koncertą. Progra
mą atliks smuikininkas Izido- 

[ rius Vasyliūnas smuikas ir vio- 
į la, Davit Mott klarnetas ir Vy- 
> tenis M. Vasyliūnas pijaninas. 

Bus išpildoma Kazio Viktoro 
Banaičio kūriniai. Tai jau ant
ras Vasyliūno koncertas šiame 
sezone. Trečias bus kovo 17 to
je pačioje salėje. Pažymėtina, 
kad Vasyliūnas ne tik progra
mą atlieka, bet pats ir organi
zuoja šiuos koncertus. Tik kul
tūriniais laimėjimais galime pa
rodyt lietuvius amerikiečiam.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimas įvyks va
sario 18 d, 2 vai. popiet So. 
(Boston Hįgh Sehool salėje 
Thomas Park, So. Bostone.

Kardinolas Cushing yra užsi
brėžęs trijų metų laikotarpy ap
mokėti arkivyskupijos skolas 
53 milijonus dol. Pagal planą 
vajus turėjo būti užbaigtas 
gruodžio 18, tačiau iki tai die
nai pažadais buvo surinkta tik 
31 milijonas dol. Kardinolas va- 

ties ir orumo. Jos dainų pasi- jų pratęsė iki balandžio 1 ir 
rinkimas buvo įdomus, kai ku
rios dainos čia pirmą kartą gir
dėtos. Ona Zubavičienė valdo 
aukštesnes gaidas ganėtinai 
laisvai, žodžių ištarimas yra 
gražus ir tikslus. Abiem daini
ninkam akomponavo Julija Ra

Kalėclų šventėms. šv. Petro 
parapijos bažnyčiojė buvo į- 
rengtas naujas altorius pagal 
dabartinius liturgijos reikalavi- 
mus ir jau Kalėdų dieną mišios 
buvo* aukojamos prie altoriaus 
atsukto į žmones. Taip pat vi
sa presbiteria buvo išklota gra
žiu kilimu.

Savaitiniai vadinama Whist 
ir Blitz parengimai vėl prade
dami po Naujų Metų. Pirma
sis Whist parengimas bus sau
sio 6 d. 8 v.v., o Blitz paren
gimas bus sausio 8 d. 8 v.v.

Katalikių motorų. — margi*
' nų klubas parapijai naujų var

gonų įsigijimo fondui paauko
jo 290 dol. ir parapijos jauni
mo organizacijai CYO paauko
jo 100 dol.

The South Boston Action 
Center paskutiniu laiku įstri
gę darbo klubą, kurio tikslas 
parūpinti jaunimui kelių va
landų darbą. Klubo vadovybė 
galvoja, kad tai bus naudinga 
auklėjimo priemonė išugdyti 
jaunimo atsakomybės ir savi
garbos jausmą. Darbu bus ap
rūpinami jaunuoliai, kurie lan
ko mokyklas.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
choras šį sezoną intensyviai 
dirba, -nes yra įsipareigojęs, da- - 
lyvauti Šaulių Sąjungos Bosto
no skyriaus ruošiamam Klaipė
dos atvadavimo minėjime, ku
ris bus sausio 14 ir taip pat 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo minėjime vasario 
18. Be to, dar yra sumanę su
rengti bažnytinį koncertą Ver
bų sekmadienį parapijos baž
nyčioje ir metinį choro koncer
tą balandžio 21 Liet. Piliečių 
draugijos namų salėje.

Kleb. kun. A. Baltrušūnas 
sausio pabaigoje rengia parapi
jos darbuotojų išvyką ir vaišes. 
Į šią išvyką pakviesti visi cho
ristai. Parapijos klebonas rūpi- 

ninkė, pasilieka nuolatos gyva naši choro darbu- Dabar įren- 
naujoje pianistų kartoje, čia gjąrni nauji elektriniai vargo- 
tenka pažymėti, kad mūsų pia- naj. Taip pat bus prqilėsta 

’ vieta prie vargonų, kur chorui 
bus patogiau sutilpti. Reikalui 
esant, prie naujų vargonų ga- 

. „ __ ... . . ... . ... ■ .. . . .- lietuviškų jės išsitekti ir nedidelis sim-
naitis ir Namo giųžtant - A. skaitė be kitų įdomiai supintų koncertų dalyvė Irena Veblai- foninis orkestras.
Dvorak. Jo balso apimtis yra eilių naują eilėraštj apie gand- tienė pranešėjos parei-

