
2 DARBININKAS 1968 m., gruodžio 31 A, nr. 85

Lapkričio 23 Kaiseršlaiiterne, Vokietijoje
.= Proga lapkričio 23 susirinkti 
Kaiserslautemo lietuviam buvo 
dviguba: Lietuvos kariuomenės 
auksinis jubiliejus ir Vokietijos 
lietuvių bendruomenės tarybos 
rinkimai. Ta pačia proga Įvy
ko ir visuotinis narių susirinki
mas. Patalpas davė Kaiserslau- 
terno lietuvių kuopa, kuri yra 
pagalbinis inžinerijos dalinys 
Nr. 8293 tiltų statybai ir prie
žiūrai, amerikiečių ginkluotųjų 
pajėgų Vokietijoje sudėty.

Paskaitą apie Lietuvos ka
riuomenės kelią nuo pat Įsteigi
mo iki panaikinimo skaitė kuo 
pos vadas kpt. J. Venckus. Kai 
Voldemaro vadovaujama vy
riausybė lygiai prieš 50 metų 
paskelbė pirmąjį įsakymą ka
riuomenei, jau buvo suorgani
zuotas pirmasis pulkas.

Rimtų bandymų kurti Lietu
vos kariuomenę buvo ir anks
čiau. Kai pirmojo pasaul. karo 
metu Rusijoje ėmė reikštis re
voliucinės jėgos ir trupėti caro 
kariuomenė, kilo mintis steigti 
lietuvių dalinius. Taip Vitebs
ke susibūrė apie 1,500 lietuvių 
karių, Smolenske — 500, Rov-

trukdė 
savo

Toliau 
keletą

ne — 700, įkurtas Vytauto Di- tuvių jaunimo šokių šventė Cfib'- 
džiojo batalionas Sibire, dragū
nų dalinys Valke ir t.t. Iš tų vi
sų dalinių manyta sudaryti lie
tuvių diviziją, kuri, pasitrauku
si į Lietuvą, atstatytų jos ne
priklausomybę. Deja, sumany
mas negalėjo būti įgyvendintas. 
Bolševikai, pajutę, kad organi
zuojasi jiems priešingas pajė
gos, lietuviškų dalinių steigimą 
uždraudė, o įsisteigusius išsklai
dė. Kaikurie jų susilaukė tra
giško likimo.

Rusijos caro armijoj tarnavu
siems lietuviams karininkams ir 
kariams tik pavieniui pasisekė 
pasiekti Lietuvą, kur jie suda
rė mūsų kariuomenės branduo
lį. Vokiečiai iš pradžių 
lietuviams organizuoti 
ginkluotąsias -pajėgas, 
kalbėtojas papasakojo
epizodų iš mūsų kariuomenės 
kovų su bolševikais, bermonti
ninkais ir lenkais.

Pasibaigus kovoms, 1921-24 
buvo demobilizuoti keturi pėst. 
pulkai ir vienas artilerijos pul
kas. 1926 išformuoti dar trys , 
pulkai. Taikos metu Lietuva po 
ginklu laikė tik tris divizijas.

Tėvas Alf. Bernatonis apie 
viešnagę Amerikoje.

Lietuvių bendruomenės Kai
serslautemo apylinkės narių su
sirinkimą atidarė pirm. Jusevi- 
čius. Jis pakvietė t. A. Bema- 
tonį papasakoti apie kelionę 
po JAV.

Pranešimas buvo neilgas, nes 
pranešėjas kelionės įspūdžius 
jau yra paskelbęs Vokietijos 
Krašto Valdybos Informacijose. 
Šįkart jis tik bendrais bruožais 
Suminėjo svarbiausius pergyve
nimus ir patyrimus. Didžiausią ninku buvo išrinktas vietos lie-

cagoje.
Teko, t Bernatoniai dvi sa

vaites pabuvoti Dainavoj. Jis iš
reiškė susižavėjimą tiek Daina
voj, teik Putname, tiek ir Ken- 
nębunkporte sutiktu lietuvišku 
ju jaunimu, kurio dauguma 
kalba gan gerai lietuviškai. įs
pūdinga buvusi jubiliejinė 
skautų stovykla.

