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Karas galėtų būti sustabdytas per kelias dienas, jei
Prezidentas LBJ lemiamą rolę dėl taikos Vietname skiria Saigono vyriausybes ir 
išlaisvinimo fronto iniciatyvai. Prezidentas Thieu nėra tokis optimistas

Dovana šventėm, dovana sukakčiai
"Gyvenimas ne vieno darbas. Tik mirštam kiekvienas 
atskirai". Bet "be prasmės nė vienas nemirėm"

Dėl vidaus padėties
Smurto ir riaušių yra per

daug, ir anarchija negalės būti 
toleruojama. Bet vyriausybė pa
siryžusi šalinti jos šaknis — 
surasti darbo pusei milijono be
darbių didžiuosiuose miestuo
se; organizuoti butų statybą; 
stiprinti švietimą, kuriam per 
trejis paskutinius metus pinigo 
skirta trigubai daugiau nei 
anksčiau, o ir sveikatos reika- 

jo prezidentas —, jei būtų į- lam tris kartus daugiau 
vykdytos P. Vietnamo preziden- 1 ’ VI ' s x - 
to Thieu sugestijos — nefor- į 
mariai kalbėtis su “Tautinio iš
laisvinimo fronto” nariais. Pre
zidentas Thieu rugsėjo 10 pa- ( 
reiškė, kad neoficialiai kalbėtų
si su fronto atstovais, nors for- 
mariai jo ir nepripažindamas. 
LBJ tas sugestijas remia ir ska- , 
tina.

Taika, prezidento LBJ pareiš
kimu, galėtų ateiti, jei š. Viet- j 
namas atitrauktų savo kariuo
menę iš demilitarizuotos zonos; 
jei atitrauktų iš Laoso, jei ne
sistengtų infiltruoti naujos ka
riuomenės pro Laosą į P. Viet
namą; pagaliau jei būtų pa
gerbiama gyventojų varia, P. 
Vietname paręikšta rinkimais. 
Ar vyriausybė būtų, sudaroma 
su komunistais koalicijos keliu, Į 
čia yra Vietnamo vidaus rei- i

Prezidentas LBJ, prieš išvyk
damas į Australiją, gruodžio 19 
turėjo pasikalbėjimą, kuris 
buvo perduotas per daugumą 
televizijos stočių. Pasikalbė
jime prezidentas išdėstė labiau
siai skaudamus užsienio ir vi
daus klausimus.

Dėl Vietnamo:
Karas galėtų būti sustabdy

tas per kelias dienas — kalbė— 

kalas.
Amerika betgi bombardavi

mo š. Vietname nesustabdys, 
kol š. Vietnamas neparodys a- 
titinkamo žingsnio iš savo 
pusės.

Čekoslovakijoje — draugas ėda draugą
Čekoslovakijoje komunistų 

partijoje nesutarimai ir kova. 
Slovakų atstovai sukilo prieš 
prezidentą Antonin Novotny,
kuris išsilaikė tose pareigose

Slovakų kai kuriuos atstovus 
paveikė Novotny naudai. Bet 
padėtis vėl paaštrėjo, kai No
votny artimiausias rėmėjas 
partijos komitete Hendrych at- 

10 metų ir laikomas stalininio skilo nuo prezidento, ir komi
tete susidarė 5:5.

Novotny pakeitimo labiau
siai baiminasi rytų Vokietijos 
Ulbrichtas. Jis dėl to šaukė
si pagalbos Maskvoje.

režimo šalininkas. Opozicija jį 
kaltiną sukliudžius ūkinę pa
žangą, diskriminavus rytinę Če
koslovakijos dalį Slovakiją. 
Gruodžio 8 atvyko iš Maskvos 
Brežnevas Novotny gelbėti.

MASKVOJE—nuomonių skirtumas?
Maskvoje jaučiamas nuomo

nių skirtumas dėl vakarų Vo
kietijos. Kosyginas esąs atlai
desnis, Brežnevas laikosi griež
tos linijos prieš vakarų Vokie
tiją, remdamas rytų Vokietijos

AMERIKOJE — prieš religinius ženklus
Amerikoje vadinama “Pi- metu valdžios pastatuose ar te- 

lietinių laisvių sąjunga” sustip- ritorijoje nebūtų jokių religi- 
rino propagandą, kad Kalėdų nių ženklų: mokyklose prakar- 

' tėlių, parkuose ar kituose val-
mininlom,

CJ.A. — — ______ džiai priklausomose vietose i-
ZyClwS prOTvSiInTO fp - ■ • •

kataliko huminuotų kryžių, mokyklų pa-
« v. .. . . .__ v. rengimuose kalėdinių giesmių.
Paštų valdytojas turėjo bylų Pašto valdytojui gtelta byla 

dėl kalėdinio pašto ženklo. By- ^WinC°pašto ženklo, ku

tą kėlė protestantų vadinama kataiikiškas.
“Amerikiečių sąjunga už bažny- 
čios ir valstybės atskyrimą”, 
kaltindamas, kad pašto ženklo 
vaizdas esąs katalikiškas. Apie 
bylą informuodamas, N. Y. 
Post sako: teisėjas A. Holtz* 
off, žydas, atsidūręs tarp pro
testantų kaltintojų ir kataliko nariais, kurie pereina į vyriau-

• sybės pusę, t.y. su buvusiais 
nariais.

paštų valdytojo O’Brien by
lą sprendė kataliko naudai.

nei
prieš ketveris metus.

Dėl jaunimo:
Prezidentas sutinka, 

šiuo metu jaunimo dalis
kad 

atro
do nutolusi nuo tradicinio A- 
merikos nusistatymo Dievo, 
patriotizmo, šeimos atžvilgiu. 
Tačiau jis mano, kad tokių la
bai mažas procentas. “Mes tu
rime daugiau kaip tris milijo-

interesus. O rytų Vokietija a- 
liarmavo Maskvą dėl vak. Vo
kietijos santykių su Rumunija, 
dabar Jugoslavija, o ateity gal 
ir su Čekoslovakija. Tada rytų 
Vokietija pasijustų vis labiau 
izoliuota.

— Vietnamo prezidentas 
Thieu nesirengia vykdyti LBJ 
skatinimo derėtis su “Išlaisvi
nimo fronto nariais”. Thieu pa
aiškino, kad jis derėsis su tais

nūs jaunimo tarnyboje ... Jie Dėl tautos pasitikėjimo: 
nekreipia dėmesio į pamaivas, LBJ sutinka, kad krašte yra 
į kuriuos dėmėsi kreipia jūsų tam tikro netikrumo ir suskili- 
televizija”. mo. Bet nemano, kad opozi-

cijoje yra, dauguma; nemano, 
kad joje bus dauguma ir rinki-' 
mų dieną.

Pareiškimai apie McCarthy ir 
Kennedy, apie santykius su So
vietais, su Europa buvo san
tūrūs, lyg jais būtų norima pa
dėtį užglostyti — nuotaika 
priešinga gruodžio 12 kalbai.

VICEPREZIDENTO II. H. H. atsakymas Alto delegacijai
Viceprezidentas Hubert H. 

Humphrey, atsakydamas Ame
rikos Lietuvių Tarybos delega
cijai jos apsilankymo metu pre
zidentūroj gruodžio 6, pareiš
kė:

“Labai, labai ačiū jums. Vi
sų pirma turiu pasveikinti jus, 
mano geras bičiuli Tony, ir Ma
ry, ir kiti šios garbingos dele- Pasaulinio karo gale buvo ąt- 
gacijos nariai. O ypatingai no
rėčiau jums padėkoti už šį man 
šiandien pateiktą memorandu
mą ir laišką, prieš kelias die
nas pranešusį man apie mūsų 
pasimatymą. Taip pat norė
čiau pareikšti jums p. Johnso- 
no, Jungtinių Valstybių Prezi
dento nuoširdų įvertinimą jū
sų darbo, ir jūsų patvarumo, ir 
tvirtos paramos mūsų ir jūsų 
šaliai — šiai didžiai Amerikai 
— bei tam, ką ji stengiasi at
likti Azijoj, kaip visad tą sten
giasi daryti ir kitose pasaulio darę ją stipria valstybe. Jūs

litikai Vietname yra labai pa
drąsinanti ir, galiu sakyti, gi
liai vertinama. Ko mes siekia
me tenai, yra tas pats, ko sie
kiam ir visam pasauly — glo
boti nepriklausomybę, skatinti 
nepriklausomybę ir apsispren
dimą. Mes nesiekiant teritori
jų; mes nesiektam Įtakos erd
vių; mes nesiekianti imperijiš- 
kų valdų. Viskas, ko mes sie
kiam, tai tik padėti tiem, kas 
tapo smurto ir užpuolimo au
komis. i§: ir (Elta)Rudi.

VYR. TEISMAS DEL PASŲ

Vyr. teismas gruodžio 20 nu
sprendė, kad valstybės depar
tamentas negali atimti paso 
tiem, kurie nesilaiko valstybės 
departamento taisyklių neke
liauti į Kiniją, Vietnamą, Ku
bą. Byla buvo svarstoma kon
krečiai dėl prof. Lynd, kuris 
nuvyko į Š. Vietnamą.

klausomybę taip, kad jie galė
tų kurti savo gyvenimą ir lem
ti savo ateitį.

“Man ypač malonu susitikti 
su šia garbinga delegacija Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo 50 metų sukakties išva
karėse. Aišku, mes žinom, kad 
Lietuvos nepriklausomybė I 

statyta didžio idealistiško, ener
gingo vado Woodrow Wilsono 
pagalba, kurs taip uoliai kovo
jo už apsisprendimo teisę.

“Tokios' organizacijos, kaip 
Amerikos Lietuvių Taryba, yra 
vaidinusios svarbų vaidmenį, 
kuriantis mūsų visuomenei iš 
įvairių tautinių elementų. Bet 
iš to žmonių Įvairumo kyla 
mūsų stiprybė, ir lietuviai tik
rai yra praturtinę Amerikos 
kultūrą, ir pramonę, ir preky
bą, ir šio krašto žemės ūkį, — 

nimo audinio praturtinimo, ir 
jūs tai padarėt, išsaugodami 
savąjį kultūrinį paveldėjimą.

“Kaip žinote, Jungtinių Vals
tybių vyriausybė patvariai at
sisako pripažinti prievartinį 
Lietuvos įjungimą į Sovietų 
Sąjungą ir tebepalaiko visų 
Baltijos tautų apsisprendimo 
reikalą. Ryžtas ir pasišventimas, 
kuriuo lietuvių tauta namie ir 
svetur palaiko savo tautos sa
vaimingumą didžios priešybės 
akivaizdoj, yra įkvėpimas lais- 

da nei kritikai nei grasinimam, 
reikalaujantiem atšaukti spalio 
26 instrukciją mobilizacijos 
punktam, kad nutrauktų kari
nės tarnybos atidėjimą tiem 
studentam, kurie veiksmu kliu
dys mobilizacijos įstaigom. Jį 
kaltino ir teisingumo departa
mentas, bet jis atsakė, kad pa
klausys tik Kongreso nutari
mo.

viems žmonėms visur. Tad 
man nebuvo staigmena, kad ši 
delegacija ir jūsų tautiečiai sto
ja šalia vyriausybės jos Viet
namo politikoje. Jūs žinot, kad 
apsisprendimo dėsnis taikyti
nas visuotinai. Ir, dievaži, jūs 
irgi žinot, kas atsitinka totali
nėj visuomenėj ir totaliniame 
režime.

“Iš kartaus patyrimo žinom, 
kad laisvės reikalas nedalomas 
visam pasauly, ir kad žmogiš
koji laisvė negali būti nei iš
plėtota, nei užtikrinta be jo
sios palaimą puoselėjančiųjt 
kietos valios ir apsisprendime 
aukotis. Vadovaudamasi šiuc 
pagrindiniu supratimu ir šia 
dvasia, Jungtinių Valstybių vy
riausybė ir tauta, aš pasitikiu, 
atliks savo pareigą nerimo ap
imtame pasaulyje.
/‘Aš noriu pasakyti Ameri

kos Lietuvių Tarybai, - kad į 
jūsų man Įteiktajame memo
randume išdėstytus pareiški
mus reikia atkreipti viso kraš
to dėmesį. Girdėdamas jus kal
bančius apie mūsų pastangas, 
kurias mes šiandien dedame, ir 
apie grėsmę mūsų visuomenei, 
ir apie laisvės bylą, aš žinojau, 
kad kalbėjote ne kaip teoreti
kai, bet kaip žmonės, kurie tai 
pergyvenote. Manau, kad gyve
nimas yra pats geriausias mo
kytojas.

— Levis Washkansky, 18 die
nų išgyvenęs su svetima šir
dim, gruodžio 20 mirė nuo 
komplikacijos plaučiuose.

..— Sprausmini* traukinys, 
gruodžio 20 mėginamas tarp 
New Yorko ir Bostono, pasie
kė 170.8 mylių greitį. Pradė
siąs veikti nuo pavasario.

—- Influenzos sezonas prasi
dėjo vienu mėnesiu anksčiau 
nei manyta. Jau reiškiasi New 
Yorke, M ic h i ganė, Floridoje.

Teismas dar neišaiškino, kad 
bus nusikalsta konstitucijai, 
jei šioje skiltyje bus rašoma 
ne apie politiką. Ta laisve nau
dojantis, tebus parašyta apie 
mažiau intriguojantį dalyką— 
apie knygą, apie naują ir gerą 
knygą — Jurgio Jankaus “Pei
lio ašmenimis”.

Apie ją tinka kalbėti šiuo 
metu — kalėdiniu. Kalėdiniu 

Jurgis Jankus

jums labai, labai padėkoti Aš 
pasirūpinsiu, kad šis raštas bū
tų pateiktas susipažinti prezi
dentui, valstybės sekretoriui, ir 
kad jis būtų Įtrauktas Į Kong
reso Užrašus”.

1967 gruodžio 15 dienos 
Kongreso Užrašų laidoje “Illi
nois atstovo William T. Mur- 
phy pasiūlymu) ištisas Ameri
kos Lietuvių Tarybos memo
randumo tekstas ir ši vicepre
zidento kalba jau yra atspaus
dinti, — A 6204 psl. .

KONGRESAS PRIEŠ giminys* 
♦ės sistemą

Kongresas gruodžio 12 nuta
rė, kad Kongreso ir vyriausy
bės nariai negali savo tarny
bon priimti savo šeimos na
rių ar artimųjų giminių —te
tų, posūnių, švogerių. Bet nu
tarimas neliečia praeities. O lig 
šiol apie 50 Kongreso narių yra 
priėmę savo Šeimos narius.

metu mūsų aplinkos žmonės 
serga didžiu rūpesčiu — bėgio
jimu po krautuves, paskui po 
virtuves. Knyga rodo žmones 
su kitokiais rūpesčiais. Su rū
pesčiais ne tuo, “ką valgysime, 
ką gersime ir kuo apsidengsi
me”. Tai žmonės, kurie gyve
na kiekvienos dienos mirties 
grėsme; kiekvieną dieną vaikš
čioja “peilio ašmenimis”. Bet 
jie dėl to nedreba iš baimės, 
kadsusižeis; ~~ nedejuoja, kad 
gyvenimas beprasmis ir mirtis 
absurdas. Jų rūpestis ir energi
ja sutelkta Į problemą: kaip iš
likti žmogum; žmogum su lais
va dvasia; kaip išlaikyti tauto
je laisvą dvasią.

Knygoje rodomas tas Lietu
vos laikotarpis, kada paaiškėjo, 
jog visi tarptautiniai pažadai 
grąžinti po karo laisves tau
tom, kurios per karą yra jų ne
tekusios, yra niekais nuėję; ka
da paaiškėjo dėl to, jog gink
luotas partizaninis pasipriešini
mas toliau nebegali duoti nei 
valstybinės laisvės nei išlaikyti 
asmeninės laisvės; jog toliau 
reikia naujo kelio — prisitai
kyti paviršium, išlikti tuo pa
tim viduje; pasislėpti partijoje, 
kada nebegalima pasislėpti 
miške.

Šis pereinamais apsisprendi
mo momentas duoda vidaus į- 
tampą asmenim. Partizanam 
kovotojam rodosi lengviau yra 
eiti tiesiu keliu — kovoti ir 
mirti, negu eiti suktu keliu— 
veidmainiauti, kad išriktum ir 
kitus išlaikytum. Persilaužimo 
įvairius niuansus vaizduoja 
skirtingi partizanų atstovai, 
tarp kurių iškyla ryškiausios 
asmenybės — partizanų vadas 
Daugvydas ir jo žmona Laima. 
Laima yra kaip tik to persilau
žimo architektė ir sykiu gra
žiausias literatūrinis paminklas 
šio laikotarpio mokytojai, iš
laikiusiai meilę vyrui, meilę 
vaikam, meilę tautai ir realiai 
suvokiančiai naujos padėties 
uždavinius.

Laima naujuose laikuose ir 
naujom formom yra atgimusi 
legendinė herojinė Gražina.

Jurgis Jankus savo veika
luose žinomas intrygos meiste
ris. Ir šioje knygoje, kuriai duo
ta draminė forma, skaitytoją 
laiko pagrįstai įtemptą (gal ma
žiau įtikima trečiame veiksme 
Laimos — Antano padėtis). 
Bet autorius jaučia, kad visą 
laiką skaitytoją negali laikyti į- 
temptą. Įtampą atleidžia parti
zaninio humoro nuotrupom ir 
ypačiai poetinėm mistinėm vi
zijom. Tos vizijos sukuria 
skaitytojui įspūdį, kad žmogus 
nėra toks vienišas (kaip pergy
venama vakaruose);
yra dalis visų — gyvųjų ir mi
rusių; kad “gyvenimas, anot au
toriaus, nėra vieno darbas. Tik 
mirštam kiekvienas atskirai”, 
bet ir tai: “Be prasmės nė 
vienas nemirėm”...