[ati, tembras sodrus ir tvir- rą ir gandriukus. Padėkai jam rūpestingai, kruopščiai pri- Polymnia choras, vadovauja- 
s, ypač žemutiniame registre, buvo nepagailėta nuoširdaus statydama kiekvieną koncerto- mas Keith Phinney, sausio 7 d.
tarsena aiški ir žodžių kirčia- plojimo. dalyv| susirinkusiem klausyto- 3 v. p. p. šv. Petro lietuvių pa-
mas savo vietoje. Ne vėl- Paskutinėje dalyje scena pri- jam. i. vbts. rapijos bažnyčioje atliks Han-

■■ 1 delio Mesiją , kuris yra tradi-
ma.iii iE.fMAi.Ai cinis Kūrinys Kalėdų laiku šia-
NAUJI LEIDINIAI me gjjja puikių šio ge-

Lietuvos valstybės atstatymo nialaus veikalo chorų yra aps- 
50 m. sukakčiai paminėti soio arijų ir rečitatyvų, ku-

"Peilio ašmenimis", rašytojo aflįfcs gerai pasiruošę so-

Patys mažiausi Maironio mokykio* vaikai, pasirengę KUAdų eglutei, kuri bus sausio 7 Apreiškimo parapijos 
mokyklos salėje. Vaikučiai- kviečia visus atsilankyti. •- Nuotr. R. Kisieliaus

LITERATŪROS IR MUZIKOS VAKARAS ELIZABETHE
Programą išpildė poetas Stasys šio vakaro repertuarą. Pradžio- 
Santvaras, pianistė Julija Ra- je ji padainavo: Siuntė mane 
jauskaitė-šušienė, bosas Bene- motinėlė — Vytauto Klovos, 
dįktas Povilavičius, dainininkė Danutės ariją iš operos Marytė 
Ona Zubavičienė ir dailiojo žck -— Antano Račiūno-?ir Sapnų 
džio interpretatorė Irena Veb- keliu — Salomėjos Mulks. Taip 
laitienė, kuri pravedė progra- pat su Benediktu Povilavičiu ji 
mą. Koncerto balansas buvo dar padainavo duetą iš opere- 
gražus, suteikęs ir išlepusiam tės čigonai — Stasio Šimkaus, 
klausytojui malonų pasigėrėji
mo jausmą.

žmonių atvyko gal apie 100 
asmenų, šiame amžiuje žino
me, kad ir labai geriem daly
kam reikia beatodairinės rekla
mos, . tuo labiau čia, Amerikoj, 
visokio pertekliaus pilname 
krašte. E kitos pusės, tai rodo, 
deja, ir mūsų indiferentiškumo 
jausmą, kuris yra vadinamas 
kultūros nuosmukiu. Tai nie-

Gruodžio 2 Elizabetho Lietu
vių Bendruomenės skyrius su
rengė muzikos ir literatūros va-

MASPETHO ŽINIOS
PreL J. Balkonas per Kalė

das sirgo influenza ir bažnyčio
je nesirodė.

Bažnyčios didysis altorius ir 
siena gražiai atnaujinti. Naujas 
tabernakulis ir mozaikos siena. 
Meninį darbą atliko V. J. Jo
nynas.

Dr. St. Bačkis su ponia iš 
Washingtono, Ričardas Bačkis
su ponia iš Paryžiaus ir preL__ kąrą .Lietuvių Laisvės salėje. 
A. Bačkis iš Costa Rica lankė- • - 
si Maspętho bažnyčioje Kalėdų 
naktį Bernelių mišiose. Svečia
vosi pas dr. Bagdą.

Antanas Visminas, išdirbęs 
parapijoj 30 metų, išeina į pen
siją ir išvažiuoja į Floridą. Nuo 
Naujų Metų vargonininko pa
reigas lietuvių bažnyčioje per
ims Vytautas Kerbelis iš Bosto- 
tono. Antanui ir Teklei Vismi
nams sausio 6 parapijos salėje 
ruošiama išleistuvių vakarienė: 
Bilietai po 6 dol.

'■ ELIZABETH, N J. 
New Jersey šeštadieninės 

mokyklos vaikučių Kalėdų eg
lutė — parengimas bus šv. Pet
ro ir Povilo parapijos salėje, 
Elizabeth, N J., sausio 7, sek
madienį, 4 vai. popiet. Kalėdų 
senelis vaikam įteiks dovanas, 
o vaikučiai atliks programą.