Kalbėdamas apie Amerikos 
lietuvius apskritai, t. Bernato
nis teigė, kad jų gyvenimo ly
gis yra žymiai aukštesnis, ne
gu mūsų tautiečių bet kuriame 
kitame krašte. Nepriteklius jau
čia tik tie, kurie yra arba ligo- 
nys, arba dideli tinginiai ir al
koholikai.

Lankydamasis Balfe, patyrė, 
kad jis sutinka padėti visiem, 
kas tikrai reikalingas pagalbos, 
tik pageidauja, jog pagalba ne
būtų piktnaudžiaujama, t.y., kad 
paramos -prašytų tik tie, kurie 
jos tikrai reikalingi.

Pasaulio lietuvių seimas New 
Yorke sukėlė visuotinį susido
mėjimą. Tat buvo išsiveržimas 
iš kasdieniškumo.

Lietuvos koplyčia Washingto- 
no bazilikoje yra tikras šedev
ras. Jei anksčiau dar 
priekaištaujama dėl jos staty
bos, tai šiandien niekas jokių 
priekaištų nebedaro. Ją kasmet 
aplanko šimtai tūkstančių žmo
nių, kurie Įsitikina, jog Lietu
va yra ne bolševikiškas, bet ka
talikiškas, Dievą mylintis kraš- nustatytas apie pusantros valan

dos toliau nitonatūralaus Lie
tuves laiko. Todėl taip pasi
daro, kad jau lapkričio mėne
sį darbai prasideda dar prieš 
saulei užtekant.

Lietuvoje buvo Įprasta nusta-

J. B. SHALINS-6ALIN8KAS — LoMoLMų dlrektoriue. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P*way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL VIrginia 7-4499. 
. ............. /■■■■ ;1 ■ 111 ■ ■ ...............
VAITKUĮ8 FVMKBAL HOME. Notai? FMBic. 197 Webster Avė. Cambridge 
Masa. Pianas Vaitkus, MMtuvių d^taktastas ir hslssmnotojas. Moderniška

sekretoriauti pakviestas Vyt. Apylinkė per metus turėjo
Stončius. Valdybos pranešimą pajamų: kasas likutis iš praei-

ramo įnašų gauto 848, Vasario jomph garszva — grabomus, balsamuotojab. 2 moderniosčius. Kažserslauternas yra vie
na didžiausių apylinkių Vokieti
joje: jai priklauso 72 pilnatei
siai nariai. Padidėjo susidraus- 
minimas. Be įvairių renginių, 
kurių dalį suruošė lietuvių kuo
pa, valdyba išleido keturis In
formacijų numerius. Už ketvir
to numerio finansavimą padėka 
priklauso kun. Br. Liubinui.

tų metų — 302.40 DM, stdida*

100, Skautų “Aušros” tuntui— 
75.20, Tautos fondui — 56, iš 
viso 1,381.60 DM.

I apylinkės valdybą išrinkti: 
Vyt. Stončius, Alb. Šalnaitis ir 
Leonas Vaitiekaitis, revizorium 
— Juozas Poškaitis.

J. Lukošius

MATTHEVV R.BALLA8 FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
dittoned. A. J. Balton-BattrOnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) Graborius-balsamuotojas.' Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

THEODORE WOLINNIN, INC. — E. Joseph Zebrovvski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

LIETUVOJE
KARLONAS FUNERAL HOME -
BRITAIN, CONN. Teh BA 9-1181-

280 CHESTNUT STREET, NEW

BUYUS. FUNERAL HOME, Mario Teūceira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.LAIKAS DABAR IR SENIAU

Vilniuje leidžiamas savait
raštis Gimtasis kraštas, dauge
liui lietuvių į užsienius siunčia
mas ir neprašytas, siūlosi užsi
prenumeruojamas ir Lietuvoj. 
Bet pagal ten galiojančias so
vietiškai biurokratiškas laikraš
čių prenumeravimo taisykles 
ateinantiems metams prenume
rata priimama tik iki šių metų

. lapkričio 25 dienos. Siūlydami 
tą datą įsidėmėti, spausdina 
skelbime ir tos dienos stalinio 
kalendoriaus lapelį. Jame gali
ma matyti, kad tą dieną, tai yra 
pirmadienį, lapkričio 25, "Sau
lė teka 9 vai. 10 min."