Kai šis naujas aspektas pra
byla spalvingom sentencijom, 
kontrastais (ypačiai pirmame 
veiksme ir trečiojo pabaigo
je); jose jauti autoriaus poeti
nę jėgą.

kad jis

šiame laikraštyje buvo kel
ta mintis: tegul Lietuvos vals
tybės atstatymo sukakčiai duok
lę atiduoda kiekvienas kolek
tyvas jam prieinamu būdu, ši 
knyga yra tokia duoklė ir dova
na — rašytojo Jurgio Jankaus 
ir sykiu Darbininko, ją išleidu
sio. dovana. Knygoje ir pažy
mėta, kad ji skirta “Lietuvos 
valstybės 50 metų atstatymo 
sukakčiai (1918-1968P.

Tat graži dovana anam ju
biliejui ir sykiu šiom kalėdi
nėm šventėm. Po jos teks ste
bėti, kas ir kokius indėlius 
skirs toliau Lietuvos valstybės 
sukakčiai.
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Ar juos tenka sveikinti ar* užuojautą reikšti
Metus baigdami, pasižiūri

me atgalios i tuos tautiečius, 
kuriuos tebeturim tarp gyvųjų, 
tarp esančių šioje laisvojo pa
saulio dalyje, tarp tų, kurie
musų gyvenimą dinamina, ku-

nius, rašytojas Vytautas Alan
tas, operos solistė ir veikėja 
Vincė Jonuškaitė Leskaitienė, 
prelatas Jonas Balkūnas, peda
gogė ir istorikė dr. Marija Kra-
sauskaitė, pedagotas istorikas

60 metŲ ribą peržengė — 
poetas ir redaktorius Bernar
das Brazdžionis, poetas ir pe
dagogas Antanas Gustaitis, ra
šytojas Benediktas Rutkūnas,
(Australijoje), rašytoja Nelė

Liaugminas, kunigas ir profeso
rius Pranas A. Manelis, kuni
gas Stasys Raila, kunigas Jonas 
Sakevičius, kunigas Bronius 
Danis, kunigas Antanas Milius
(Brazilijoje), teisininkas ir pro-

prie suminėtąjį, turime paste
bėti, kad visus juos yra pra
lenkęs šią metą sukaktuvinin
kas prelatas Ignas Kelmelis, 
peržengęs per 85 metų slenks-

ria. Metų tam tikras kiekis, su- Vincas Liulevičius, istorikas Mazalaitė Gabienė, dailininkas
kaktis, jubiliejus laikomas pro
ga atkreipti dėmesį Į juos. To
kiom progom jie prisimenami 
viešu žodžiu. Ne visiem tokis 
priminimas malonus. Kai kurie 
atsisako būti minimi, nes mano, 
kad ne jų nuopelnas, jei susi
krovė jiem tiek ir tiek metų.

Žmonėm 80, 75, 70, 65, 60 
metų sukaktis yra ženklas, kad 

. jie savo įnašo didžią dali bend
ruomenei yra atidavę. Mėgi
nam stebėti tuos, kurie šiais 
1967 metais pro tuos skaičių 
vartus yra praslinkę. Žinia, pa
stebime ne visus, o tik tuos, 
į kuriuos daugiau ar mažiau 
buvo atkreiptas dėmesys.

80 metu riba peržengė — ad
vokatas ir veikėjas Rapolas 
Skipitis, profesorius ir genero
las Stasys Dirmantas, ekono
mistas ir buvęs Vliko vykdomo
sios tarybos pirmininkas Jonas 
Glemža, ankstesnės lietuvių a- 
teivijos veikėjas Petras Montvi
la. kun. Augustinas Neveraus- 
kas, miškininkas ir veikėjas 
Antanas Rukuiža, ankstesnės a- 
teivijos veikėjas Juozas Šaliū- 
nas.

75 metu riba peržengė — 
žinomasis Leonardas Šimutis, 
ekonomistas Jonas Norkaitis, 
• Vokietijoje), pedagogas ir ra- 
<• tujas Antanas Giedrius, žur- 
” listė Magdalena Avietėnaitė, 

..ūkininkas ir teisininkas An- 
:,nas Macelis, teisininkas Dio- 
izas Monstavičius. senosios a- 
civijos veikėja Antanina Ru- 

ūavičiūtė-Nausėdienė, inž. Vy
rautas Petraitis, kunigas ir pro
fesorius Pijus Dambrauskas, 
smuikininkas Juozas Striolia. ' 
Jadvyga Chodakauskaitė Tube- 
lienė. finansininkas ir veikėjas 
Antanas Valonis. redaktorius 
Matas Zujus. pulkininkas Pet
ras Šeštakauskas, pulkininkas 
Antanas Rėklaitis, liuteronų ku
nigas Martynas Kavolis.

70 metu ribą peržengė —po
litikas dr. Petras Karvelis (Vo
kietijoje). rašytojas Stasys Lau
cius. Lietuvos atstovas Juozas 
Kajeckas. kunigas jėz. Juozas 
Venckus, kun. jėz. Jonas 
žikas.

65 metu ribą peržengė 
šytojas Stasys Santvaras,
tojas ir profesorius Jonas Gri-

profesorius Antanas Vasys, pe
dagogė direktorė Alicija Rūgy
tė, profesorius kalbininkas An
tanas Salys, violenčelistas My
kolas Saulius, ankstesnės atei
vi jos veikėja Elzbieta Veroni
ka Paurazienė, kunigas Simo
nas Morkūnas, pedagogas Mar
tynas Purvinas, teisininkas ir 
veikėjas Liudas Šmulkštys, pul
kininkas Antanas Šova, kinoo- 
peratorius Alfonsas Žibąs.

Česlovas Janusas, dailininkas 
Vytautas K. Jonynas, muzikas 
Jeronimas Kačinskas, muzikas 
Jonas Žukas, žurnalistas ir ra
šytojas Aleksandras Merkelis, 
kunigas ir žurnalistas Juozas 
Prunskis, žurnalistas Simas 
Miglinas, architektas Jonas Mu- 
lokas, veikėja Ona Bačkienė, 
veikėja Alena Vileišytė Deve- 
nienė, veikėja Pranė Lapienė, 
psichologas profesorius Albinas

fesorius Martynas Brakas,
spaudos veikėjas Valerijonas 
Šimkus, istorikas Povilas štuo- 
pis, Sesuo Marija Augusta — 
Apolonija Sereikytė, Sesuo Eu- 
charista — Elena Stoškutė, 
ankstesnės atei vijos veikėjas 
Povilas Šaltimieras, matemati
kas Aleksandras Zujus, diplo
matas Petras Žilionis, operos 
solistas Antanas Sprindys.

Ties šia metų “užtvara” ir 
sustojame. Tačiau grįždami

Iš Vliko posėdžio gruodžio 17 Maspetho lietuvių parapijos salėje. Pirmoje eitoje dešinėje Vilka pirmininkas 
dr. K. Valiūnas. ' . . • 4 Nūotr. V. Maželio

KIEK TENKA LIETUVAI, KIEK MASKVAI
LIBTULVOJeA t J^sis ^Aanėrikis moks

apyvartos mokes- 
— 660 milijonų, 
547 milijonai nu- 
i Lietuvai nusta-

408 .

bei 
pel- 
dir-

se: Z. Januškevičius anksčiau, 
o J. Požėla šią vasarą, J. Jur
ginis šį rudenį. <Elta)

Bru-

—ra. 
rašv-

Tiesioginių mokesčių pavida
lu Lietuvos gyventojai sumo
kės valdžiai 1968 metais 72 mi
lijonus rublių, o prekių kaino
se paslėptų 
čių pavidalu 
iš kurių tik 
matyti skirti
tytąjį biudžetą, o 113 milijonų 
bus sunaudoti Sov. S-gos biu
džete.

Iš Lietuvoje esamų Įmonių ir 
ūkinių organizacijų planuoja
ma gauti 480 milijonų rublių 
pelno, iš kurio tik 185 skiria
mi į Lietuvos biudžetą, o 295 
numato pasilikti Sov. S-gos iž
das. Tad vien iš šių dviejų šal
tinių Sov. S-gos iždas numato

lietuviška knyga ir lietu-
viskos muzikos plokštelė.

1968 metais turėti pajamų 
milijonus rublių.

Įsidėmėtina, kad Įmonių 
kitų ūkinių organizacijų 
nas yra vien tose Įmonėse
bančiųjų išnaudojimo vaisius; 
darbo atlyginimas, nors ir nu
matytas kiek padidinti, pasilie
ka vis dar labai toli nuo tei
singo atlyginimo ribos. Atly
ginimas yra nustatomas mono
polistinio Įmonių savininko — 
valstybės valdžios. Dirbantieji 
neturi jokių galimybių dėl at
lyginimo derėtis, nekalbant a- 
pie grasymą streiku. Jeigu tas 
savininkas pasiryžtų mokėti 
darbininkams pilną teisingai 
prideramą atlyginimą, vargu 
bent viena Įmonė turėtų pelno. 
Daugumas bematant Įklimptų 
nuostoliuose. Tad valstybės pa
jamos iš Įmonių pelno iš tik
rųjų irgi yra savo rūšies mo
kesčiai.

Kolchozams irgi tenka mokė
ti žemės mokesti. Jo 1968 me
tais Lietuvoj numatoma 14 
milijonų rublių. Kolchozai 
apima ne visą žemės ūkiui nau
dojamą plotą. (Šalia 1519 kol
chozų dar yra 362 sovehozai.) 
Nuo viso ploto nepriklausomoj 
Lietuvoj žemės mokesčių būda
vo surenkama 18-19 milijonų 
litų. (Elta)

Mokslu Akademijoj busimieji
Mokslų Akademija Vilniuje 

netrukus bus papildyta pen
kiais naujais nariais. Paskelbti 
kandidatai: Paulius Slavėnas 
(astronomija), Juras Požėla (Ka
rolio sūnus, eksperimentinė fi
zika), Juozas Indriūnas (pluošto 
technologija), Zigmas Januške
vičius (biofizika) ir Juozas Jur
ginis (istorija). P. Slavėnas ir J. 
Indriūnas jau nuo seniau yra 
šios akademijos nariai kores
pondentai. o J. Požėla ir J. Jur
ginis — tos pačios akademijos 
atitinkamų institutų (puslaidi
ninkių fizikos ir istorijos) di
rektoriai. Z Januškevičius yra 
Rusijos medicinos mokslu aka
demijos narys, Kauno medici
nos instituto profesorius. Trys 
iš tų kandidatų su sovietinėmis 
mokslininkų grupėmis yra lan-

GERIAUS1A5 IŠ GERIAUSIŲ 
ŠALČININKUOSE

Ištisą dešaatmetį Šalčinin
kai (rajono ^'cėntras į pietus 
nuo Vilniaus) atrodo neatskiria
mi nuo Aleksiejaus Romanovo. 
Jis ten buvo viskas: partijos 
rajono komiteto pirmasis sek
retorius, “Šalčininkų darbo 
žmonių” deputatas respubliki
niame soviete, CK narys Vil
niuje ir t.t. Jis atrodė svarbiau
sias Šalčininkų rajono, žmonių 
vadas, atstovas ir jų valios reiš
kėjas. Vėliau tapo “Lietuvos

LAIŠKAS REDAKCIJAI

tį-

Juos sveikinti tikrai vargiai 
tinka; kaip minėta, kad jie yra 
sukaktuvininkai šiais metais, 
tai ne jų, bet laiko padaras. 
Greičiau galima tarti jiem ačiū 
už tai, kiek jie per tą laiką yra 
padarę lietuviškajai bendruo
menei. Jų pavardžių suminėji- 
mas tebus jiem užtikrinimas, 
kiek bendruomenė jaučia ryšį 
ir sentimentą tiem, kurie įne
šė savo dalį Į visų bendras pa
stangas.

Kooperatyvų Sąjungos” vice
pirmininku, bet po poros metų 
(1963) išnyko iš viešumos. Bet 
tik dabar, kai .(lapkr. 20) mirė, 
viešai paaiškėjo, kokio tai bū
tų šalčininkiečio”: gimęs Gor
kio srityje, buvęs raudonarmie
tis, po karo Maskvoj aukšto
sios partinės mokyklos kursus, 
1952 “atvyko dirbti Į Lietu
vą”. Atseit, būta tipiško poli
tinio kolonisto, vaidinusio “Lie
tuvos liaudies geriausią iš ge
riausių sūnų”. Prisipažino tik 
po mirties. (Elta)
PAMOKSLAS apie vilku gerus 
darbus

Lapkričio 26 The New York 
Times paskelbė tokį Emery 
Reves, knygos The Ana tom y of 
Peace autoriaus laišką.

“Vienbalsiškai priimtoji re
zoliucija dėl vidurinių rytų, 
sveikinama, kaip didžiulis J. 
Tautų laimėjimas, pabrėžia “te
ritorijų karu įgyjimo neleisti
numą”. Sovietų atstovas dar 
pabrėžė, jog Sovietų Sąjunga 
laukia, kad -Izraelis atitrauktų 
savo kariubteenę Aš visų už
imtųjų teritorijų. Principas mo
raliniu požiūriu neginčytinas. 
Bet kada J. T. priims rezoliuci
ją, reikalaujančią atitraukti S. 
SSR kariuomenę iš Besarabijos, 
Rytinės Lenkijos, Rytinės Prū
sijos, Lietuvos, Latvijos, Esti
jos ir Rytinės Suomijos? Tos 
teritorijos buvo pergalingos 
raudonosios armijos užimtos 
prieš 22 metus ir įjungtos Į 
Sovietų Sąjungą, dabartinę ‘te
ritorijų įgyjimo karu neleisti
numo” skelbėją. Moralinis 
principas turi būti taikomas 
lygiai visiems tos pačios bend
ruomenės nariams. Kitaip jis 
tampa nemoralumo šaltiniu”.

(E.)

Pavergtoje Lietuvoje genocidas tęsiamas
Darbininkas š. m. 72 nr., 

pranešdamas apie trijų lietu
vių pavergtoje Lietuvoje nutei
simą mirti, klausia: ką tai reiš
kia? Man rodos, kad kiekvie
nam bent kiek galvojančiam 
lietuviui atsakymas aiškus: tai 
yra rusų bolševikinės partijos 
vykdomo lietuvių tautos geno
cido tąsa.

Per eilę metų pavergti lietu
viai bolševikų valdžios buvo žu
domi tūkstančiais ir net dešim
timis tūkstančių, bet apie tai 
spaudoje (bolševikinėje) nebu
vo jokios žinutės. Jau eilė me
tų, artėjant Vasario 16 ar ko
kiai kitai svarbiai nepriklauso
mos Lietuvos sukakčiai, sudaro
mi parodomieji vieši teismai, 
kuriuose keli lietuviai nuteisia
mi mirti ir viešai paskelbiama 
apie mirties sprendimo įvykdy
mą.

Bolševikų kankinimų, žudy
mų, trėmimo ir visokio teroro 
pergyvenimai kaip sunkiausias 
akmuo slegia pavergtų lietuvių 
sąmonę ir visą buitį. Kad ne
išblėstų teroro prisiminimas, 
kad nesustiprėtų tautos pasi
priešinimo dvasia, kasmet nu
žudomas tam tikras skaičius 
lietuvių. Viešai paskelbiama tik 
keletas pavardžių. Taip jau da
roma keletas metų.

Būtų naudinga ir Įspūdinga, 
kad Darbininko redakcija pa
vartytu keleto paskutiniųjų me
tų numerius ir iš naujo pa
skelbtų taip nužudytųjų lietu
vių pavardes. Jau tik šiemet 
laisvoje lietuvių spaudoje pa
skelbtos keturios sušaudytųjų 
pavardės.

Kitais metais, kai bus mini
ma 50 metų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktis, reikia 
spėti, tokių nužudymų bus pa
skelbta žymiai daugiau.

Eilėje JAV valstijų dešimti
mis metų nebuvo nė vieno nu
teistojo nužudymo. Kalifornijos 
valstybėje, kur yra virš 18 mi
lijonų gyventojų, nors teismas 
skiria mirties bausmę, bet per 
paskutinius penkerius metus 
nebuvo nė vieno mirties spren
dimo įvykdyta.

Bet kurio krašto laisva lietu
vių visuomenė prieš bet kokius 
pavergtų lietuvių žudymus or
ganizuotai visomis priemonė
mis turi protestuoti ir skelbti 
spaudoje, kad apie tokius bol
ševikų baisius žygius žinotų 
Jungtinės Tautos, visų valsty
bių užsienio ministeriai ir vi
sokios žmoniškumą ginančios 
lygos.

V. Jastis

VMTBl GARDEH TAVSRM
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS 
Bavinfnfro
-• ---«.---

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami pclaldo- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)
Tbi. EVer®reen 2-5440

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
36-38-48 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas 8Tagg 2-6938

S^KMA^MAIS ATIDARYTA 12-6 • (212) 2^ - 1346

GERIAUSI KAILIAI 
ŽAVĖTINAI PUOŠNŪS

SOS SEVtMTH AVE.(cor.271KST),NFW YORK,NY. 10001
- - ■ ■ -------=O

Tel. HY 7-4677

Foto VYT. MAŽELIS t
s vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vyk

ti ir į kitus miestus)
• portretūra
a meno darbų nuotraukos ir kiti foto patar

navimai

422 MENAHAN STREET — R1dgewood, n. y. 11237 X

O T) A 7D 'T A parduoda Telefunken, Grundig, Olympia,
O J- Al Ik. J- 2jL Zenith, Burroughs, Royal, ITC ir kt. pro

duktus, tiesiai ir pigiau iš firmų sandėlių:
RAŠOMAS mašinėles lietuvių ir kt. kalbomis Į RADIO — stereo, 
consoles, transist ir kt. | PATEFONAI | ĮREKORDAVIMO apara
tai j SKAIČIAVIMO mašinos ect.
Katalogus ir informacijas gausite pranešę savo adresą. SPARTA 
sav.: J. L. GIEDRAITIS, 10 Barry Drive, E. Northport, N. Y. 11731, 
tel. (516) 757-0055 • New Yorke informuoja L. Vilkutaitis 642-2137.

Nauja New Yorko mieste — parduodami ir taisomi
GRUNDIG - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE 

Neš. radijai, kamb. radijai, Hi - Fi (stereo), įrekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo fonografai

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos 
aparatams.

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais — 
6I-05 39+h AVĖ., V/OODSIDE, N. Y.

Paskambinkite: TW 9-3900 ir nurodys, kaip lengva pasiekti jų vietą.