New Jersey Lietuvių Tarybos 
Vasario 16 sukaktuvinio minėji
mo komitetas kviečiamas susi
rinkti sausio 7, sekmadienį, 2 
vai. popiet, šv. Petro ir Povi
lo lietuvių parapijos salėje, 
Elizabeth, N.J.,- aptarti svarbių 

____________ r__________ reikalų, surištų su minėjimu, kam garbės nedaro, 
kų Draugijos nariai kviečiami nos akys, Vasara ateina, Lop- kuris įvyks vasario 11. Benediktas Povilavičius, bo- jauskaitė — šušienė.
susirinkti sausio 4 d. 8 v. v. šinė, Naktis, Aš verkiu vie- sas, Elizabetho lietuviam jau Antroje dalyje vėl girdėjo-
Maspetho parapijos salėn. Bus aa, JLaukiu tavęs ir kitas mo- Prenumeratoriai, pakaudami gerai pažįstama^ yra mėgiamas me Benediktą Povilavįčių su 

'svarstomas likusio turto pa- demiškas dainas. Kaina: ste- savo adresą, prašomi adminlst- įj, laukiamas svečias Pirmuoju dviem arijom: Margio daina
skirstymas- Nesusirinkus didės- reo 5 dol., siunta 50 c. Gau- racijai pranešti ne tik naują, išėjimu padainavn- Lietuvos — Vytautas Klova ir Don Ba-
nei narių pusei, turto likutis narna: Darbininkas, 910 Wil- bet ir seną adresą. Taip pat įmukai — Salomėjos Mulks; silio arija — Giacomo Rossini.
bus perduotas Jaunimo centro loughby Avė., Brooklyn, N. Y. neužmirškite pridėti pašto zip plaukia antelė — Viktoras Ba- Toliau Stasys Santvaras pa- 

11221. “J---------------------------------- T ‘

"Toks mūsų likimas" — nau
ja dainų — muzikos plokštelė. 

Buvusios Brooklyno Meninio- V. Bandžiūtė įdainavo: Mėly-

statybom. — A. Visminas.

vieną sekmadienį 3 ir 7 vai. popiet Bert Wteeter teatre, 250

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’ variybos loterijose. 
Po programos bus vietos jaunimui pažaisti ir vi
siems paiokti.— Pradžia 4 vai.

Viri MrcKngai kviečiami 
paremti jaunųjų moksleivių

Kaip ir visada jos dainavimas 
pasireiškė šlifuotu ramumu, pa
sakytum, jis buvo vietom stoiš
kas, tačiau pajėgus, laisvas ir 
subtilus, teikiąs tam tikros rim-

tikisi, kad visos parapijos sa
vo nustatytas kvotas išpildys. 
Šv. Petro parapijai yra nusta
tyta 90,000 dol. Iki gruodžio 
18 pažadais surinkta tik 51, 
465 dol.

nistė ruošiasi naujam koncer
tui, kuris įvyks gegužės 4 d. 
Town Hali, New Yorke.

Kaip nuolatinė

si jis Londone, savo laiku yra klausė pianistei Julijai Rajaus- 
imėjęs pirmąją vietą daininin- kaitei-šušienei. Ji paskambino 
į konkurse. du Frederick Ghopin kūrinius:
Antrasis svečias iš Bostono Valsą C. minor ir Preliudą D 
- Stasys Santvaras, Elizabe- minor. Po to išklausyta Juliaus 
le pasirodė pirmą kartą. Kaip Gaidelio Lietuviškas šokis ir

jas, dramaturgas ir lyri- trys nuotaikingi Franz Liszt kū- Jurgio Jankaus trijų veiksmų listai. Po "Mesijo” susirinkusie- 
__•    a*___ • __ * v ______ wriniai, ypatingai įdomi Legen- drama. Veikale pavaizduoja- jį bažnyčioje giedos lietuviš- 

da apie šv. Pranciškų, ši 
simpatinga pianistė — virtuo
ze yra plataus ir aukšto lygio 
menininkė. Baigusi Kauno kon
servatoriją, ji sėkmingai reiš
kėsi Lietuvoje ir greitai iškilo