šalia visų kitų dalykų, rusai 
atnešė į Lietuvą ir savo “Mas
kvos” (iš tikrųjų — Saratovo, 
buv. Stalingrado) laiką, kuris

(“Berlyno”, arba tiks- 
Vienos) natūralų lai-

Baigiant metusC
(atkelta iš 1 psl.)

3. Kaip Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininkas sakykit, ką 
konkrečiai 1968 yra šis komi
tetas nuveikęs?

Lietuvos Laisvės Komiteto 
pagrindinė kasdieninė veikla 
vyksta Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimo kanalu. Iš Lietuvos De
legacijos tame seime 16 narių 
tik laisvės k-teto nariai pasto
viai bendradarbiauja pavergtų
jų seimo gen. komitete, politi- jgpūdį jam paliko Amerikos lie- tuvių kapel. kun. Br. Liubinas, tyti laikrodžius pagal Vidurio 
nėję — teisių komisijoje, socia
linėje — ūkio komisijoj ir kul
tūros— informacijų komisijo
je, taip pat ir šeimoj piljiąt^s 
uždavinius vykdant. Be to, Lie
tuvos Laisvės Komiteto atsto
vai su Latvijos bei Estijos Lais-

buvo

Kaiserslautemo lietuvių 
bendruomenė

Svarstant organizacinius 
klausimus, susirinkimo pirmi-

vės Komitetų atstovais yra su
darę “Baltic States Freedom 
Council”. 1968 ši Baltijos Vals-

Europos 
liau — 
ką. Tada laikrodis Lietuvoj apie 
pusvalandį “vėlindavosi” (saulė 
praeidavo zenitą apie pusę 
dvyliktos). Latvijoj ir Estijoj 
buvo vartojamas “Rytų Euro
pos laikas”, (atitinkąs Lenin
grado natūralų laiką), kuris Lie
tuvoj būtų apie pusvalandį 
“skubėjęs”. Bet kai Maskva pri
vertė pavaryti Lietuvos laikro
džius net dvi valandas, tai susi
darė padėtis, kiekvieną rytą, 
ypač žiemą, primenanti, kad 
Lietuvoj dabar svetima val
džia, svetimas ir laiko rodymas.

(Elta)
JAUNIMO TEATRO 

LIKIMAS
Prieš porą metų Vilniuje į- SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 

steigtas Jaunimo teatras. Kul
tūrinę veiklą valdančios parti
nės ir valdinės įstaigos nedel
sė to įvykio įskaityt į savo nuo
pelnus. Bet Vilniaus Jaunimo 
teatro padėtį ir šiandien taip 
rodo Literatūra ir Menas (45):

“Svetingai kviečia į šventi
nius spektaklius daugelio teat
rų afišos. Tačiau veltui jų tar
pe ieškotume plakato su Jauni
mo teatro emblema, O|jei ku-

t ris žiūrovas tokį plakatą ir pa- ____________________________________ _________________________
Stebėtų, kažin ar skubėtų iŠ SUPĖRfOR PIECEGOODSCORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
anksto nusipirkti bilietą: jis bi- AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės.

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. — 87-34 80th Street VVoodhaven, N. Y. 11421, (212) MI 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

RIMOS IR JUOZO BRU2Ų vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952___________________________________

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. VIrginia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos gailina tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimuę ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekama 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. TeL (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoaa balta (ga
li vykti ir į kitus miestus >, portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina

europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938. ______________ __________________________________________

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JU-OZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077 ; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus liet! skilandžius, sūrius. We take all orders special prtce 
fbr VVeddings and Parties. Home-made Bolofeha. “ :-

jotų dar karta nusivilti. O buvo Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą.. Užeikite ir įsitikinsite!

taip: Jaunimo teatras neseniai 
paskelbė apie pirmąsias sezono 
premjeras —‘Stiklinį Žvėryną’
ir “Aš vejuosi vasarą”, žiūro- 

l vai iš anksto nusipirko maž
daug 1500 bilietų ir.. .nusvilo. 
Spektakliai neįvyko, teatras 
grąžino pinigus, bet niekas ne
paaiškino, kodėl taip atsitiko. 
Pasirodo, premjeras “sudegi
no” ... ugniagesiai. Patikrinę 
Profsąjungų kultūros rūmų sce
nos priešgaisrinius įrengimus, 
jie kategoriškai uždraudė vai
dinti. Taip jaunimiečiai ir liko 
be scenos. O jaunimas — be sa
vo teatro.” (E)