LIUDOS MIKULSKYTES
Įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. II42I

— Tel. 849-7240 —

- HAVEN REALTY -
Real Esta+e • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Pundą — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; Heitadleniais iki 6 vai. popiet.
87-09 Jamaica Avės Woodhaven 21, N. Y. Tel. M 7-4477
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savo tautoms

Nurodinėjo, ką filmuoti galima ir koii negalima

Pavergtųjų Europą? Tautų 
Seimas siunčia savo nuošir
džiausius Kalėdų ir Naujųjų 

. Metų sveikinimus albanų, bul
garų, Čekų-slovakų, estų, latvių, 
lenkų, lietuvių, rumunų ir ven
grų tautoms.

Sovietų Sąjungoje ir jos pa
vergtuose Rytų ir Centro Eu
ropos kraštuose 1967 metai 
praėjo bolševikų revoliucijos 
50 metų sukakties minėjimų dą. Bet jis tikrai nebus pagal 
ženklu. Buvo giriamasi kolosa
liais laimėjimais ir nepralen
kiama pažanga, nors faktiškai 
ir pati Sovietų Sąjunga, ir jos 
pavergtieji kraštai ir visas lais
vasis pasaulis žino, kad bolše
vikų revoliucijos pažadai ir li
ko tik pažadais ir kad ant žmo
gaus pavergimo bei mizerijos 
prieš 50 metų pastatytos sovie
tinės sistemos vaisiai yra 
materialiniai nepritekliai 
dvasinis prievartavimas.

Bolševikų revoliucijos 50 
sukaktis akivaizdžiai ' liudija 
priešingai sovietinėms dog
moms.

Nuo Baltijos iki Adrijos, nuo 
Karpatų iki Dunojaus sovietų 
pavergtoji šviesuomenė, pir
miausia jaunoji karta, yra pa
smerkusi sovietinę sistemą 
kaip nusigyvenusią politinės 
bei ūkinės sąrangos atgyveną, 
tarnaujančią tik totalistinės oli
garchijos reikalams. Kritikos 
balsai sovietinei sistemai pasi
girsta ne tik vadinamuose sa
telituose ir Sovietų Sąjungos 
okupuotuose kraštuose, bet ir 
pačioje Sovietų Sąjungoje. Ne 
tik tarp rašytojų, dailininkų, 
mokslo vyrų, bet ir tarp dar
bininkų ir kolchozninkų. Tai 
rodo nepalaužtą pavergtųjų 
tautų dvasią ir gyvą laisvės 
troškimą. Tai verčia komparti
ją daryti nuolaidas.

Pavergtųjų Seimas panaudo
ja kiekvieną galimybę priminti 
laisvajam pasauliui sovietų pa-

vergtųjų tautų apgailėtiną pa
dėtį ir kiekviena proga pabrė
žia dabartinės Europos padė
ties trapumą dėl dirbtinio jos 
suskaldymo į dvi dalis, vieną 
laisvą ir klestinčią,antrąją a- 
linamą ir prievartaujamą so
vietinėje vergijoje.

Gyvename didelių pasikeiti
mų laikus. Tik ateitis galutinai 
išryškins naujojo pasaulio vei-

Andersono atsakymas į klau
simą, kiek Rygoje yra rusų, vėl 
buvo išsisukinėjimas. Anot jo, 
rusais paprastai laikomi visi 
tie, kurie kalba rusiškai. Bet 
tai esanti didelė klaida. Ir es
tai, ir lietuviai, ir ukrainiečiai 
ir kiti, atvykę į Latviją kalbą 
rusiškai, nes rusų kalba yra 
bendra susižinojimo kalba. Ta
da klausimas buvo patikslintas 
taip: kiek Rygoje yra svetim
taučių? Andersonas manė, kad 
gali būti apie 40 proc. Kalbė
damas su vokiečių televizijos 
korespondentu, jis jaudinosi 
kaip gimnazistas, laikydamas 
egzaminą 
dalyko.

iš prastai išmokto

Brolių kapai 
palaidoti latviai,

Pabaltijys vokiečių televzijoje (2)
mos Joninės, kur dega laužai 
ir jannima* Šoka tautinius šo
kius. čia rusams vietos nėra.

Estai pasiryžf išlikti
Taline taip pat garsiai aidi 

tolimos ir artimos praeities 
žingsniai Iš kiekvieno vaizdo, 
kiekvino žodžio trykšte trykš
ta didžiulis estų ryžtas išsilai
kyti. Prieš žiūrovų akis išdygs-

kurios galėtų pavydėti Chica- 
gos daktarai ir New Yorko in
žinieriai. Sodelis skendi vidu
dienio saulėje ir gėlėse. Pro 
atvirus langus sklinda Mandel
štamo muzikos garsai. Prie pia
nino — šeimininko dukrelė. Iš

AUGUSTINAS UPENAS

tik 
ir

m.

sovietinį pirmavaizdį. Ir Kom
partija tai įžvelgia ir pati sa
vim jau nebepasitiki. Jai viso
mis terorinės prievartos ir mo-_ 
dėmios technikos priemonėmis 
per 50 metų nepavyko nužu
dyti nei pavergtųjų žmonių, 
nei pavergtųjų tautų individua
lybės ir laisvės sąmonės.

Angoje 1968 metų Pavergtų
jų Seimas užtikrina ir paverg
tąsias savo tautas ir laisvąjį pa
saulį, kad tvirtai ir ryžtingai 
tęs savo pastangas tautų apsi
sprendimo teisės laisvam vyk
dymui sovietų pavergtuose 
kraštuose atstatyti.

Mes meldžiame savo Dievą 
ir linkime savo tautoms, kad 
1968 metai būtų teisingos tai
kos laisvėje laimėjimo metai ir 
kad sovietų pavergtosios tau
tos atgautų savo laisvę ir ne
priklausomybę.

Pavergtųjų Seimo pirminin
kas ir Bulgarijos delegacijos 
pirmininkas Dr. George Dimit- 
rqv

Kitų delegacijų pirmininkai:

Juose _ ____ ___ ___ ______
1919-20 žuvę už tėvynės laisvę, eina ūt pats šeimininkas svečio 
Tada ~ jie kovojo su vokiečiais sutikti. Su pranešėju jis kalba 
prieš bolševikus. Ten pat ilsisi 
ir latviai kritę mūšiuose 1941 
ir. 1944-45. Pastarieji kovojo 
kartu su. bolševikais prieš vo
kiečius. Pirmųjų antkapiai pa
žymėti kryželiais, antrųjų —so
vietinėmis žvaigždėmis.
Latviai ten, kur jaunimas šoka 

tautinius šokius
Rygos paplūdimys — tikras 

Babelis. Į Pabaltijo.-kurortus ir 
paplūdimius plūsta žmonės iš 
visos Sovietų Sąjungos. Apsi
lankyti Pabaltijy rusai laiko 
tuo pat, kaip ir pakeliauti po 
užsienį. Nematyti jaunų mo
terų pilnais maudymosi kostiu
mais, kurių tiek daug Odesoje, 
Jaltoje ir kitur. Kemerio ku
rorto svečiai taip pat ne lat
viai. Latviai ten, kur švenčia-

Albaniįos — V. Germenji
Čekoslovakijos — Dr. J. Lett

rich
Estijos — A, Kutt
Latvijos — A. Berzinš
Lenkijos — S. Korbonski
Lietuvos — V. Sidzikauskas
Rumunijos — C. Visoianu
Vengrijos — Msgr. B. Varga Vliko seimo dalyviai ir svečiai

JURGIS JANKUS

PEILIO
AŠMENIMIS

TRUŲ VEIKSMŲ DRAMA

(15)

DAUGVYDAS
Matai, kai įsižiūri į vieną tašką, aplinkui daug di

desnių nematai. Kai sudarėm planą, rodos, nieko ki
taip ir būti negalėjo. Ypač, kad planas buvo jų pačių 
sugalvotas. Dėl visa ko reikia užsidangstyti langus.

PRANAS
Gal jie tyčia Laimą laiko ir laukia, kol čia žiburys 

užsidegs.
DAUGVYDAS

Tuoj ir norėdami nieko nematys. Paimk kėdę, ir, 
še, imk, už to kampo. Vinis yra virš lango.

(Dengia vienas vieną langą, kitas kitą).

PRANAS
Nepersišvies?

DAUGVYDAS
Ne... Mes vakar buvom su Laima užsidangstę. 

Pats apėjau apie namą — jokio ženklo, kad viduje yra 
šviesa. Tik žiūrėk, kad šonai nebūtų atsiviepę.

PRANAS
Manau, kad bus gerai. Gali degti.

dien atplaukia laivas — keltas 
su daugybe suomių. Jiems ne
reikia nei užsienio paso, nei vi
zos. Dauguma vyksta į Taliną 
išsigerti, nes Suomijoje veikia 
prohibicija, nors ir sušvelninta. 
Garsus Brigitos restoranas ir 
baras visada pilnas žmonių. 
Pirmenybė teikiama užsienie
čiam, nes Maskvos kasai reika
linga valiuta. Vietos žmonės tu
ri laukti eilėje kol atsiras lais
va vieta, čia mažai arba nieko 
nevalgoma ir daug geriama.

Talino paplūdymiai nema
žiau traukia “užsienio” išsiil
gusius “vyresniuosius brolius 
ir seseris’*, negu Rygos.

Kolchozų turtas nepriklauso 
kolchozininkam

Estijos žvejų kolchozas turi

aiškina, kad nariai jokios da
lies neturi, nes įstodami į kol
chozą nieko jie neįnešė, o už 
darbą visą laiką gavo atlygini
mą. Tuo pasikalbėjimas ir baig
tas. Televizijos žiūrovam taip 
ir liko neaišku, kam priklauso 
visas turtas, Įgytas žvejų dar
bu.

Kodėl nerodyta Lietuva?
Toks Pabaltijys parodytas V. 

Vokietijos gyventojam. Ar jis 
tikras? Pirmiausia trūko Lietu
vos. Kodėl? Ar korespondentas 
negavo leidimo aplankyti Vil
nių, Kauną? O gal Lietuva 
bus parodyta kitą kartą?

Kai kuriuose paaiškinimuo
se pasitaikė netikslumų. Pavyz-

džiui, informuota, kad 1939 
rugpjūčio 23 Stalinas pasirašė 
su Hitleriu sutartį, kuria visos 
trys Pabaltijo valstybės priskir
tos Sovietų Sąjungai. Iš tikrų
jų, ta sutartimi Lietuva buvo 
numatyta Vokietijai. Tik vėles
nėmis derybomis sovietai išsi
derėjo iš vokiečių didesniąją 
Lietuvos dalį, o pietvakarių Su
valkiją nupirko. Atrodo, jog re
porteriui buvo duotas palydo
vas, kuris nurodinėjo, ką gali
ma filmuoti ir ko negalima, 
nes neparodyta nė vienos 
lūšnos, nė vieno prastai apsi
rengusio žmogaus, nė vieno mi
licininko ar kareivio gatvėje. O 
gal korespondentas pats labai 
stengėsi, kad jo pirmasis repor
tažas televizijai nebūtų ir pas
kutinysis?

sklandžia vokiečių kalba. Sve
čias nesiteinįnja apie dabartį. 
Ji ir be žodžių aiški. Prane
šėjas klausia; kaip estai žiūrį į 
ateitį ir prašu pasakyti paslap- , daugiau kaip pustrečio tūks- 
tį, kaip tokia maža tauta galėjo 
iki šiol išlikti. Architektas ne
abejoja savo tautos gajumu ir 
gabumu. Jis tiki jos šviesią atei
tį. Sako, gyvenome 700 metų 
įvairių okupacijų slegiami ir 
nežuvome, tai kodėl turėtume 
dabar nusiminti. Suprask, per
gyvensime ir sovietinę okupa
ciją.

Talinas — langas į 
laisvąjį pasaulį 

Talinas žymiai atviresnis lais
vajam pasauliui, negu bet ku
ris kitas Sovietuos miestas. Iš 
Helsinkio į Estijos sostinę kas-

Washingtono pasiuntinybės žinios
Lietuvos atstovas su žmona 

spalio 22 surengė priėmimą 
lietuvių veiksnių konferencijos 
dalyviams ir svečiams.

Vienas pats J. Rajeckas, Lie
tuvos atstovas spalio 27 daly
vavo JAV Senato ir Atstovų 
Rūmų posėdyje, kurio metu 
kalbėjo Meksikos valstybės pre
zidentas. Lapkričio 7 jis daly
vavo priėmime, kuri surengė 
Washingtono prekybos komite
tas ir prekybos rūmai amba
sadoriam ir pasiuntiniam pa
gerbti. Priėmimo vakarienė 
buvo Valstybės departamente. 
Lapkričio 21 jis dalyvavo Vals
tybės departamento informaci
jos direktoriaus Robert J. Mc 
Closkey paskaitoje, kuria su
rengė tarptautinis klubas. Lap
kričio 24 dalyvavo Kongo res
publikos tautinės šventės pri
ėmime pas Kongo ambasado
rių. Lapkričio 27 dalyvavo pa
maldose už Edgar Morris, ku
ris buvo Washingtono protoko
lo šefas ir rūpinosi aukštųjų 
svečių priėmimu. Lietuvos at
stovas mirusio šeimai pareiškė 
užuojautą. Lapkričio 30 jis pa
reiškė užuojautą Gabono am- 

dėl to krašto prezi
dento mirties. Lapkričio 30 da
lyvavo Burundi ambasadoriaus 
surengtame priėmime, kuriuo 
atžymėta tos respublikos viene- 
rių metų sukaktis. Gruodžio 1 
dalyvavo šv. Mato katedros su
ruoštam bankete Mayflovver 
viešbutyje, šios katedros kle
bonu yra lietuvių draugas dar

Nuotr. v. Maželio iš ministerio B. Balučio laikų,

tančio narių. Nauji švarūs na
mukai Prie jų žaidžia būreliai 
gražių vaikučių. Kiek kolcho
ze rusų? — klausia reporteris. 
Pirmininkas tvirtina, kad tik 5 
ar 6. — Jie, tur būt, užima va
dovaujamas vietas? — seka ki
tas klausimas. .Pirmininkas tei
gia, kad visi rusai yra eiliniai 
žvejai. Kas tuo patikės? Toliau 
korespondentas teiraujasi, ar 
gali nariai išstoti iš kolchozo. 
Atsakymas — kiekvienu metu. 
Svečias nori dar žinoti, ar at
leidžiamam iš kolchozo žvejui 
išmokama jo dalis, šeimininkas

apaštališkasis protonotaras, pre
latas J. K. Cartwright. Gruo
džio 2 dalyvavo Tautinės Gale
rijos surengtos Europos gravirų 
parodos atidaryme.

Viena p. Kajeckienė lapkri
čio 16 dalyvavo tarptautiniame 
klubo narių žmonų garbei su
ruoštam priėmime.

Lietuvos atstovas J. Rajec
kas su žmona lapkričio 17 daly
vavo Paragvajaus ambasado
riaus surengtame atsisveikini
me, lapkričio 18 — Latvijos ne
priklausomybės šventės proga, 
dalyvavo Latvijos atstovo su
rengtame priėmime. Gruodžio 
4 dalyvavo pagerbime, kuris 
buvo surengtas prezidento duk
rai Lynda Bird Johnson ir ka
pitonui Charles Spittlel Robb 
jų sutuoktuvių proga. To pri
ėmimo metu diplomatinio kor
puso dekanas įteikė jaunave
džiam vestuvinę dovaną visų 
misijų šefų vardu.

Lietuvos atstovo J. Kajecko 
kvietimu gruodžio 5 Letuvos 
pasiuntinybėje įvyko Baltijos 
diplomatų atstovų pasitarimas. 
Kalbėtasi aktualiais klausimais.

— Juozas ir Anelė Januš- 
kevičiai, Milton, Mass., per 
Bostono L. F. įgaliotinį A. Sku- 
dzinką atsiuntė 200 dol., papil
dydami ankstesnį įnašą iki 400 
dol. Lietuvių Fondo adresas: 
6643 So. Maplewood Avė., Chi- 
cago, BĮ. 60629.

DAUGVYDAS
({brėžia degtuką, dega lempą ir stato 

ant stalo).

PRANAS
Aš vis negaliu atsikratyti minties, kad jie galėjo 

slapuką įkišti.

DAUGVYDAS
Tam juk Žilvytis visą pavakarę pušyje su žiūro* 

nais išsėdėjo. Pagaliau aš langus ir duris kaip reikiant 
uždarinė jau.

PRANAS
Geram vagiui tokios durys ir langai maža tereiškia.

DAUGVYDAS
O Antanas žinojo mane čia palikęs. Sakiau, kad 

savo vyrams vakarienę virsiu.

PRANAS
Manai, negalėjo matyti tave išeinant?

DAUGVYDAS
žinoma, galėjo.

_ ALGIS
(Tyliai įkiša galvą pro virtuvės duris.

Šypsosi.).

PRANAS
Ką tu žinai, gal jie nuo vakar slėpė kurį nors 

daržinėj.

DAUGVYDAS
Man tiek daug dalykų buvo galvoje, jog kai kuriuos 

atsargumo reikalus visiškai pamiršau.

PRANAS
Reikia dėl viso patikrinti. Tu pereik

(rodo ranka į kambarėlį) 

tą pusę, aš pereisiu virtuvę ir salioną ir susitiksim 
čia, kad nepadarytų mums, kaip pats Antanui padarei.

ALGIS
(visiškai įeina).

Nereikia, aš pasiduodu geruoju.
(Abu, Daugvydas ir Pranas, pašoksta. Al

gis šypsosi).

PRANAS
Tfui! Iš kur gi tu dabar?

ALGIS
Kad nėra ką aiškinti. Tamstos mane ką tik ap- 

šnekėjot

PRANAS
Tai ką, tu...? Eik, eik. Siųs jie matai tave.

ALGIS
(Tebesišypsodamas)

Kur ras geresnį, kaip komjaunuolių sekretorių.

DAUGVYDAS
(Rankos pakėlimu sulaiko Praną, kuris 

nori dar ką sakyti.)

Ar seniai čia?

ALGIS
Pavakariukais {slinkau.