os atstovas, jis plačiajai mū- 
I visuomenei yra jau iš anks
tu pažįstamas. čia mums pa
taitė iš savo dailiosios kūry- 
os dar niekur negirdėtos poe- 
jos apie nuostabųjį meilės 
asaulį, ištikimybę ir t.t Poeto 
antvaro žodis gyvas ir taiklus, kaip viena iš gabiausių pianis- 
) mintis konkreti, dažnai šau- čių. J. Rajauskaitė yra plačiai 
ianti ir skausminga. Rašyto- žinoma ir Šiame krašte iš savo 
is Stasys Santvaras be gausios koncertų Town Hali ir Carne- 
oiybinės darbootta į Ketūnų ge Beeitai Hali, New Yorke num, nu0 vainlkaoto karaliaus 
aH>ų jra jšBrtęs bent 20 o- bei kitur, šmo metu ji yra pa- Mindaogo Kaina 7 dol. 
erų bbretų. sišventusi savo piano studijai,
Ona Zubavičienė, daihinin- teikdama savo žinias jaunajai

ė, buvo dailus įnašas į darnų kartai. Tuo būdu ji, kaip meni-

4 * * JI UdZJlJr Vlvjc gMTUUd L
mas Lietuvos gyvenimo laiko- ka<* įr angliškas giesmes, 
tarpis, kai paaiškėjo jog visi 
tarptautiniai pažadai grąžinti 
po karo laisves tautom, kurios 
per karą yra jų netekusios, yra 
niekais nuėję. Kaina 4 dol.

Po šio koncerto šv. Petro pa
rapijos choras ruošia vaišes 
šveciam. Polymnia choras jau 
trečia kartą atlieka šv. Petro 
parapijos bažnyčioj programą

"Tautos keliu" — dail. Jur- nemokamai. Laukiama, kad 
gio Juodžio tapybos kūrinių ai- Bostono visuomenė savo atsi- 
bumas. 50 spalvingų paveikslų lankymu svečių neapvils, 
iškelia Lietuvos valstybės tęsti-

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

JOSEPH C. LUBIN 
FUNERAL SERVICE

Jlass. — TeL AN8-5U5 
Kada įtinka teima nelaimė, J.

■ C. Lubinas tinkamai pataria

laikau 2-3 kambarių bfito 
vienam asmeniui Flatbush ra- Viena_____ _______________________ nta amerikiečių or- čiom amerikiečių organizaci- 
jone, pageidauju pirmam-ant- ganizacija Rhode feland valsti- jom. Kaip yra žinoma, okupan-

Grašman, 759 Schenectady Lietuvos pasiuntinybę Washing- kabinti musų trispalvės, bet 
Aw., Brooklyn, N. Y. 11203, tone prašydama padovanoti griežčiausiai baudžia ir tuos, 
TeL SL 64594. Konsulatą Neiv Yorke. Tinka- pas kuriuos Lietuvos vėliava

kričio pradžioje buvo pasiųstas 
lietuviškas kelendorius 1968 
metam. Jei kurie kalendoriaus

turėdama tokioui reikalam iš- tymo sukakties metais mūsų
teklių, PasžaaUtaybė nukreipė trispalvė plevėsuotų laisvojo
prašytoją į Lietuvos Generalinį pasaulio šalyse visur ten, kur
mai vėliavai reikėtų tarp 20 ir ji pageidaujama. Vėliavą užsa-
25 dolerių. Tsd jei atsirastų be- kiuriai ir padovanojusiai orga-

910 Willoughby Avė., Brook- tuvių organinei)* ar ir atoki- nizacijai ar asmeniui bus pra-
lyn, N.Y. 11221. Kalendorius ras asmuo, kurte norėtų tokią nešta kam ji įteikta. Laiškus
vra su lietuviška Vvtim Tšlai- vėliavą padovanoti, malonėkite vėliavos reikalu malonėkite ad-
Lrn nrfd-Mtem. i Generaliniam rasuoti:
dom pridedama 1dol. Taip pat Konsulatui N y Comulate General ef
galima gauti kasdien nuplėšia- pjgjryjp užsakyti bent dešimtį 
mą Nidos iSeistą kalendorių, tinkamų Lietuvon vėliavų ir pa
kulio kaina 2 dol. dovanoti jas Iškabinti norin- New York, N.Y. 10024

Lithuenia
41 West 82nd. Street

baldais už labai prieinamą kai- . 
ną ir prie gero susisiekimo.' 
TeL 845-6065.

Koplyčios ir laukiamieji karate-

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

460 West Broadway, South Boston Mossochusotts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus" 

ALFRED W. ARCHIBALD 
President

tlo banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J.. Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir UetuvUkaL • Turtas (Assets) virt 3132,000,000

Current dividend 5% on all accounto.
Dabar moka 5% visų rūšių taupomus pinigus.