"Paskendęs varpas"
Šiaulių dramos teatras pa

teikė žiūrovams G. Hauptman- 
no dramą-pasaką “Paskendęs 

. , xPhiladelphijoje Lietuvos kariuomenės minėjimo menin ę programą išpildė Aušra Mačiulaitytė-Zerr, Ona Pliuš- varnac” Rūriinca I Ugnndo nejusti. Čekoslovakijos konienė ir Virginija Majauskienė. Nuotr. V. Gruzdžio . U ga, a I ir
įvykių sukelta tarptautinė aud- 11 ■ 1 Meno recenzija prasideda pa
ra pamažu aprimsta. Nors iš es-

“GYVENIMO VINGIAIS” PRISIMINIMŲ II-ras TOMAS 
agresijos vaisius, nei buvo 1956 
Vengrijos įvykiai, bet šįkart

ANTANAS J. šAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30’į Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421; tel. TW 7-3061, namų 849-1060 (nuo 9 r. iki 9 v.)

tybių Laisvės Taryba išleido 
anglų kalba manifestą ryšium’' 
su Baltijos valstybių nepriklau
somybės 50 metų sukaktimi ir
jį įteikė laisvojo pasaulio vy 
riausybėms, atitinkamoms tarp
tautinėms organizacijoms ir 
spaudai. LLK žmonėms bend
radarbiaujant su Tarptautine 
Žmogaus Teisių Lyga, jos var
du Jungtinėms Tautoms buvo 
įteiktas memorandumas dėl 
žmogaus teisių padėties sovietų 
okupuotuose Baltijos kraštuo
se. . .

4. Ko tikitės iš 1969? Kokios 
. perspektyvos Lietuvos bylai?

Norėtųsi labai daug ko tikė
tis. Tik, deja, tam realaus pa-

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Heights, N. Y. NE 9-6620._____________________________ ____________ '

DOVANŲ SIUNTINIAI | LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamų patar
navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu, ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą, ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite silpsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
1 East 36th St. New York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
III. 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90036.

tarptautinės reakcijos, ypač J. 
Tautų reakcijos, buvo, nepaly-

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbų. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksnio mostis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3 dol., 
8 uncijų 5 doL. Persiuntimui pridedama 50< Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Box 9112, Newark, NJ. 07104, arba j Darbininko adminirtradjų, 
910 VVilloughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rašyti: P. Deken, 

• North Sta., P.O. Box 9112, Nevvark, NJ. 07104.
aiškinimu, kad “Daugiau kaip 
prieš pusę
Hauptmano pasaką-dramą Meno 
ir literatūros draugijoje buvo

amžiaus šią G.
DEXTER PARK

IBI PHARMACY
Wm. Anastasl, B. S.

Tel. (212) 441-3110 7 896-7743

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY 

Kelionės plačiame pasauly 
WILLIAM R. BEST 

84-14A Jamaica Avenue 
VVoodhaven, N. Y. 11421

Tai antrasis dr. P. Kalvaity- tuvą okupuojant. Taip pat tiks- to. Kaip ir daugumai, tremtinio 
tės -Karvelienės prisiminimų to- liai aprašytas Lietuvos įstaigų dienos baigėsi kelione į užjū

rius. Autorė atkeliauja čia su 
savo vyru ir Įsikuria netoli Chi- 
cagos. Autorės pastabi akis už
registruoja gerus ir keistus šio 
krašto įpročius. Nepamiršti net 
tolimieji Amerikos Vakarai!