DAUGVYDAS
Bet virtuvės duris aš pats užrakinau ir iš vidaus 

užkabinau. Ir langai buvo užkabinėti, o per priekines 
duris negalėjai įslinkti nepastebėtas.

ALGIS
Virtuvės priebučio vieno lango kabliukus Antanas

taip išklibino, kad medyje nebesilaiko. Rėmas visiškai 
laisvai atsidaro. Kad pats netyčia neatsidarytų, jis iš 
lauko įkalė vinį ir užlenkė.

PRANAS
Tas Antanėlis vieną sykį savo susilauks. Oi susi

lauks.

DAUGVYDAS
O ką pats čia turėjai daryti?

ALGIS
Labai nedaug. Matote čia tiesiai viršum stalo vie

na šaka iškritusi. Viršum jos juodlubės yra išplėštos, 
ir kai prikiši akį, beveik visas kambarys matyti. Man 
reikėjo stebėti, sužymėti visus, kurie bus atėję, žiūrėti, 
ką veikiate. Jeigu gersite, tai palaukti, kol nusigersite 
ir duoti jiems ženklą.

DAUGVYDAS
Su lempute nuo aukšto?

ALGIS
Ne, uždegti žvakę, pastatyti ant galinio lango ir 

palaukti, kol užsidegs šviesa Kielų salkose. Tada už
gesinti ir vėl stebėti, ką jūs darote.

DAUGVYDAS
(Nueina prie lango, paima bitelį ir pa

stato ant stalo)
O apie tuos ar finai? * '

ALGIS
Sakė, kad degtinės prinešę tiek, kad ir išsimau

dyti galėtum.

DAUGVYDAS
žinau, bet čia truputį karštesnė.

(Bus daugiau)
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Lietuviška knyga ant svarstyklių
Iš literatūros simpoziumo Chicagoje

APIE ŽMOGŲ, KURIO JAUNYSTE NEIŠSEKO
Kun. Alfą Sušinską prisiminus

Visokių minčių kyla Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo auksinio jubiliejaus išvaka
rėse: kaip jį paminėsime, kaip 
telksime jėgas, kokį pėdsaką 
paliksime ateičiai? Sukaktis 
vienkartinė ir svarbi. Todėl ir 
įprasmintina kuo nors daugiau 
nei vienu tik Vasario 16 pa
minėjimu.

Laikas bėga galvotrūkščiais, 
dažnai veikdamas mūsų ne
naudai. Perdaug jau mumyse 
rutinos, improvizacijos ir ati
dėjimo ateičiai, juokingai save 
apgaudinėjant, kad reikalai iš
sispręs savaime.

Metų bėgyje būta eilės su
važiavimų ir seimų, padaryta 
svarbių nutarimų. Lietuviško 
judėjimo labai reikšmingu Įvy
kiu laikytinas 11 Lsis Kultūros 
kongresas. Ieškant degančios ir 
prasmingos veiklos sukakties 
metam, kongrese pasidalinti lū
kesčiai, — neišsemiamas dar
bų aruodas.

Sumanūs kronikininkai, per
vertę kongreso bylas, rezoliu
cijas, pateiks kada nors pilną 
ir išsamų šio kultūrininkų sąs
krydžio vertinimą. Šiame 
straipsnelyje paliečiama viena 
kongreso detalė — lietuviškos 
knygos simpoziumas.

Neabejotina, jog visos kult, 
sritys yra svarbios išeivijos gy
venime, bet, turint minty, kad 
kalba yra svarbiausia tautybės 
išraiška, lietuviškas žodis pra
siskverbia visų kitų reikalų 
priekin. Ansambliam atšokus 
ir atkoncertavus, lietuviškas o- 
peras išklausius, vaizdai ištirps
ta praeities rūke, o išleista kny
ga ilgiem laikam liks gyva mū
sų kultūrinių pastangų liudinin
ke. Su knyga vedame jaunimą 
per lituanistines mokyklas, 
knygosna sukrauname savo kū
rybines galias, su jomis prisi- 
statome kitų tautų rikiuotėm 
etc. etc...

Klestime klaidinga linkme
Padangė nėra jau tokia 

giedri, kaip mes per optimisto 
akinius dažnai ją matome. 
Simpozijumo moderatoriaus ra
šyt. č. Grincevičiaus nuomo
ne, mūsų knyga yra svetimoj 
jūroj rusenantis ir bebaigiąs 
užgesti žiburėlis. O juk praei
tyje lietuviška knyga buvo mū
sų geriausias draugas ir labiau
siai efektyvus visų priespau
dą ginklas.

Priminęs spaudos draudimo 
laikus, nuvedęs per II Pas. ka
ro okupacijas, susumavęs Vo
kietijos tremties tūkstanti
nius liet, knygos tiražus, “Vi
durnakčio vargonų’’ autorius 
su liūdesiu konstatuoja, kad da
bar knyga yra užmiršta. Nors 
ir išsiplėsta erdviais praban
giais butais, knyga daugeliu at
vejų prisiglaudžia rūsio komo
doje. Palyginus dabartį su 

Ateitininkų Federacijos valdybos posėdyje gruodžio 17 New Yorke. Iš k. į d. pirmoje eilėje: dr. A. Sužiedėlis 
— sendraugių referentas, kuri. St. VIa — dvasios vadas, dr. J. Girnius — buvęs Federacijos vadas, dr. J. Pi- 
kūnas — dabar išrinktas Federacijos vadu. Antroje eilėje: A. Sabalis — moksleivių referentas, dr. V. Vygan
tas — gen. sekretorius, A. Barzdukas — studentų referentas, R. Laniauskas — MAS CV pirmininkas. Trūks
ta kun. V. Dabušio — reikalų vedėjo. Nuotr. P. Ąžuolo

tremties stovyklų laikotarpiu 
yra ryšku, jog dabartinis mū
sų ekonominis pajėgumas yra 
atvirkščiai proporcingas mūsų 
tolimesniam kultūriniam bren
dimui. Atrodo, kad svetimtau
čiai daugiau domisi mūsų kny
ga nei mes patys: Donelaičio 
“Metai“ išversti į didžiąsias 
kalbas (vien vokiečiuose yra 4 
teksto vertimai, o dar daugiau 
knygos laidų); mūsų uniku
mas — Sibiro maldaknygė by
loja jau dešimčia ar vienuoli
ka kalbų, net kinietiškai; prof. 
Maceinos filosofiniai raštai ži
nomi daugiau vokiečiam nei lie
tuviam.

Lietuvišką knygą nuo pagrei
tintos mirties gelbstint, ieškoti
na visokių kelių, ir štai kelios 
moderatoriaus sugestijos:

— knyga ar laikraščio pre
numerata, o ne mūsų Įprasti
niai virtuvės Įrankiai turėtų 
būti geriausioji dovana visokio
mis progomis;

— skelbtini konkursai, ku
rių tikslas būtų ugdyti jaunuo
sius rašytojus ar žurnalistus. 
Jaunimui (per lit. mokyklas) 
skelbti skaitymo varžybas, jau
nuosius laimėtojus atžymint 
spaudoje ir apdovanojant; 
— prie Kultūros Ta
rybos sudarytina institucija, 
besirūpinanti leidimu tokių 
knygų, kurios pačios nei'šsigali 
finansiškai ar neranda leidėjų;.

— visokiais būdais propaguo
ti, kad kiekvieno namuose bū
tų lietuviškų knygų biblioteka. 
Knyga namuose turėtų būti 
matas, kuriuo vertintume savi
ninko kultūrinį subrendimą.

Tematika, žanras, reklama
Kita simpoziumo dalyvė, jau

nimo knygų autorė N. Janku- 
tė-Užubalienė, pagvildenusi da
bartinės knygos išvaizdą, turi
nį ir jauno bei subrendusio 

• skaitytojo skoni, pateikė Įdo
mią mūsų penkių knygų ana
lizę. Šis penketukas (Trečioji 
moteris, Agonija, Kritusieji už 
laisvę, Ir atskrido juodas var
nas, Hamletas), kurio laidos 
per metus jau išpirktos, duoda 
labai vaizdų rašytojo-skaitytojo 
santykį. Tai yra kelrodis lietu
viškos knygos tolimesniam pli
timui bei populiarinimui. Įvai
raus žanro išpirktose knygose 
išryškėja dvi pagrindinės pasi
sekimo priežastys: neįprastinė 
sukrečianti tematika ir gera 
reklama.

Kalbėdama apie reklamą, ku
ri atgrysta mūsų kasdieninia
me gyvenime, rašytoja mano, 
kad liet, knygą garsinti betgi 
yra būtina. Rimtai ir efekty
viai reklamai tiktų:

— naujai išleistų knygų vie
šas pristatymas visuomenei 
(sėkmingai išbandytas kelių 
knygą leidusių organizacijų);

— geros recenzijos mūsų 

spaudoje;
— literatūrinės popietės, kur 

neformalioje atmosferoje apta
riama viena ar kita knyga;
— knygos plitimui pasitarnau

tų ir dažnesni literatūros va
karai, nors juose kartais, dėl 
masiškumo, knyga patenka an- 
tron eilėn.

Pėdsakas ateičiai
Kai jau nukrypome į savos 

knygos ligos simptomus ir diag
nozes, negalima prabėgti ir 
pro simpozijumo trečio daly
vio, poeto K. Bradūno, iškeltas 
mintis. Tiesa, jog “verkšlena
me dėl prieauglio, o ypač li
teratūroje”, sako jis, tačiau ne- 
nusimintina, nes tam tikroje 
plotmėje ir Donelaičio laikai 
buvo panašūs į dabartinius, ta
čiau jais gimė “Metų” šedev
ras. Ir dabartinėje jaunojoj 
kartoje švyti keletas vardų, ku
rie, jeigu Į savo bandymus 
pažiūrės kietai ir dirbs, gal iš
liks, kaip keli unikumai mūsų 
literatūrai.

Rašytojo pasidžiaugta, kad 
apskritai mūsų tremties litera
tūroje padaryta nemaža, paly
ginant su kitų išeivių literatū
ra. Kalbant apie kult, gyveni
mo neigiamybes, prisiminti ir 
“nusiėmę” rašytojai, kurie iš 
dalies irgi prisideda prie liet, 
veiklos silpninimo. Kai kurių 
pasiteisinimas, kad “nerašau, 
nes niekam nereikalinga”, yra 
tautinio pašaukimo misijos ne
supratimas, nes juk rašoma 
bendrajam tautos aruodui.

Žvelgiant ateitin, turime apš- 
čiai sumanytų, bet vis dar ne
atliktų darbų, kurie vienaip ar 
kitaip ištesėtini. Bradūno ma
nymu, bent šie dalykai turėtų 
būti kuo greičiausiai atlikti ar
ba pradėti organizuoti:

1. Yra pamiršta mirusių ra
šytojų palikimas. Jų rankraš
čiai dūlėja niekieno neišleidžia
mi.

2. Vis dar neturime knygos 
apie lietuvišką knygą. Nors 
tremties literatūros laikotarpis 
jau trunka ketvirtį šimtmečio, 
daug rašytojų mirę (šeinius, 
Savickis, ir kt.), bet jų kūry
bos literatūrinio vertinimo dar 
neturime.

3. Nėra dar pajudintas lite
ratūros muziejaus reikalas. 
Ten galėtų prisiglausti rašyto
jų rankraščiai, nuotraukos ir 
kitokia išeivijoje sukaupta me
džiaga.

4. Kad liktų ir ateinančiom 
kartom užfiksuota filme 
mūsų autoriai, jų gyvenama ap
linka, gyva žodinė kūryba etc., 
panašiai, kaip kad atlieka kai 
kurios televizijos stotys.

5. Literatūrinis žodis plokš
telėse — irgi mūsų užmiršta 
sritis, kai šiame amžiuje Į 
plokšteles įkalbami, įgrojami, į- 
vaidinami ištisi veikalai.

Literatūros simpoziumas jau 
praeities lape, bet manome, 
kad kongreso rezoliucijų komi
sijos neužvertė ramia širdimi
bylų ir nepadėjo jų kokin kul
tūros muziejum Tikėtina, kad 
tų rezoliucijų, nutarimų, užsi
mojimų bei paskatinimų nuo
rašai pasiųsti Bendruomenei, 
Rašytojų d-jai, fondam ir ki
tom su mūsų kultūrine veikla 
surištom institucijom. Jom 
svarstant Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo auksinės su
kakties planus bei veiklą, anie 
nuorašai bus labai parankūs sa
vo konkrečių darbų pasiūla.

O ką gali žinoti, gal kuri in
stitucija ar fondas ir susigun
dys? j.t.

Chicagoje Jaunimo centre lapkričio 19 paminėtas kun. Alfa Sušinskas spe
cialia akademija. Paskaitą apie velionies darbus skaitė dr. V. Majauskas.

JERONIMO KAČINSKO KŪRINIŲ 
KONCERTUI PRAĖJUS

Gruodžio 10 Bostono lietu
vių kultūriniame gyvenime at
žymėta retu ir neeiliniu įvykiu. 
Kompozitoriaus Jeronimo Ka
činsko 60 metu amžiaus sukak
ties proga jam buvo sureng
tas jo kūrinių koncertas.

Manau, neapsiriksiu atspėda
mas, kad didesnės ir malones
nės dovanos gimtadienio pro
ga vargiai kas galėtų kompozi
toriui suteikti. Tiktai laukti 60 
metų tokios dovanos gal ir per 
ilgas terminas . . .

Programoje penki veikalai
Tą sekmadienį 3 v. popiet 

Jordan Hali salėje, Bostone. 
Mass., buvo atlikti net penki 
cikliniai Jeronimo Kačinsko vei
kalai. Buvo išpildyta Keturios 
miniatiūros (1958) — trio flei
tai, klarnetui ir violonče
lei, Septetas (1959) klarnetui, 
fagotui, valtornei, smuikui, vio
lai, violončelei ir fortepijonui. 
Saksofonų kvartetas (1967), At
spindžiai (1957) fortepijonui 
solo ir pabaigai Transcendenti
nės išraiškos (1962) didžiam 
koncertiniam pučiamųjų orkest
rui su vargonais.

Koncertą atliko Bostono mu
ziku unijos nariai — fleitis- 
tas Wayne Crebo, klarnetistas 
Andre Lizotte, fagotistas John 
Miller. valtornistas David Oha- 
nian, smuikininkas Maynard 
Goldman, violistas estas Endel 
Kalam, violončeliste Olivia 
Toubman. saksafonistai Joseph 
Viola, James Mosher, John La 
Portą ir Nicholas Ciazza. pia
nistas dr. Kenneth Wolf. var
gonininkė Lois Jungas ir M.I.T. 
orkestras, vadovaujamas John 
Corley.

Muzikos mylėtojui, o ypač 
kiekvienam besisielojančiam 
sava muzikine kultūra.

tai buvo reta šventė išgirsti 
tiek veikalų vienu sykiu savo 
kompozitoriaus, priklausančio 
kultūros avangardui.

Jeronimo Kačinsko kūryba 
mūsų mastu labai pažangi. Kaip 
paties kompozitoriaus progra
moje pažymėta, ji priklauso a- 
tematiniam stiliui, tai yra toks 
rašymo būdas, kur pradinė te
ma niekad nepakartojama, bet 
tik plėtojama, vystoma, kažkaip 
naujai tęsiama pagal kompozi
toriaus norą bei vaizduotę, bet 
rišant viską į vieningą visumą. 
Tai, žinoma, priešingybė kla
siniam stiliui, kur kaip tik

Kas išskyrė kun. Alfą Su
šinską iš nepriklausomos Lietu
vos kunigų eilės? Ir jis, kaip 
daugelis, buvo baigęs Kauno 
kunigų seminariją, dirbo su 
jaunimu, bet jo vardas buvo 
žinomas visose gimnazijose.

Kun. Alfa Sušinskas turėjo 
du charakteringus bruožus — 
tai neišsenkamą optimizmą ir 
meilę jaunuoliui. Savo optimiz
mu jis užkrėtė visus, kas tik jo 
aplinkoje dirbo ar veikė. Ta 
meilė bręstančiam jaunuoliui 
vedė jį į organizacinę veiklą ir 

stengtasi atremti visa Į vieną 
pagrindinę temą, kaip fugoje, 
arba į dvi, kaip sonatoje. Savo 
stiliaus savybę kompozitorius 
remia pažiūra į nepasikartoji- 
mą nei gamtoje, nei gyveni
me, nei istorijoje. Kompozito
riaus stilius, tai lyg gyvenimo 
tėkmė muzikoje. Tai‘ išsisaky
mas tam tikrų nuotaikų, impul
syvus, nuodugninis, nepreten- 
sijonalus, atviras, ir kaip toks 
jis savaime išvengia kartojimo
si.

Suprantama, tai nėra lengvas 
uždavinys išsisakyti be pasikar
tojimų. Tuo aš linkęs paaiškin
ti, palyginti, trumpas veikalų 
dalis. Miniatiūros jau dėl savo 
pavadinimo turi būti trumpos, 
bet ir saksofonų kvarteto dalys 
buvo trumputės, o ir septeto 
bei atspindžių dalys nepasižy
mėjo ilgumu. Tai, matyti, na
tūrali šio stiliaus savybė.

šiame improvizaciniame for
mos traktavime yra didelė 
laisvė harmonijai ir ritmui, kas 
Jeronimo Kačinsko plačiai iš
naudojama. Harmonijos visad 
disonansinės, kartais subtilios, 
išieškotos, kartais plačios, 
skambios, gal man vaidenosi, 
gal tik Įsivaizdavau, bet protar
piais nušvisdavo lietuviškų są
skambių varsos harmonijoje. 
Ritmai komplikuoti, asimetri
niai. Ir visa tai persunkta gi
lia. šilta, turtinga išraiška.

Programos išpi Idyto jai, visi 
geri profesionalai, perteikė vi
sus veikalus tiksliai bei korek
tiškai.

Ypatingą susigrojimą bei an
sambliui darnumą parodė sak
sofonų kvartetas. Pasirodo, jie 
visi yra Berklee Music School 
mokytojai ir kvarteto sąstatą 
gana seniai yra sudarę ir susi
groję. Kačinsko veikalo atliki
mas supuolė su jų pačių intere
su. Imponavo Kenneth \Volf 
Atspindžių išpildymas, laisvas, 
spalvingas, grojamas atminti
nai. Septete jo rolė buvo per 
stipri, jis sunkiai leido prasi
mušti kitiem šešiem instrumen
tam. Nežiūrint to. matėsi tem
peramentingas pono Kalam gro
jimas, jautėsi šiltas klarneto 
tonas. Kiek blankiau praėjo 
Miniatiūros, kurias teko girdė
ti daug gyvesniame bei ryškes
niame išpildyme. Didingo Įspū
džio sudarė Transcendentinės

(nukelta i 8 pst.) 

įdavė palaimingą plunksną į 
rankas. Kur jis negalėjo pa
siekti pats, ten pasiekė jo ug
ningas spausdintas žodis.

Pažino jaunimo rūpesčius
Dirbdamas Panevėžyje su 

moksleiviais, turėdamas progos 
juos pažinti, organizuodamas 
plačiu mastu ateitininkų veik
lą, jis įsijungė i “Ateities” žur
nalą ir ten kiekviename nume
ryje rašė straipsnius aktualiais 
klausimais. O kas buvo aktua
lu? Tai ne aukštoji politika, tai 
mokinių kasdieninis gyveni
mas, jų problemos, jų vargai.

Iškeldamas bręstančio jaunuo
lio rūpesčius, jis mokėjo priei
ti prie to jaunuolio, išgirsti jo 
tyliausius virpesius. Mokėjo su
stiprinti juos, nusivesti su sa
vim į gražesnį idealistinį pasau
lį. Tai buvo šauklys prieš su 
buržuazėjimą, šauklys prieš su
menkimą, šauklys prieš girtuo
kliavimą ir sunykimą.

Jis šaukė tokia jėga, tokiu 
degančiu žodžiu, nes tie žo
džiai buvo paimti iš jaunimo 
lūpų. Visi pavyzdžiai buvo iš 
jaunimo tarpo.

Rašyti jis mokėjo. Mokėjo 
sugretinti priešingais vaizdais, 
išryškinti mintį, vaizdingu rel
jefiniu būdu ją įrašyti atmin
tin, kad ten visada pasiliktų ir 
tūnotų, vesdama jaunuolį į ge
rą.

"Jaunystės maršas"
Visi tie “Ateityje” spausdin

ti straipsniai buvo surinkti ir 
1937 išleisti atskira knyga, pa
vadinta — Jaunystės Maršas. 
Charakteringas vardas, nes 
skelbė jaunystės idealus dide
lius ir šviesius, jis ten ir vedė 
jaunimą sveiką ir idealistinį, 
trokšdamas, kad ir visa Lietu
va būtų tokia pat šviesi ir gera.

Tad nenuostabu, kad dėl sa
vo įtakos to meto jaunimui jis 
buvo lyginamas su vengrų Ti- 
hamer Thotu.

Karai, nelaimės suardė visą 
šį pradėtą darbą. Bet jo išau
ginti ir kovai subrandinti žmo
nės liko statyti tos gražios Lie
tuvos, — vieni išėjo partiza
nauti, kiti pasitraukę — pasili
ko veiklūs ir pozityvūs visuo
menės nariai. Jie ir dabar gir
di tą “Jaunystės maršo” muzi
ką. Juos ir dabar lydi kun. Al
fos Įdiegtas ir išugdytas idea
lizmas.

Sesutės Abromaitytės išpildo meninę programa kun. A. Sušinsko minėjime

Publika minėjimo metu Visos nuotraukos M. Nagto

Grįžo prie plunksnos
Dar kartą teko jam grįžti 

prie plunksnos, bet jau visai 
skirtingose sąlygose. Tai buvo 
Amerikoje, kur viskas buvo pa
sikeitę, — ir jis pats nebetu
rėjęs tiesioginio kontakto su 
jaunimu, ir tas jaunimas, kurį 
supo svetima aplinka. Jis čia 
rašė Vytyje, Ateityje, Drauge, 
Darbininke. Visiem, kas tik 
kreipėsi Į jį, atsiliepė labai 
drausmingai ir sąžiningai. Visa 
buvo parašyta labai gražiai ir 
labai rūpestingai. Vargu kas ki
tas tiek dėmesio skyrė rašy
tam žodžiui, kaip jis. Visa bu
vo pergalvota, apdailinta ir 
gražiai parašyta. Stebino ir tai, 
kad jis gerai mokėjo lietuvių 
kalbą, nuolat ja domėjosi ir 
stengėsi rašyti labai stilingai.

Bet vieną kartą jį paskyrė 
mažos parapijos klebonu. Ar 
tik ne šv. Izidoriaus Artojo, 
prie Pittsburgho, Pa. Ten jis 
tikėjosi išsitiesti ir pagyventi 
su savo gražia stilinga plunks
na. Bet parapija pritrupino 
smulkių dienos darbų, ir taip 
plunksna liko užmiršta. O ta 
plunksna mokėjo rašyti.

Kun. Alfa Sušinskas buvo la
bai mielas ir labai draugiškas 
žmogus. Jis žydėjo bičiulyste, 
tą bičiulystę visiem dalijo, vi
sada šypsojosi, visada buvo ku
pinas entuziazmo ir meilės vi
siem. Tai ir buvo pagrindinė 
priežastis, kad jis niekada ne
stigo draugų, kurie irgi atsakė 
jam ta pačia bičiulyste.

Labai malonu, kad Chicago
je susidarė bičiulių būrelis ir 
paminėjo kun. Alfą Sušinską, 
prisiminė “Jaunystės mar
šą” ir jo stilingą plunksną.

Pratęsiant prisiminimą, sa
vaime prašosi, kad tie patys 
žmonės darbą tęstų ir išleistų 
monografiją apie šį aukštaitį 
kunigą visuomenininką, jauni
mo auklėtoją.

O pasakyti būtų ko.
Prie tos medžiagos reikia pri

jungti ir jo raštus. Jų yra ne
maža. Ar negalima jų surinkti 
ir išleisti atskiru tomeliu. Tai 
būtų tikrai gražus paminklas 
tam didžios jaunystės žmogui 
—- kun. Alfai Sušinskui.

(p-i-)
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programą, kuria pasinaudoja

Clevelaade, literatūroje aukš-

puotos Lietuvos poezija”.

Ifuotr. P. .Ąžuolo

tidėtas. Dešimtį metų jis vyko 
JAV Padėkos savaitgalį. Dabar mis ir jaunųjų studentų lite

ratūros vakaras Naujųjų Metų 
išvakarėse.

Likusį laiką užims organiza-

Ęmerson viešbutyje, Baltinio- 
re, Maryland. S. Amerikos lie
tuvių Studentų Sąjunga / pa-

ti šie:
1. Birutė Augstinavičiūtė,

statyta. Pagal paprotį, kas va
karą bus gero orkestro muši

Knltūros kongresu. Be to, šis 
laikas ir Kanados studentam 
nebuvo patogus.

Akademinės programos pa-

Lietuvii} studentu suvažiavimas
Kanados ir JAV hetuviai sta* sąjungą, vyto Toronte, 1965— 

deniai gruodžio 2931 buriasi į Clevelande, 1964 — Detroite.

Suvažiavimas seniai bevyko 
rytiniame pakraštyje. Numato
ma sulaukti daug studentų iš 
Naujosios Anglijos, New Yor- 
ko ir New Jersey, Baltimorės, 
Philadelphijos ir Washingtono 
apylinkių. 1966 suvažiavimas, 
kuriame Kanados ir JAV stu-

LIETUVIŲ FONDO 
APYSKAITA

Lietuvių Fonde padarytas pa
grindinis patikrinimas, kurį at
liko kontrolės komisija — Jo- 
nas Bagdanavičius, dr. Vytau
tas Tauras ir Tadas Mečkaus- 
kas. Patikrintos visos Fondo 
knygos nuo 1966 birželio 27 
iki 1967 lapkričio 1.

Kontrolės komisija rado, 
kad visa raštinė tvarkoma pa
vyzdingai ir sumaniai, tiksliai 
įrašomi visi įnašai, tvarkomos 
atskaitomybės knygos, šio kon
trolės akto nuorašą atsiuntė re
dakcijai. Iš jo spaudoje skelbia
me šias ištraukas.

Pagrindinio kapitalo 1967 
lapkričio 1 buvo 381,364.17 
dol. Pelno per tą laiką gauta— 
32,254.75 dol. (su praėjusių me
tų likučiu). Perkelta į adminis
tracijos išlaidą sąskaitą —7000 
dol., pagal paskirstymo aktą lie
tuvių kultūros reikalam išmo
kėta — 6,000 doL Viso išmokė
ta 13,000 dol., lapkričio 1 d. 
liko 19,254.75 dol.

Faktinis kasos stovis lapkri
čio 1 d. buvo( taupymo bend
rovėse ir bankuose — 
281,672.07 dol., pas iždinin
ką — 3,892.06. Investuota per 
White Wald ir Co. 113,000 dol. 
Paskola Manyland Books, Ine. 
2,814.90 dol Viso kasoje buvo 
401,379.03 dol.

riaująs Westeyan Universitete, 
Middletown, Conn., ir gyvenęs 
Anglijoje: “Studentas tarp 
dviejų kultūrų Amerikoje ir 
Anglijoje.”

3. Mykolas Dranga, Univer
sity of Chicago, SALSS metraš
čio redaktorius: “Studentų 
spauda.”

. 4. Skirma Makaitytė, Colum- 
bia University, Studentų Gai
rių redaktorė: “Lietuvių stu
dentų ryšiai su Amerikos jau
nimo organizacijomis.”

5. Romas Misiūnas, ruošiąs 
doktoratą Yale universitete: 
“Dvidešimto amžiaus vaidmuo 
Lietuvoje.”

6. Algis Rukšėnas, Indiana 
University, SALSS vicepirmi
ninkas; “Partizanai Lietuvos 
spaudoje.”

7. Antanas Saulaitis, S.J., teo
logijos studentas Weston Col- 
lege, Weston, Mass., SALSS vi
cepirmininkas Bostone: “Tau
tybė ir pilietybė.”

8. Dalia Tallat-Kelpšaitė, JA- 
V LB CV narė jaunimo reika
lam; iš Chicagos: “Jaunimas ir 
Lietuvių Bendruomenė”.

9. Dana Zubaitė, montrea- 
lietė dabar surišta su Harvard 
Medical School: “Kelionės į Lie
tuvą.”

Visi kalbėtojai bus suburti 
kartu į simpozijumą bendrai su
važiavimo temai: “Ar išeivijai 
reikalinga Lietuva.”

Socialinė programa irgi nu-

ŠALSS 1967 metraštis, jau 
antrasis, pasirodys suvažiavi
mo metu, nemokamai SALSS 
nario mokestį sumokėjusiem, 
kitiem — $2.00. Vėliau nema
žas skaičius bus pasiųstas Į Pie
tų Ameriką, Europą ir Aust
raliją lietuviam studentam. 
Metraščiui platinti ' anuose 
kraštuose centro valdyba pri
ima $25, $50 ar $100 para
mą. Metraštis šį kartą net sto
resnis už 1966 sąsiuvinį, nes 
jame nemažai žinių ir minčių 
iš 1966 Jaunimo metų, kuriuo- 

. se studentija veikliai dalyvavo, 
1966 suvažiavimo Toronte dar
bai ir studentų žodinė kūry
ba.

“Toks mūsų likimas”, lietu
vių klubo Litas ką tik išleista 
lietuvių dainų plokštelė, bus 
pristatyta viename vakare. 
Plokštelės leidėjai numato 
konkursiniu ar kitu būdu pri
statyti gyva daina plokštelėje 
esamas dainas.

SALSS supažiavimas rengia
mas komiteto, veikiančio Bal- 
timčrėje jau nuo pereitos žie
mos.

Centro valdybos adresas: 
Kęstutis P. Žygas, Robinson 
Hali, Graduate School of De- 
sign, Harvard University, 
Cambridge, Mass, 02138.

— Aldona ir Vytautas Ka
mantai iš Willowick, Ohio, Ka
lėdų švenčių proga vietoj siun
čiamų sveikinimų kortelių pa
aukojo lietuviškai spaudai ir 
radijo.

— Philadelphijos SAS drau
gove išsirinko 1968-69 m. nau
ją valdybą: Rima Salytė — pir- 
min., Aldona Sileikaitė — sek- 
ret, Edvardas Skladaitis — 
ižd.

Baltimorės žinios

LB pietryčių apygardos mo
kytojų suvažiavimas suorgani
zuotas apygardos valdybos, į- 
vyko gruodžio 3 Baltimorėje. 
Nežiūrint blogo oro, dalyvavo 
iš Washingtono, Philadelphijos 
ir Baltimorės 28 mokytojai bei 
švietimo darbuotojai. Suvažia
vimą pradėdamas pietryčių a- 
pyg. vald. pirm. B. Raugas 
pastebėjo, jog “Bendruomeni
nė mintis kad lietuvybės atei
tis priklauso nuo mūsų prie
auglio, buvo pagrindinė paska
ta kviesti šį pirmąjį pietryčių 
apygardos mokytojų suvažiavi-

mą”. Kun. K. Pūgevičiui sukal
bėjus prasmingą įvykiui pri-

tūrinei veiklai tęsti reika-

Pranciškonai nuoiirdžiai 
kviečia lietuvius jaunuo
lius tapti iv. Prandikaus 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la
bai plati.
Jaunikliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiems 
yra teikiama proga siekti 
mokslo.
Norint informacijų, rašo
ma šiuo adresu:

mą sudarė visų trijų mokyklų 
vedėjai: R. Ardienė (Phila.), R. 
Pemkiuvienė (Wash.) ir A. Ra
dijus (Balt.).

Pagrindinę suvažiavimui skir
tą paskaitą skaitė A. Masionis, 
buvęs nepriklausomoje Lietu
voje gimnazijos direktorius, o 
dabar jau 7 metus dirbus ame
rikiečių aukštesniojoje mokyk
loje. Jis savo paskaitoje nagri
nėjo šeštadieninių lituanistinių 
mokyklų darbo klausimus, juos 
spręsdamas rėmėsi praktiška 
patirtimi,* teigimus vaizduoda
mas gyvais pavyzdžiais. Jis vy-

tuvj mokytoją ir mokinį, apta
rė sąlygas, kuriose tenka dirb
ti ir davė praktiškus patarimus,

tų, temokant tik vieną dieną 
savaitėje.

Paskaita sukėlė gyvas disku
sijas, kuriose reiškėsi veik visi 
suvažiavimo dalyviai.

Suvažiavimas priėmė porą re
zoliucijų, skirtų LB vadovybei 
Be to, visais balsais nutarė ši
tokius suvažiavimus šaukti kas
met, pradedant mokslo m* 
tas. Nutarta šiuos mokslo me* 
tos visose mokyklose baigti tą 
pačią' dieną, Lietuvos neprb 
klausomybės 50-čio proga visų 
mokyklų mokinius suvežti j

Johmy Unitas — Jonaitis, 
žymus Baltimorės Colts ko
mandos futbolininkas, didžiųjų 
miestų laikraščių sporto kore
spondentų buvo išrinktas šio 
sezono “Most Valuable Ali Pro- 
fessional Football Player”. šios 
žymios garbės sulaukia tik ge
riausi futbolininkai. Baltimorės 
lietuviai, ypač sporto mėgėjai, 
džiaugiasi ir kartu su Jonu di
džiuojasi įgyta garbe. Jonas, 
nors lietuviškai ir nemoka, bet 
visiem pasisako esąs lietuvis. 
Sveikiname Joną ir linkime 
sėkmės ateityje.

šv. Alfonso SMugustų klu
bas gruodžio 16, šeštadienį, šv. 
Alfonso mokyklos kambariuo
se turėjo linksmą kalėdinį pa
rengimą. Pagiedota daug gra
žių kalėdinių giesmių.

Parapijos didysis choras, diri
guojamas Charles ChapeDe, Ka
lėdų nakčiai paruošė ne tik 
naujas mišias, bet ir daug ka
lėdinių giesmių. Balsingi para- 
piečiai kviečiami stoti į choro 
eiles.

Lietuviu posto 154 Amerikos 
legionierių organizacijos nariai 
ir jų padėjėjos gruodžio 17, 
sekmadienį, gražų prieškalėdi
nį parengimą turėjo Lietuvių 
svetainėje.

C.Y.O. jaunimas Kalėdų pa
rengimą rengia gruodžio 29, 
penktadienį, 8 vai. vak. šv. Al
fonso mokyklos kambariuose, 
šiame linksmavakarv kviečia-

frovincial Superior 
Franciscan Monastery 
Keitnebunkport, Maine 
MMS

— Los Angolos Lietuvių 
Bendruomenė Naujų Metų su
tikimą rengia gruodžio 31 d. 8 
vai. vak. Ukrainiečių Kultūros 
centro salėje.

— Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungoj sudaryta nauja rytų 
centro valdybos atstovybė, ku
rios uždavinys — padėti cent
ro valdybai rytuose suruošti va
saros stovyklas bei žiemos kur
sus ir pagyvinti veiklą. Atsto
vų kadras: dr. J. Juozaitis, 207 
Yellowstone Rd., Plymouth I. 
Meeting, Pa., Juozas Gaila 121 
Antietam Rd., Cherry Kili, N. 
J., Seselė Viktorija, I. C. Con- 
vent, Putnam, Conn., Ona Vait
kienė, 6 Fairfax Rd., Worces- 
ter, Mass.

— Dr. A. Klimas, Rocheste- 
rio universiteto profesorius, pa
kviestas pagrindiniu kalbėto
ju švenčiant Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 50 m. 
sukakties minėjimą Toronte, 
Kanadoje. Meninę minėjimo 
dalį sutiko organizuoti D. 
Skrinskaitė, Toronto “Varpo” 
choro dirigentė.

— Lietuvių Žurnalistų Są
jungos centro valdyba pirma
me posėdyje trejų metų termi
nui vieningai pareigomis pasi
skirstė taip: Vytautas Alantas

— pirm., Vladas Mingėla ir 
Antanas Gintneris — vicepir- 
min., Alfonsas Nakas — sekr., 
VI. Selenis — ižd.