mas, kuri išleido Nidos bendro- perėmimas komunistų žinion ir 
jų tolimesnė sovietizacija. Auto
rė nepraleido svarbiausių gyve-

vė, Londone. Kuklus, šviesiai
ginti, silpnesnės. Tarptautinės ^„bia auto-
morales knze, bepnncipiškumas gyvumą nuo nepriklauso- nimo detaliu ir ju įtakos lietu- 
bei trumpadiems savanaudišku-, mybės laikų (apie 20 metus) iki
mas vakaruose ir agresyvus gro- Amerikoje 1955 m.
biškumas, jėgos viešpatavimas

viams. Viskas vaizduojama la
bai paprasta ir lietuviui su

liau spektaklis buvo pakartotas 
Dailės teatre, kur ‘Paskendęs 
varpas’ turėjo didelį pasiseki
mą”. Atrodo, lyg Šiaulių teatrą 
reikia prieš kažką teisinti, ko
dėl jis pasirinko praėjusio šimt-

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Mlchigan 2-4130

mečio gale parašyta vokiečiu 
teisei bei tokios moralės neoai Pirmuose skyriuose autore ap- prantama forma, be graudeni- ši knyga yra asmeninio gy- dramaturgo natūralisto kūrini: 
svmas muo^ nesudaro na- 8370 ,rentg?,wlogi* mosi aT aimanavimų. venimo aprašymas, tačiau isto- Jeigu jis Uko Maskvoj, tai ne
gimdo tikėjimui kad 1969 at- srityje. Tų dienų^šviesoje Nepamiršti ir lietuvių pasi- viniai įvykiai ir bendras aplin- nuodėmė rodyti ir Šiauliuose..

NEW YORK CHICAGO

jes srityje. Tų dienų šviesoje ____________ _____  i__ _ , a u
neitu oriešaušrio lenkiu dmau. skaitytoias pamatys Kauną ir priešinimo įvykiai, trėmimai i kes pavaizdavimas patrauks ne Bet jokio užsiminimo kad tas 
nesrv P lesaus O z u pesau- prisirnins daug lietuvių Sibirą ir rusų-vokiečių karo pra- vieną skaitytoją. Tie. kurie pra- kūrinys buvo vaidinamas

gydytojų pavardžių. Aprašymas džia. Visi vaizdai tokie gyvi ir ėjo šio vargingo gyvenimo ke- į
gražiai nusako mūsų vargus, ku- tokia miela lietuvių kalba. Ji liūs, suras toje knygoje daug Kaune. Tiesa, tai * buvo tada,
riant Nepriklausomą Lietuvą, geriausiai primena mums šią įdomių aprašymų ir vaizdų: gi

. švelnią lietuvę, kuri žemaitišku tie. kurie to išvengė, galės susi-
kietumu siekė savo gyvenimo daryli įspūdį apie sąlygas, ve

dančias į emigraciją, apie pabė
gėlius ir jų vargus. Mes gi —

lio ir Lietuvos .laisvės lūkes
čiams. Atvirkščiai, kai kas net gj.aįįaj nusako mūsų vargus, ku- 
baiminasi. ar tik ryšium su sovie

ir Lietuvos Valstybės teatre

LITAS Investing Co, Ine.

tinio agresyvumo naujaisiais Atsispindi * pasitikėji
reiškiniais Europoje, Vidurže-

' mio jūroje bei Artimuosiuose 
rytuose ir Kinijos drakono iš
budinau 1969 nepasigirs kad ir 
dar neaiškus ir tolimas ap
kali psės raitelių keliamas dun-

. desys.

specializuojasi trumpalaikių paskolų, nekilnojamo turto, ir akcijų 
biržos srityse. Visos autorizuotos LITO akcijos yra ^parduotos. Va
dovybės žiniomis tai pirmoji lietuvių suorganizuota bendrovė, kuri 
akcijas išplatino jas užregistruodama Securities Exchangc Komisi
joje. — Susipažinimui su bendrovės veikla kviečiame prisiųsti savo 
adresų, pasinaudojant žemiau atspausdintu blanku.kai recenzente, daugumas da

bartinių šiauliškių aktorių ir 
pats režisierius vargu ar buvo 
gimę. Bet Šiaulių teatre tas 
faktas buvo tikrai žinomas: Vi-

mas ateitim ir pasiryžimas nu
galėti visas, kad ir sunkiausias, 
kliūtis. Be savo specialybėse , --------- ------- ------- . vz « <37 f AGAVaU VJUUCU MHVHIOO. VA-

darbo autore duoda žinių ir iš sikūrimas ir naujo gyvenimo dažnai prisiminsime mielą Po- tiekės vaidmeniui jie pakvietė

tikslo.
Toliau seka karo ivvkiai

LITAS Investing Co., Ine.
investment, travel Service & Insurance
86-01 114th Street, Richmond Hill, N. Y,