— JAV ir Kanados Lietuvių 
Fronto Bičiulių centro valdy- 
bon išrinkti: Vladas čyvas, Juo
zas Mikonis, Juozas Skrinska, 
Juozas Žilionis, Vacys Račiū
nas, Jonas Vasaris, Viktoras 
Palūnas —visi Clevelando sam
būrio. Kontrolės Komisijon iš
rinkti: Kazimieras Račiūnas, 
Gediminas Bučmys, Aleksand
ras Šatas — visi Cicero sam
būrio.

kas, matosi kad ir iš tokio 
pavyzdžio. Prieš porą metų vie
noje palikimo byloje administ
ratorius perdavė keliais atve
jais sovietą interesus atsto
vaujančiam advokatui po 250 
dd. pervesti okupuoto) Lietu
voj gyvenantiem įpėdiniam. 
Iš gautų laiškų matosi, kad už 
kiekvienus 250 dol. Įpėdiniam 
Lietuvoje buvo išmokama tik 
po 149 rublius ir 30 kap.

Susitaręs su savo advoka
tais, Lietuvos Generalinis Kon-

PAUKIMAI IR TESTAMENTAI
. ... ..... -.-i.
advokatų kišimosi į tietuvių 
palikimus būtų galima išveng
ti, jei tuo būtų pasirūpinta iš 
anksto. Daugelis teismų žino,' 
kad palikimų negalima perduo
ti okupantų interesus atstovau- 
jantiem advokatam, nes įpėdi
niam išmokama beverčiais ru
bliais. Įpėdiniam apsaugoti 
Massachusetts, Connecticut ir 
kai kurios kitos valstijos yra 
išleidusios specialius įstaty - 
mus, kurie leidžia palikimus sulas New Yorke baigia ruošti* 

informacijas kaip apsaugoti 
palikimus nuo pakliuvimo į o-

Okupavę Taetuvą ir apiplėšę 
jos gyventojus, okupantai dar 
tuo nesReaima —jie uoliai 
siekia užgrobti palikimus, ku
rie turėtų t^ti okupuotos Lie
tuvos gyventojam iš Ameri
koje ir kitose laisvojo pasaulio 
šalyse mirusiųjų giminaičių.

Jei anksčiau vien tik seno
sios kartos emigrantų paliki
mai sudarė problemą Lietuvos 
konsulam Amerikoje, tai da
bar vis daugiau atsiranda pali
kimų ir tų, kurie okupacijos 
pasėkoje yra atsidūrę laisvojo 
pasaulio šalyse.

Pati didžiausia priežastis, ku
ri okupantam sudaro geras 
sąlygas tiesti nagus į lietuvių 
palikimus, atsiranda tais atve
jais, kai velionis nepalieka 

. testamento arba palieka blo
gai surašytą testamentą. Oku
pacijos pasėkoje susidariusiose 
sąlygose ne; kiekvienas, advo
katas orientuojasi, kaip testa
mentas turėtų būti surašytas, 
kžri mirusiojo didžiąja turto 
dalimi pasinaudotų okupuotoje 
Lietuvoje likę artimieji, bet ne 
okupantai. *

Beginant Lietuvos gyvento
jų interesus, pastaruoju metu 
Lietuvos Geųeraliniam Konsu
lui New Yorke Anicetui Simu
čiui teko dalyvauti keliose pa
likimų bylose. Lapkričio 29 tu
rėjo skubiai vykti į Hartford, 
Conn., kur visą dieną pralei
do teisme, o jau kitą dieną 
turėjo skrist net i Floridą. Vi
sur ta pati istorija — Lietu
vos okupantai, apsirūpinę iš 
įpėdinių išgautais įgaliojimais 
bando palikimus išgauti, kartu 
siekdami įteisinti ir Lietuvos 
okupaciją.

Okupantus atstovaujančių

mas dalyvauti visas parapijos 
jaunimas.

Lietuvių Svetainės akcinin
kai visus kviečia Į Naujų me
tų sutikimą Lietuvių namuose 
gruodžio 31. Šokiam gros ge-' 
ras orkestras. Bilietus bus gali
ma gauti prie durų.

Sv. Alfonso mokyklos moki
niai po atostogų į mokslą grįž
ta sausio 2. Teks ruoštis semes
triniam egzaminam.

pervesti daiktais, t.y.» siunti
niais. Įpėdinių interesam ap
saugoti New Yorko valstija iš kupantų rankas, šių informa- 
viso neleidžia pervesti paliki- cijų pageidaujantieji malonėki- 
mų į kraštus, esančius anoj te rašyti: 
pusėj geležinės uždangos. Kas
atsitinka su patikimu, kai jis Comuiate General of LHh- 
patenka į okupantų interesus uanla, 41 West 82nd Street, 
atstovaujančių advokatų ran- New York, N. Y. 10024.

Lapkričio mėn. Lietuvių 
Fondas padidėjo šiais naujais 
nariais: $1,000 dr. Jono Basa
navičiaus atm. įnašas ■— paau
kojo Tomas ir Teklė Sereikai; 
Po $500 aukojo: kun. Mykolas 
Kirkilas ir Jonas ir Verutė Pao- 
viai; $250 — Lietuviai Jurbar
kiečiai; $200 Fulgentas ir Ma
rija Janoniai; po $100: a.a. Eu
genijos Onos Bertulienės atm. 
įnašas, kun. Juozas Prunskis, 
Antanina Puškoriūtė, X. (pa
vardės prašė neskelbti), kun. 
Antanas Juška, a.a. Kazimiero 
šlenio atm. įnašas, a.a. majo-

PfRMAS LIETUVIŲ 
PASIRODYMAS SEATTLE
Baltiečių tautybės šiame

veikia drauge, kad “istorijos

mai vietinėje spalvotoje televi
zijoje. Estė pasakojo apie tan

ro Antano Rackos atm. įnašas,* 
Mindaugas ir Regina Banioniai, 
L B. Jersey City apylinkė, 
Rolandas Kaunas, Ramona Kau- 
haitė, inž. Antanas Juzelskis, 
a.a. Jurgio ir Agotos Sendų at
mint įnašas, a. a. Romo Duls- 
kio atm. įnašas, a.a. kun. dr. 
Igno Boreišo atm. įnašas, De
troito dramos sambūris, Mari
jona Druktėnienė, Vidmantas 
ir Vita Matusaičiai, a.a. gen. 
Konsulo Vytauto Stašinsko at
mint. įnašas, a. a. Stasio Ziž- 
niausko-Ziko atm. įnašas, Jo
nas Algis Navickas, Ateitinin
kų Medikų Korporacija "GA
JA”, Balys Brazdžionis, Danu
tė Kezytė, kun. Algimantas Ke- 
zys, SJ., Viktoras Motušis.

Tuo pačiu laiku savo įnašus 
padidino: dr. Juozas ir Agnė KL- 
ziai iki 11,000, dr. Augustinas 
Lauds iki $80 0, Ateitininkų 
Sendr. Sąjunga iki $200, Emili-

iki M Toma ir Teklė Se
reikai iki 3500, veter. gyd. An-

apte visų trijų tautų kalėdinio Nežinomo Lietuvos Kario įna- 
paprečius. Mb iki $5<O, Zuzana Arlauskai-

Tai buvo pirmas lietuvių toks

tė-Mikšienė iki $125, L. B. 
Grand Rapids apylinkė 
$478.09, Antanas Kruklys iki 
$200, vysk. Kazimiero Paltaro
ko atm. įnašas iki $160, Vla
das ir Regina Ingelevičiai iki 
$200, Konstancijos Plechavičie- 
nės atm. įnašas iki $150, Jur
gio Eidukevičiaus atm. įnašas 
iki $140, Lietuvių Teisininkų 
D-jos Chicagos skyrius iki $400, 
LB Chicagos apygardos valdy
ba iki $200, Juozas Kapočius 
iki $300, LB Auroros apylin
kė iki $195, Viktoras ir Anta
nina Masaičiai iki $500.

iki

šieji ir vaikai. Lietuviai rodysią

Lanky-

sų trijų pasirodymas muzieju
je. Muziejaus paskadbtoj pro-

MM

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
KAIP GROT PRADtSIME 
PASTATŲ DYDIS IR GROŽIS 

jūsų rankose
LAUKIAME PAGALBOS!

Kajecką, kad jis įteiktų baigė* 
šiem lituanistines mokyklas p> 
žymėjimus.

Suvažiavimą žodžiu
Donelaičio Metų į anglų kalbą 
vertėjas N. Rastenis, o rašte 
JAV LB CV pirm. B. Nainy* 
ir švietimo Tarybos pina. J. rengiama vasario m*n«*i PhlladelpfUjo* miesto centrinėj*
KavaHtoas. *. MMotekoj*. Muotr. k. eucoto

liuosią tautinius drabužius, lat
vių mišrus choras dainuosiąs. 
Pasirodymą globoja estų sąjun
ga, latvių sąjunga ir lietuvių 
bendruomenė, pirmininkaujant 
latviui Janis Zonnners, jam pa
dedant lietuvei E. Masiokienei 
ir estei Eino Noks.

Muziejuje yra ir maža lietu
viška kalėdinė eglutė ir tauti
nių drabužių parodėlė, 
tojai jais labai domisi.

TtVAMS FRAMCIOKONAM* BftOOKLYNE (BUILDING FONO) 
000 BUSHWICK AVĖ, BROOKLYN, N. Y. 11221

8hmlta ataka ------atMybų fondui Ir pratau |ra*yti m*ne / mOsų
tam* / n0a« mirurtuotaua
□ Garite* fundatorių* (>1000)
O-FuMtearta* (0100)

□ Amžinuosius nariu* (*800) 
o iMmajue (rttaOtan* taM)

P*Mtl*kiii viso paaukoti ateityj* statybų feodai

ADRESAS —______________________________________

(Vtootns aukom* *t*k*noma asokaaOal (T** MtacUM*)
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Laikas ir amžinybė. “Mūsų

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

Advokatas Jonas J. GrigalusHappy Hdlidays

F R E B R O N 
Heat Treating Co.
267 RIVER ROAD 

North Arlington, N. J.

52 G Street, South Boston, Mass. — Tel. 268-4877

Lee Chevrolet

NEW BRUNSWICK, N. J.

klyne jis mirė, čia jis buvo ap
sigyvenus trim dienom, kadan
gi šv. Nikalojaus klebonijoje, 
kur jis vikaravo, atvykus sve
čiui misijonieriui vesti nove- 
nos, buvo užleidęs savo kam-

kroiogas ir jo paveikslas, ap>

atspausdintas 1957. gruodžio 
“Varpelio” numeryje.

Kun. J. Petrėnas savo N.

rių: kiekviena praleista diena 
yra, tarytum, mažytis kalendo
riaus lapelis, kurį kasdien nu
piešiame. Metų pabaigoje nu
stebę žiūrime, kad tie lapeliai 

. jau pasibaigė —- reikia ant sie
nos kabinti naują ir puošnų 
“Darbininko” kalendorių su 
naujais paveikslais ir naujom 

. datom.
“Kabindami ant sienos nau- Metų straipsnelį užbaigė: Lai- 

ją kalendorių, žmonės susi- kas praeina — amžinybė pa
mąsto ir pagalvoja: “Kažin, ką silielca!
atneš man šie naujieji metai? —
Ar leis Dievas sveikam laimin- . .
gai sulaukti kitų metų? O gal kričio 25 atšventęs savo 81 m. 
man jie atneš dieną, apvestą 
juodais rėmeliais, neatšaukia
mai bylojančią — 1957 m. mi- doje kardinolų, vyskupų ir 
rė...

Ką tik perskaitytos mintys yra 
a.a. kun. Jono Petrėno prieš 

. 10 metų parašyti žodžiai 1957 
sausio mėn. “Varpelio” nume
rio įžanginiam straipsny ant
rašte:. "Laikas ir amžinybė". 
Išsipildė jo parašytos eilutės: 
"...O gal man jie (šie metai) 
atneš dieną, apvestą juodais rė
meliais.. ." Tų pačių metų 
gruodžio 17 dieną, 6:50 vai. va
karo pas pranciškonus, Broo-

Pop. Jonas XXIII, 1962 lap-

gimtadienį, Romoje, popieži 
je kunigų seminarijoje akivaiz-

Švenčių proga
musŲ rėmėjams

Matulaičio Namai baigiami, 
šis didelis darbas daugelio 
žmonių vykdomas vienu ar ki
tu būdu: planai, finansai, staty
ba; o dabar įrengimas. Džiugu, 
nes einama prie galo.

Turime daug draugų, kurie 
nuo pat pradžios kartu eina, 
rūpinasi. Kiti, nesenai įsijungę, 
entuziastingai palydi paskutinį 
statybos tarpsnį. Kasdien bū
na progų pajusti, kiek žmo
nėms rūpi tie namai. Kiek į 
juos įdeda širdies. Tai juntam 
parengimuose. Kiekvienas ki
toks, savaip malonus ir padrą
sinąs. Per trumpą laiką tų pa
rengimų buvo daugiau — lyg: 
baigiant lenktynes, visi norim 
daugiau susijungę užbaigti dar-
bą.

DARBIMIMMAS==

GRIFFENS FLOWERS
Serviųg Hoilis 40 Years 

191-4X2 Jamaica Avė. HoHi* 
Bob Tedeaco - Florai Designer 

CaU: HO 4-5400

A Blesesd A Holy Christmas 
A A Happy New Year to Ali 

Cur Friends & Patrons
TRIANNI, Ine. 
Prane Meats

574 3rd Ave. Hew York City 
LE 2-0053

Holiday Greetings!

246 GEORGE STREET

201 - 247-4230

minaristų, prabilo: “Mes p 
dėjome savo 82 metus. Ar mes 
besulauksime tų metų galo? 
Mes nesame tuo per daug susi-L 
rūpinę. Kiekviena diena yra; 
gera diena mirti!” Pop. Jonas; 
mirė 1963 birželio 3, nesu-; 
laukęs tų metų galo. - h 

Addison (m. 1719), pašto-;
riaus sūnus, garsus anglų rašy-> ; 
tojas ir politikas, kartą pasa-i į 
kė: “Kai aš žiūriu į didžiųjų^; 
antkapius, manyje miršta kiek-i 
viena pavydo emocija; kai ašį 
skaitau grožio epitetus, kiek-į 
viena netvarkinga aistra pra-i 
nyksta; kai aš susitinku tėvų' 
širdgėlą prie akmens kapo, ma-5 
no širdis suminkštėja gailesty-į 
je; kai aš matau mano tėvų ant-5 
kapį, aš įskaitau liūdesio tuš-į 
tybę anų, kurie turės greitai5 
juos sekti ... Kai aš skaitau5 
antkapių datas, kai kurie iš jų5* 
mirė vakar, o kiti prieš 600' 
metų, aš galvojau, jog tokia5 
diena, kada nors ir mums vi-’ 
siems bus tuo pačiu laiku”. ’

Paderbome, ant rotušės rū-’ 
mų stovi meniškas laikrodis.’ 
Ant jo 20 mažų lentelių galimai 
matyti koks laikas yra didžiuo-t 
se pasaulio miestuose: Pa
ryžiuje, Leningrade, Romoje, g 
Pekinge, New Yorke, Jeruzalė- s 
je--.. Deja, ant to laikrodžio s 
negalima matyti koks laikas: L 
yra danguje. Kai kas mano,: ; 
kad jis pagal žemės laikrodžius į 
dar turi daug laiko gyventi ir ii-; f 
gai darbuotis. Tačiau, tik pa-; ■ 
žiūrėk, danguje jo laikrodis yra s pasibaigęs ir laikas jam susto-| J™ ^,^^7 
jęs. Pasibeldus į duris, luku- ■ muose esanti patalpa — atvangai,; 
riuoja mirtis. ! kompetentingas, veiklus ir simpatin-

j ,. , .-i _ ji: [ gas štabas, užtektinai vietos auto-;Pne Paderborn o laikrodžio ^ “ 
yra užrašas, nuoširdus patari- s 
mas: “Kas į šitą vietą ateina t 
ir iš jos išeina, tepasiima ma- 5 
no paraginimą į namus: neleisk ‘ 
veltui praeiti laikui, nes laikas: = 
niekad nesako iki pasimaty- ‘ 
mo!"

Call: [201] WY 8-4651

Seasons Greetings!

RUC 
Restaurant

312 E. 72 St.
N. Y. C. 
RH 4 - 9185

Seasons Greetings ‘ 
j Cedar Garden Men’s Shop ; 
' For the Finėst cį Clothes 
! Open late until 9 P.M.

every nite.
The Key to Our Success is You 

Our Satisfied Customers
State Highway #33 

Hamilton Sąuare, N. J. 
201 -609-586- 1500

5
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•h-
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M
i Greetings

LARRY’S MID ISLAND 
Mower and Power Tool 
SERVICE IS OUR MOTTO 1

: 41A CEDAR SWAMP ROAD
GLEN COVE, L.L =

— 516 - OR 1 - 8899 —

Kada reikalas ištinka — daug leng
vatų, jūsų paguodai ir patogumui,! 
jų tarpe: 7 modernios vėsinamo*;

mobiliam* pastatyti.

RIDGEVVOOD CHAPELS 
663 Grandview Avenue 

(prie Gate* ir Forest Avenues) 
Alan J. Reitter - Jacob Reitter 

Licensed Mgre. 
Tel. 366-3200

Draugijos Valdyba

South Bostono Lietuvių Piliečių

■' . H

Wishing Ali Our Friends and 
Patrons A Merry Christmas 
And A Happy New Year!

JERRY’S DELICATESSEN 
Scandinavian Specialties 

Home Cooked Delicatessen 
Gatering - Deliverie* 

Open 7 Days 
1812 Flatbush Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
DE 8-0807

nuoširdžiai sveikina KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linki 
džiaugsmingų ir laimingų Naujųjų Metų visiems South 
Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos nariams, visiems 
Draugijos bičiuliams, o ypatingai Elevatoriaus Fondo 
rėmėjams

South Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos 1967 metų 
valdybų sudaro: Stanley L. Drevinskas—pirmininkas, 
Įboginąs ftvenis—vicepirm., Adomas W. Druzdis—fin. 
sekr„ Albinas P. Neviera—protokolų sekr., Bdmund L. 
Ketvirtis—ižd., adv. Jonas J. Grigalus, adv. Antanas J. 
Young. Jonas Shilalis. Juozas W. Casper, Juozas C. Lu- 
binas, Antanas Andriulionis ir Antanas Majoška—di
rektoriai, Juozas Markelionis—maršalka, ir Stanley K. 
Griganavičius—klubo vedėjas.

Kristaus Gimimo ir Naujų Mestų švenčių proga sveikina visus 
ir linki Kūdikėlio Jėzaus palaimos

Advokatas Antanas J. Young
315 E Street, South Boston, Mass. — Tel. 268-8491

Sveikina visus ir linki linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Joseph W. Casper & Son
FUNERAL HOME

FiorenceE. Casper ir Juozas W. Casper, Jr., laidotuvių direktoriai 
187Dorchester Street, South Boston, Mass. — Tel. 269-1930

Sveikina Švenčių proga

Dundulis Lunch, Ine.
1118 Washington Street, Nonvood, Mass.

STANLEY WYSOCKI, proprietor

Merry Christmas and a Happy New Yėar 
to all

■a . >

Lewis Restaurant and Grille, Ine.
92 Central Street, Norvvood, Mass. 
Costas, Petros & Peter TINGOS

Linksmų JŠy. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

Vaitkus Funeral Home

J
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Seasons Greetings!

NUZZI BROS.
Service S t a t i o n

1868 Jericho Tpke.
New Hyde Parfc, L. L, N. Y.

SPORTS CARS 8c TUNE UPS 
’ • Specialists Ali Racing Car 8c 

Ali Makes 8c Models of 
American Cars

‘ — Call: 516 - FL 4-9791 —

J

t

Season's Greetings 
' NEW HEALTH FOODS 

Moved 
2452 Broadway 

91st Street
New York. N. Y. SU 7-1594

Seas<m*s Greetings To Ali! 
JOEY’S COIFFURES 

Hi Fashion Styling - Coloring 
Wigs ? - We Sėli & Service Them. 

Open Thurs. & Fri. Nights
610 Washington St./Hoboken, N.J. 

201 - 659 - 9721

Season’s Greetings To Our 
Friends A Patrons 

GREAT NECK AUTO 
ELECTRIC SERVICE 

Jim Molinaro 
116 Northern Blvd. 
Great Neck, L. L 

! 516 - HW 7-4210

Merry Christmas and a
! Happy New Year
. PLEASANTVILLE DINER
■x Complete Dinner j

Daily Businessman Special ■.
■ All Home Style Cooking

Open 7 Days A Week
i Under New Management i

Teddy and Louie į
! “ Call: 914 RO 9-9844 :
‘im*»***!*«*^^

Seasons Greetings!
■ THIRTY FIRST STREET 

SERVICE STATION . <

23-27 31st Street 
Astoria, L. L, N. Y. 

Open 7 Days A Week 
CALL: RA 8-9229 

Ask For Mike Stauros1
•I. 

F 
F 

1 
F

r' n
B L U E S E A 

Restaurant

ii

f
, N. Y. C. h

“The Best In Food
FREE PARKING

135 3 Avė.
[Bet. 14th & 15th SL]

SP 7-2948

■’
U
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Seasons Greetings!

CLIFF W ILSON 
& SONS 

Televisions 
SALES & SERVICE

U

J
;F '

F
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Worcesterio §v. Kazimiero 
parapijos, Nekaltai Pradėtosios 
Marijos Seserų rėmėjai suruo
šė puikų koncertą ir vakarie
nę. Koncertą atliko smuikinin
kai I. Vasyliūnas ir kun. Wm. 
Valka vičius, akomponuojant
Vyteniui Vasyliūnui. Taipgi 
lapkričio ir gruodžio mėnesiais 
mūsų rėmėjai suruošė “kraičio 
lietų” įvairiuose miestuose. Jau 
buvo Bostone, Thompsonville, 
Worcesterio Aušros Vartų pa
rapijos rėmėjų, Waterbury, 
Brockton, New Haven ir Wor- 
cesterio šv. Kazimiero parapi
jos rėmėjų. Jlartforde švč. Tre
jybės parapijos moterys soda- 
lietės, gruodžio 13, užuot dalin
tis savitarpy kalėdinėm dova
nom, nusprendė per savo ka
lėdinį pobūvį padaryti “krai
čio lietų” Matulaičio Namam.

Didelė parama turėti tiek 
nuoširdžių draugų. Ir aiškiai 
matosi, kad Matulaičio Namai 
tikrai yra visų rūpestis. Ir lū
kestis nebus apviltas. Tiek su
sijungę, kartu dirbę, vieni ki
tus rėmę. Namus atidarant pa- 
jusim, kad mūsų laimė dar di
desnė, nes ji mūsų visu lai
mė.

Norime visiem prisidėjusiem 
ir aukojusiem labai nuošir
džiai padėkoti. Tikrai pajunta
me labai didelę paramą Matu
laičio Namam — “kraičio lie
tus” buvo gausus. Ir krikščio
niška dvasia gražiai suspindė
jo.

šiuo kalėdiniu laikotarpiu 
ypač reiškiame savo rėmėjam 1* 
didžią pagarbą, meilę ir padė
ką. Linkime visiem malonių; 
Kalėdų švenčių ir sėkmingų 
Naujųjų Metų. šv. Mišių no- 
venoje, kuri prasidės . Kalėdų i 
rytą mūsų koplyčioj, būsite, 
ypatingai atmenami. Telydi vi-i 
sus Kristaus džiaugsmas ir ra-i 
mybė. ;

Nekaltai Pradėto*!©* Marijor
Sosory* — Sesuo M. Aloyza

Nuotr. R. Kisieliaus

B.I

Macey krautuvė* Jamafcoje langai papuošti Kalėdom
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SEASON’S GREETINGS TO ALL

Rockaway Beach 93, N. Y.81-01 Boulevard

Phone NE 4-5200

LOEB & MAYER, INC.
Butchers Main Office

PRANAS VAITKUS, 
laidotuvių direktorius, patarnauja dieną ir naktį.

Notary Public
197 VVebster Avenue, Cambridge, Mass. — Tel. TR 6-6434

May the Season bring hedlth and good cheer to aU 
from

REAL ĖST ATE & INSURANCE
321 Country Club Rd., Newton Centre 59, Mass.

Telephone DE 2-2645

Sveikina visus Kalėdų švenčių proga ir linki 
laimingų Naujų Metų

WEST END BEVERAGE COMPANY, INC.
46 Spring Street Nashua, N.H.

Tel. 888-7774
••nsMMNrtiai

LATON HOTEL
Dining Room Railroad Sq^ Na*hua, N.H. Coctail Lounge 

Home of TRAILVVAYS BUS TERMINAL Tel. 882-2728

JONAS NAVICKAS, sav.

sveikina visu* Kalėdų Ir Naujųjų Metų švenčių proga.
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WILDWOOD, N. J..
609 522-1437

SEASONS GREETINGS

BAYVILLE SHELL 
SERVICE STATION

Open 7 days a week 
We do general auto repairs 

The Key to our Success is you 
our satisfied Customers

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

Call 201 - 269-1150Seasons Greetings!
t*ew!W»m*«t«*»**«BW****B^^ į
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Seasons Greetings to our Patrons and Friends

from

S. BECKENSTEIN, INC
Medžiagų drabužiams krautuvės

118- 125 - 130 Orchard St.

Tel. GR 5-4525

New York City

Merry Christmas and a Happy New Year

Specialists in Clerical-Attire — Custom-Quality in Ready-Made 
SAVE MONEY! BUY DIRECT!

CR AFT
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Dignified Apparel at Amazing Discounts!
915 Broadway New York, N. Y. 10010

212 GRamercy 7-8507

Best wishes for a Merry Christmas and Happy New Year

FOREST PARK INN
Bar and Restaurant

Fine Food — Choice Lkjuors 
Ray White &.]ulia Eyman, props.

80-46 Jamaica Avenue VVoodhaven, N. Y. 11421
Vlrginia 6-9820

SEASON’S GREETINGS

JOHN J. MEGIEL, INC.

BĖNNETT PHARMACY
Joyous Holiday Greetings!

PRESCRIPTION SPECIALISTS 
Murray Gilman, B.S. & Robert I. Weicks, B.S. 

GLenmore 3-1569
948 Broadway, cor. Myrtle Brooklyn 21, N. Y.

Season^ Greetings from

THE LEVY STATIONERY CO, Ine.
8Uttonery - Prtntinf - Fundture • Typvrriter* sold, serviced. repaired 

nntn< Devices — Uoose Lest and Blank Book* - Offlc* Supplie*
241 South 4th Street Brooklyn 11, N. Y.

Fbone STa<* 2 9989

FUNERAL DIRECTORS 
------Air Conditioned Chapels -------

64-18 Flushing Avė. Maspeth, N. Y.
DAvenport 6-1790 - 91

SEASON’S GREETINGS

JAY CEE
We Deliver

WINES and LIQUORS
J. CAROTENUTO

1060 Broadway Brooklyn 21, N. Y.

Season’s Greetings
“Where Pizza is Pizza — not just a name”

ANGIE’S PIZZA BAR
Our Specialty: CALZONE-ZEPPOLE

Fresh dough made 2 or 3 times daily 
FREE DELIVERY

652 Myrtle Avenue
Brooklyn, Nevy York
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84-02 JAMAICA AVĖ.

6 m. jie vėl kartojasi iš nau
ja, vėl 11, B, 5, B, ir UL Su
dėjus gaunasi 28. Tai yra vadi-

ypatybes. Šį kartą sustosiu prie 
kitų klausimų.

Kopfy&os nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

TeL Vlrginla 7-4489

da tas ’vM įvyks? Tiktai 1977 
metais. u /

Ką mes matome, labai gerai

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

PtmDlN*8 PAINTING CORP 
CUSTOM HOU$E A APT PAINT
ING Clean reliable rorork by experts. 
Reusonable — rorallpaper removed. 
fully insured Call 737-6634

STagg 2-5043

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia - Air condttioaMl 

A J. BALTON-BALTRŪNAS 
Llcensed MOnager 
& Notary Public

690 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

Kalefedbrtuš sutinkamas vi-

paslapSų. Man jis yra proto 
gimnastika. Jis teikia begalines 
kombtaatfjų galimybes. Dažnai 
naktį, kada nemigos dvasia ap-

bfen* po 5, 6 arba 11-kos me»

11-kos aaetų Mtervnlo; 1M3, po 
S metų intervalo; 1988, po 5

tų intervale.

•->. Ž-jaė-'i

SPAUDOS KIOSKAS
J. PASUKOMIS

Stefiieii Aroniskis
(ARMAKAU8KA8)

yra 11-kos metų intervalas. Ko
dėl taip yra? Čia reiktų daug 
nemigo naktų, kad tą susek
tum.

Reikalas gi teis. Paprasti 
365 dieną metai turi 52 savai
tes ir pto* tlar Vi«ną dteną. (Tą 
gaunam padalinę 365 iš Y). Jei
gu visi metai turėtų tik 365 
dienas, kiekvienais sekančiais 
metais Kalėdos išpultų viena 
savaitės diena vėliau negu me
tai prieš. Tuomet po septyne- 
rių metų Kalėdos vėl būtų sek
madienį. Bet kas ketvirti me
tai yra kilnojamieji metai, ku
rie turi 366 dienas. Tuomet Ka
lėdos būna dvi savaitės dienas 
vėliau. Dėl šių kilnojamųjų me
tų Kalėdos gali vėl pasitaikinti 
sekmadienį tik po 11 
■Štai kaip yra:

1966 — sekmadieni;
1967 — pirmadienį;
1968 — trečiadienį, 
diena peršokta, metai 
jamieji.
1969 — ketvirtadienį;
1979 — penktacūem;

tų pradžiai bet karią savaitės 
dieną. Gauname 28 padauginę 
savaitės dienų skaičių 7 iš me
tų skaičiaus tarp dviejų kilno- 

. jamųjų metų 4.
Visi Šie apskaičiavimai tinka 

ir gimtadienių bei vardadienių 
datom susekti

dos išpultų visados pirmadienį. 
Išėmus iš savaitės dvi dienas: 
mėtų galo dienų b* kilnojamų

JUOZO MISIŪNE

RAY’S LięUOR STORE

metų.

viena 
kilno-

_ 1972 — pirmadienį, 
diena peršokta, metai 
jamieji.
1973 — antradienį;
1974 — trečiadieni;
1975 — ketvirtadienį;

. ,976 — fosfodiefvi, viei 
na peršokama, kilnojami me-

riMfc reforma? Cm matosi, 
kad misų kalendorius nėra to
bulas. Paskutinė jo reforma į- 
vyko 1582, spalio 4. Nuo tos 
dienos musų kalendorius va
dinamas Grigaliaus kalendoriu
mi. Prieš tai jis buvo Julijaus 
teafen&rius. Aztokų kalendo- 
rfoš, kurį sukūrė Meksikos in
dėnai šimtmečius prieš Kolum
bą, (Maya ir Oimekų Tottekų 
tautos) yra daug tobulesnis nei 
Grigaliaus.

Kyla balsų, kad kalendo
riaus reforma esanti būtinai 
reikalinga. Štai kas yra siūlo
ma. Metai turėtų turėti 364, 
bet ne 365 dienas, šitokie me
tai turėtų tikslų 52 savaičių 
skaičių, (neliktų 1-os ar 2-jų 
dienų, kaip matėme anksčiau). 
Šitokiuose 364 dienų metuo
se Kalėdos ar bet kokia mė-

subata ir šv. Rašte įsakyta sep
tinta diena, nevisados būtų 
septinta diena. Bet prisiminki
me, kad 1582, spalio mėnesy ki
lo kruvinos riaušės daugely Eu
ropos miestų ir kaimų, kada 
popiežius Grigalius XIII pa
skelbė, kad kita diena po spa
lio 4 bus... spalio 15. Tą pa-‘ 
daryti būtinai reikėjo, kad išly-, 
gintų kalendorių, bet žmonės 
šaukė, kad popiežius atėmęs iš 
jų gyvenimo 11 dienų...

Kiekviena kalendoriaus refor
ma sukels protestų, žmogus 
yra labai prietaringas padaras.

• j Į .

Koctet Sietynas

9RICK WOfeK ROOFTTŠG PAIMT-

removed AB ara* guaraateed Mintz., 
J Celes 356 Atlantic Avė. Brooklyn1 
MA 5-0274 — 658 WaUdns St.
Btoklyn 385-2128

tų gėrimų . . . Didžiausias pMrirtiddmat degttoės ir vyno.
103-65 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y.

Telefonas: Vingaus 3-3544

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

viena
kino- nėšio diena nešokinėtų iš vie

nos savaitės dienos į kitą per 
- mėtų eilę. Nauji Mėtai prasi

dėtų visados sekmadieni ir pa-

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Ave^ W«odbKven, N. K 11421; VI 9-5077
840 Grand Street, BmokĮyn* N.Y. 11211; STagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS Ir POBŪVIAMS.

Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir aOrtus 
take ail orders special price for WedOags and Parties.

Home-made Bologna

Theodore VtlMn,

CARFET SERVICE

Raiše Funds iforyoar Church or or

šilkinės, maigytos, spalvotos, lovoms ifltiefealai, vilnonės skaros ir 
iaBkaŽ — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa- 
tamaroteas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUBERK® PIECE GOODS CORP.
T«t AL 43319 • 200 Orchard $t„ N«w York, N.Y. 10002

VILNONĖS MBtIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

BUTLER’S
Radfo .& T. V patarnavimas 

Randuodami oro vėsintuvai
Taisomi bet kokios firmos gaminiai- 

ir modeliai.
80-09 JAMAICA AVĖ.

Wo«ahaWh, N. Y. 11421

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

ModerniSka koplyčia su 
Air Condition

128 E. 7th St, New York 9, N.Y. 
GRamercy 5-1437

Ali Work Guaranteed
Call

MR. JUNIOR DAVIS

CY 34)284-------

BDEXTER PARK
PHARMĄCY

Wm. AnastaM, B.Š.
77-01 JAMAICA AVENUE

<Cor. 77th Street)
VVoodhaven, N.Y. 11421 

yVE DELlVER
Ūldugati 24130 ^

PAINTING
v . ■ ■

It’s net too late to pt 
for |he Holidays.

J & J PAINTTNG

Rarket 2-5172

BUYUS
FUNEBAL HOME

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

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios —

KARLONAS
FUNERAL HOME

Įsteigta 1917 m.
KARUON'S

FLOWERS, INC.
G&ės. Vaisių pintinės.

1977 — sekmadienį.
Iš šios lentelės paaiškėja, ko

dėl

Tel 441-0095

Ettore Galeno,

taigU: ptfe St. Johfts kapinių, 7954 
Metropolitan Avė., MidčBe Viliūge, 
LI, N.Y. prie St. Charles kapinių: 
1232 N. Wellwood Ave^ Pine Larom

TeL (212)497*8865

Alfa Jeweler 
A. ŪSELIS 

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais o 5Hso pasaulio įvairūs laik
rodžiai o Puikūs importuoti indai e Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe 
REGINA ŪSEUEN2 — Tel. 497-8865

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

267 St Niėhdas Avė., Ridgeweo4, N.Y.

(t WY€» TVi.475-2550
tai (ty., Kalėdos išpuls sefcnaa- 
<fcnį už 6 metų). Tas pats j-

Tel. 753-5181
DELfhtfKS RJNERAL HOME

cards, toys, "shifts, poekst books, 
candy, costume jewelry, exclusive 
gUts and sweet sferteėn. Wholesale

COUNTEŠSJORA. LTD.
Formai Geroms, Oouture Dresses, 
Bridal and Bridesmaid Geroms, also

S1M0NS0N 
FUNERAL HOME

Kibins patarnavimas nuo 1887

Dresses. MainBt. Stony Brook, L.I. 
Located in the Stony Brook Shop- 
•ptag Center —~(51«) 751-3181

Laidotuvių Direktorius 
Jautriai užjaučia nelaimės va
landoje ir paruošia garbingus

ptides. Also Style- Centre for the g
Finest in Linšrerie. Rleenerear. and g

i

I (Z1Z) 326*4717

ine. 2117 Avė X B’kiyn; NI 8-4150

fujtflulRiliitnfl

10801

s. k.

Universal Šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
paliudijimas.

jame minėjimuose. Skambinti 
8*7-0300, Wm. H. SIMONSON, 
direktorius. Laidotuvių įstaigos: 

119-04 HMIside Avenue 
Richmond Hill, N. Y.
97-01 W1st Avenue 
Ozone Park, N.Y.

VA 1-7069 
A8 4-3210 

Xlo*«l Barių LX$ SSb-17 MlUsNe Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 290-A Lark FieW R<.916 787 9801

kančias metais tuoj po kilno
jamųjų.

■
150 W. 38 Bu, New YfoiųN.Y.

THCO. HIUEBRAND INC. 
fu Nėral home

For Dependability and Ethics
68-17 WGOD&AVEN BLVD.

Call NE 9-5511

Puikiausių ir naujausių kalėdini! 
plokštelių galima gauti ii Req*edt 
Records. Aplankykite jūsų kaimy
ninį pardavėją. Nepriimkite pdkai» 
talų. Dėl veltui siunčiamo katMbgo

1330 Klb

JOSEPH P. SINKOWSKY 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Liūdesio valandoje suteiks jums 

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

4221 PAR* AVĖ.
(pr. Tremont Av.) Bnovnc, W.Y. 10457

Tel. 563-2475

VAITU

SCHALLER&WEBER

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
1 Yranklin L.U IBI NomgaCM — 487-W77

Flushinge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 

Jackoon Helghts: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154

■Tr»,nnf Hindi” 
b» AferecM O«r*r

FUNERM C8MPEL, INC. 
S2n4 Strvvt af Leafnfton Avvnve 

Ray Kerbells, Dtr
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DARBININKAS
Vienuolynas .........GL 5-7068
Spaustuve ................ GL 2-6916
Administracija .......  GL 2-2923
Redakcija ................ GL 5-7281

Darbininkas kitą savaitę dėl 
Kalėdų švenčių išleidžiamas 
tik vieną kartą.

Kun. J. Aleksiūnas, Apreiš
kimo parapijos klebonas, ap
mokėjo visas “Laisvės žiburio’’ 
kalėdinės programos išlaidas. 
Radio vadovybė gerb. klebonui 
nuoširdžiai dėkoja.
...Amerikiečiam demonstruoja
mi lietuviški Kalėdų papro
čiai. Woodhaveno šv. Luko e- 
vangelikų liuteronų parapija 
kreipėsi Į Lietuvių Bendruo
menės apygardos valdybą, kad 
ji parodytų lietuviškus Kalėdų 
papročius. Tokia demonstraci-

Už a.a. Antano Vainiaus, Jr. 
vėlę šv. mišios bus aukojamos 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je gruodžio 30, šeštadieni, 9:30 
vai. ryto. Velionies giminės, 
draugai ir pažįstami maloniai 
prašomi prisiminti Antaną sa
vo maldose.

A. a. Antano Ramanausko 
prisiminimui, vietoj vainiko 
Kazys Karečka paskyrė 20 dol 
Baltui.

Dr. Lidiją Stanaitienę prieš 
savaitę ištiko širdies smūgis. Ji 
paguldyta “The New York Hos- 
pital” ligoninėje Manhattane.

Maironio šeštadieninė mokykla Kalėdų švenčių nuotaikoje. Mokyklos eglutė bus sausio 7 Apreiškimo para
pijos salėje Nuotr. R. Kisieliaus

ja suorganizuota gruodžio 29 d.
8 v.v. tos parapijos salėje, 85 
St. ir 87 Rd. Woodhaven. LM 
K Federacijos New Yorko klu
bas, vadovaujamas dr. M. 
Kregždienės, pasirūpins Kūčių 
stalu. V. Leskaitienės pareng
tą pranešimą apie Kalėdų pa
pročius paskaitys Birutė Ba
rauskaitė. Jadvygos Matulaitie
nės vadovaujama N. Y. tauti
nių šokių grupė pašoks keletą 
lietuviškų šokių. Visą ši pasi
rodymą globoja LB New Yor
ko apygarda ir kviečia lietu
vius atsilankyti.

Lietuviškai "Linskmų Kalė
dų" įrašyta ABC televizijos 
studijos lange. 54 St. ir 6 Avė. 
Įrašas ypač gražiai matomas 
vakare, nes įrašyta pačiame 
centre, labai pastebiamoje vie
toje. Televizijos studijai šiuo 
reikalu daug pasidarbavo G. 
Žilionienė, Pabaltijo Mote
rų Tarybos pirmininkė.

Kun. Vladas Budreckas lap
kričio 3 buvo Brooklyno vys
kupijos kurijoje prisaikdintas 
ir formaliai įrašytas į tos vys
kupijos kunigų gretas pasto
viam darbavimuisi.

"Laisvės žiburio" Naujųjų 
Metų sutikime nuotaikingą me
ninę programą atliks buvę N. 
Y. vyrų okteto nariai. Rengė
jai praneša, kad šiame sutiki
me užsakant vietas nėra būti
na turėti pilną stalą (10 as
menų). Rezervacijas galima da
ryti ir pavieniui. Rezervacijos 
galioja tik sumokėjus pilną kai
ną.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
šie asmenys paskyrė aukas 
“Laisvės Žiburiui’’: P. ir B. 
Macijauskai iš Kearny, N. J., 
15 dol., J. ir A. Alytai iš Elm- 
hurst, N.Y., 10 dol., ir S. ir S. 
Jankauskai iš Woodhaven, N. 
Y., 10 dol. “Laisvės žiburys” 
šiem savo rėmėjam nuoširdžiai 
dėkoja.

PERSEKIOJAMOS
Bendrom jėgom Lietuvių K. 

Religinė Šalpa ir L. Katalikių 
Moterų Kultūros draugija gruo
džio 10 Franklin K. Lane sa
lėje surengė pirmąjį metinį 
persekiojamos Bažnyčios minė
jimą. Žmonių apsilankė apie 
300?

Minėjimo įžanginį žodį pasa
kė LKRŠ pirm. vysk. V. Briz- 
gys. Jis pasveikino dalyvius ir 
rengėjus, kad suorganizavo to
kį reikšmingą minėjimą. Kai 
religinė laisvė yra visokiais bū
dais varžoma Lietuvoje ir dau
gelyje kitų kraštų, todėl lais
vėje gyveną žmonės turi kal
bėti už juos.

Prel. J. Balkonas įspūdingai 
pareiškė, kad mes negalime ty
lėti ir netylėsime, kai milijonai 
tikinčiųjų persekiojami, kai 
vyskupai ir kunigai negali at
likti savo pareigų — patar-

BAŽNYČIOS MINĖJIMAS KONCERTAS

ABC langas su lietuvišku Įrašu Nuotr. V. Maželio

Pasaulio LB III seimo komi
tetas posėdžiavo gruodžio 15 
Atletų Klube. Susipažinta su 
komiteto nuostatais, kalbėta
si įvairių sekcijų reikalais ir ki
tais rūpimais klausimais.

Pirmoji futbolo komanda 
gruodžio 25, Kalėdose. 8 vai. 
vak. Lietuvių Atletų Klube, 
1332 Halsey St., Brooklyn, N. 
Y., ruošia kalėdinius šokius su 
nuotaikinga ir įvairia progra
ma. Laukiami visi šokių mėgė
jai ir jaunimas.

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

nauti žmonėm.
Įspūdingai buvo perskaity

tas ir priimtas minėjimo ak
tas. Ten minima, kaip “mili
jonai žmonių ir lietuviai pa
vergtoje Tėvynėje tikisi išgel
bėjimo iš dangaus, bet laukia 
pagalbos ir iš laisvėje gyve
nančių žmonių .. . Mes meldžia
mės už žuvusiųjų kovoje vėles, 
|ines užjaučiame persekioja
muosius, tremtyje ir kalėjimuo
se esančius, mes veikiame, kad 
išsilaisvinimas pagreitėtų.”

Prasmingi prašymai — rezo
liucijos buvo pirimti Šv. Tė
vui, JAV prezidentui, Jungti
nių Tautų generaliniam sekre
toriui ir Amerikos vyskupam. 
Jose padėkota už Lietuvos by
los kėlimą ir prašoma daryti 
visa, kad Lietuva ir kitos pa
vergtos tautos būtų išlaisvin
tos ir tikėjimo laisvė sugrąžin
ta. Jas pasirašė visų vardu ren
gėjų atstovai.

Muzikinę programos dalį at
liko jaunieji solistai: Irena 
Stankūnaitė ir Liudas Stukas. 
Instrumentalistų trio iš Phila- 
delphijos, vadovaujant smuiki
ninkei Brigitai Pumpolytei, at

liko kelis muzikos veikalus. 
Dauguma muzikos buvo religi
nė, kas atitiko minėjimo pras
mę. Akomponavo J. Stankūnas 
ir A. Kačanauskas. Nuotaikin
gai ir puikiai padeklamavo I- 
rena Veblaitienė, kuri taip pat 
buvo ir programos pranešėja.

Pirmasis persekiojamos Baž
nyčios minėjimas ir koncertas 
buvo rimtai ir gražiai praves
tas. Rengėjai dėkingi visiems 
rėmėjam ir atsilankiusiem.

K.R.
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1968
LIETUVOS

LAISVES ŽIBURYS

LAISVĖS KOVOS METŲ —

SUTIKIMĄ
Sekmadienį, gruodžio 31 d

SAIEVA’S PARKVIEW SALĖJE
260 Knickerbocker Avė., Brooklyn, N. Y.

Trumpa, linksma meninė programa. Turtingas bufetas.
Šokiai — grojant profesionalų orkestrui. Pradžia 9 vai.

Auka 12 dol.

LAISVES ŽIBURYS — WHBI, 105.9 FM sekmadieniais

STALUS po 10 žmonių užsakyti 
iki gruodžio 27 d. New Yorke 
pas:
G. Mažeikienę (212) VI 5-6332 
New Jersey pas:
B. Macijauskienę (201) 998-6797

Jaukiai dekoruota salė 
Skoningai papuošti stalai

SVEČIAI gaus karštą valgi — 
pilnus pietus. Gėrimai: ant kiek
vieno stalo bonka degtinės ir 
šampano. Kam pritruks, galės 
pasipildyti iš turtingo bufeto (iš 
baro degtinės kaina bus po 10 
ir 12 dol. už bonką). Neribotas 
kiekis sodės ir džindžerelos.
PRIEDAI: Kiekvienam dalyviui 
Naujų Metų kepuraitė, baršku
čiai ir pan.

Lietuvių Radio klubo valdyba

9-10 vai. ryto
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laikau 2-3 kambarių buto 
vienam asmeniui Flatbush ra
jone, pageidauju pirmam-ant- 
ram aukšte. Siūlyti: Mrs. Ona 
Grasman, 759 Schenectady 
Avė., Brooklyn, N. Y. 11203, 
Tel. SL 6-4594/

Išnuomojamas kambarys su 
baldais už labai prieinamą kai
ną ir prie gero susisiekimo. 
Tel. 845-6065.

J. Kačinsko 
koncertas

(atkelta iš 4 psl.) 
išraiškos, kur pora iškilimų neš
te išneša į neišmatuojamas to
lybes. Ponas Corley jau trečiu 
sykiu pildydamas šį veikalą yra 
gerai su juo susigyvenęs, lais
vai jaučiasi, tiksliai veda. Jo 
vargonų solistė buvo lengvos 
technikos, preciziška įstojimuo
se, gal kiek per mažai iškilo iš 
orkestro garsų jūros.

Bostono lietuvių visuomenė 
gali didžiuotis šiuo koncertu 
kaip neeiliniu ir sektinu pasta
tymu.

O mielajam kompozitoriui 
linkėtina toliau irtis plačiuose 
kūrybos vandenyse, nes tikrą
jį įvertinimą atneš tik tolimo
ji istorija, kurios mes nesulauk
sime, bet jos sprendimui pri
valome palikti kuo gausingiau
sią medžiagą. Ta proga nepa
mirština ir smuiko literatūra, 
mielasis Jeronimai.

Izidorius Vasyliūnas

So. Bostono Lietuviu Pilie
čiu klubas savo rūmų trečio 
aukšto salėje ruošia Naujų me
tų sutikimą gruodžio 31.

Lietuvos Vyčiu So. Bostono 
Algirdo 17-toji kuopa išrinko 
naują valdybą: Albertas Jaritis, 
Pranas Sabiskis. Laurynas Švel- 
nis, Albina Rudžiūnienė, Lor- 
raine Harrisaitė, Pranas Gri
gas, Julia Dabriskaitė, Elena 
Žemaitienė ir Leonas Rudžiū- 
nas.

Lietuvos Vyčiai gruodžio 17 
šv. Petro parapijos salėje prie 
E. 7-tos gatvės suruošė Kalėdi
nę programą vaikam. Parengi
me dalyvavo Vyčių tėvų vai
kai.

Dr. William Duserick su žmo
na, Jonas Balukonis su žmona, 
Kastancija Barolienė ir sūnus 
Jonas Baiolis įstojo į kardino
lo Cushing Jubiliejaus fondą 
kaip rėmėjai. Gruodžio 18 pa
rapijos klebonas kardinolui į- 
teikė pranešimą. Šv. Petro pa
rapija surinko 50,815 dol., o 
parapijai nustatyta kvota yra 
90,000 dol. Trūkstamą sumą 
parapija turės surinkti per 3 
metus.

Šv. Petro parapijos bažnyčio
je gruodžio 18 pradėtas remon
tas ir norima dar prieš Kalėdų 
šventes įdėti naujas altorius at
suktas į žmones.

Kalėdų šventėse šv. Petro 
parapijos bažnyčioje pamaldos 
bus šia tvarka: 12 vai. naktį 
Bernelių mišios. Kalėdų dieną 
mišios bus sekmadienio tvar
ka: 7, 8, 9, 10 ir 11:30 vai. 
ryto. Parapijos koplyčioje: 12 
vai. naktį Bernelių mišios, Ka
lėdų dieną: 8. 9:30, 10:30 ir 
11:30 vai. ryto. Po pietų jokių 
pamaldų nebus.

Savaitinių Blitz parengimų 
nebus Kalėdų ir Naujų Metų 
vakarais. Taip pat savaitinių 
Whist parengimų, kurie rengia
mi šeštadieniais, nebus nei 
prieš Kalėdas nei prieš Naujus 
metus. Pirmasis Whist parengi
mas bus sausio 6, o Blitz paren
gimas — sausio 8 parapijos sa
lėje prie E. 7-tos gatvės.

Polymnia choro kalėdinis 
koncertas įvyks sausio 7 d. 3 
vai. pepiet šv. Petro parapijos 
bažnyčioje. Bus atlikta Haende- 
lio oratorija Mesijas. Po kon
certo salėje po bažnyčia bus 
vaišės svečiam choristam. Vai
šes ruošia šv. Petro parapijos 
choras.

Mirusieji. Po šv. Petro para
pijos bažnyčioje gedulingų pa
maldų palaidoti šie asmens:

Antanas Paulauskas (lapkri
čio 10) 73 m. amžiaus, gyve
nęs 454 E. 7, So. Boston. Nu
liūdime paliko žmoną ir duk
terį. Palaidotas Naujos Kalva
rijos kapinėse.

James Seraphin (lapkričio 
10) 55 m. amžiaus, gyvenęs 80 
Dorchester, So. Boston. Palai
dotas miesto kapinėse.

Dr. Juozas Seymour — Lan
džius (lapkričio 13) 73 m. am
žiaus. Paskutiniu laiku velionis 
gyveno Billerica, Mass. Nuliū
dime paliko žmoną ir dvi duk
teris. Palaidotas Nevvton kapi
nėse.

Feliksas Pataskas (lapkričio 
18) 77 m. amžiaus, gyvenęs 
72 Gatės, So. Boston. Nuliū
dime paliko sūnų ir dukterį. 
Palaidotas Naujos Kalvarijos 
kapinėse.

Katarina Babinskienė (lap
kričio 24) 86 m. amžiaus, gy
venusi 256 W. 6, So. Boston. 
Nuliūdime paliko tris dukteris 
ir sūnų. Palaidota Naujos Kal
varijos kapinėse.

Eleanora Andriūnas (lapkri
čio 27) 29 m. amžiaus, tragiš
kai žuvusi lėktuvo nelaimėje. 
Velionė gyveno 447 Hunting - 
ton Avė., Hyde Park. Nuliūdi
me paliko tėvus, seserį ir du 
brolius. Palaidota Naujos Kal
varijos kapinėse.

Ona Kalvaitienė (lapkričio 
27) 78 m. amžiaus, velionė gy
venusi 451 E. 7, So. Boston. 
Nuliūdime paliko dvi dukteris 
ir sūnų. Viena duktė gyvena 
Lietuvoj. Palaidota Naujos Kal
varijos kapinėse.

JOSEPH C. LUBIN 
FUNERAL SERVICE 

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

iif.&iįi t Lietuvių Fronto Bičiuliams
Šv. Kalėdų ir Naujų — 1968 — Jubiliejinių Metų proga 
linkime dar daugiau ryžto ir nenuilstamo rūpesčio ko
voje dėl Lietuvos laisvės ir lietuvių tautos išlaikymo.

Kanados ir JAV Liet. Fronto
Bičiulių Centro Valdyba <
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j Majorui BALIUI BOBELIUI
mirus, sįinus Sigitą ir Arną bei kitus artimuosius
giliai užaaučiame

Teresė ir Algimantas GEČIAI
t

j

-f 641-9441 ' Ml 1-7702
Rkjhmond Hill DORAN'S FLORIST, Ine.

126-15 Liberty Avenue Richmond Hill, N.Y. 11419
Krautuvė attdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.: sekma
dieniais nuo'S iki 5 vai. pp. — Gėlės pasiunčiamos j visus miestus. 
Paruošiama;vestuvėms, laidotuvėms ir kitom progom buketni ir 
pristatoma £ nurodytą vietą arba namus. Savininkai: John Doran 
ir Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.
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Janina Mathevvs (v.) dainuoja pagrindini vaidmenį "Curlcy McOimple" vei
kale, kuris vaidinamas Bert Wheeler teatre. 250 W. 43rd Street. Manhat
tane. Janina dainuoja sekmadienio spektakliuose.