Mielas Pirmininke,tuometinės visuomeninės veik- pradžia vokiečiams užėmus Lie nią Daktarę ir ne kartą sugrj- 
los, kurioje ji gyvai pasireiškė. tuvą. Nauji Lietuvos vargai: Šime prie tos knygos, ieškoda- 

Lietuvos okupacijos laikotar- nišų okupacija pakeičiama vo- mi praeities prisiminimų..
piu autorę randame Lietuvos kiškąja. Po to naujas komu-

jau pensijon pasitraukusią (aš
tuntą dešimtį pradėjusią) akto
rę veteranę Potenciją Pinkaus-

Susipažinimui su LITO veikla prašau prisiųsti 1968 
m. pirmo pusmečio veiklos apyskaitą.

(Dr P Kafvaitvtė-Karvelienč M vaidmenį ir Kaune
— Ispanijoj gruodžio 16 pa- Karo ligoninės gydytojų tarpe, nizmo antplūdis;.. Pasitrauki ‘Gyvenimo Vingiais Alsinto anuomet vaidinusią. Anot re-

naikintas 476 metus veikęs į- Gyvendama labai arti sovietų mas į svetimą Vokietiją, šiame nimai n daHs ^kido Steponą* cenzijos, P. Pinkauskaitė. “duo-
statymas, kuriuo žydai buvo pasiuntinybės, ji paprastai, bet skyrelyje buvusieji Kempteno Karvelis, snaudė Nida 1968) dama ?rah? pavyzdį jaunie-
išvaryti iš Ispanijos. Dabar Is- labai tiksliai nusako tuometinį lietuviai tremtiniai suras daug ' * šiem, sukūrė nepaprastai įdo-
panijoj žydų esą 8,000. rusti atstovybės vaidmenį Lie- smulkmenų iš “Alguvos ‘ kraš Bronius ir Evelina Masiokai mų personažą.” (Elta)

r Vardas ir pavardė

' Adresas

Bronius ir Evelina Masiokai mų personažą.
DAR.

ZipCode
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gą laiką buvo Antanas Kneižys, 
dabar gyvenąs Nashua, N. H., 
ir š.m. birželio 12 atžymėjęs 75 
metų sukaktį. Atžymėjo labai

Antano Kneižio 75 mėty sukaktis
anos sukakties ir pne ano 
žmogaus, kuris Darbininke yra 
palikęs gilius savo pėdsakus.

Laikraitl tvarto REDAKCINE KOMISIJA.

Vliko seimo rezoliucijos
1968-jų Lietuvos Laisvės Ko

vos Metų gruodžio 7-8 d. sesi
joje, įvykusioje New Yorke, mi
nėdamas Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo penkiasdešimt 
metų sukaktį ir Vliko veiklos 
dvidešimt penkerių metų sukak
tį, priėmė šiuos nutarimus:

I. Dėl Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo

1. Primindamas 1944 metų 
vasario 16 dienos Vliko dekla
raciją ir 1967 metų spalio 22 • 
d. Washingtone priimtąjį Lietu
vos Nepriklausomybės Atstaty
mo Penkiasdešimt Metų Sukak
ties Manifestą, Seimas iškilmin
gai pareiškia, kad tūkstantis de
vyni šimtai aštuonioliktųjų mę- ,

' tu'Arasario' SešioIiktosios Aktas 
yra galutinis, niekuo nepakei
čiamas lietuvių tautos apsi
sprendimas būti laisva ir nepri
klausoma, nes valstybinė nepri
klausomybė yra ne tik tautos 
dvasinės bei materialinės ge
rovės ugdymo, bet ir pačios tau
tos buvimo sąlyga.

2. Seimas pareiškia, kad So
vietų Sąjungos 1940 m. įvykdy
ta Lietuvos okupacija, sulaužiu
si pagrindinius tarptautinės tei
sės dėsnius, ir paskesnis Lietu* 
vos į Sovietų Sąjungą įjungi
mas, suklastojęs lietuvių tautos 
valią, yra tik smurto aktai, ne
turį jokios teisinės ar lietuvių 
tautą saistančios galios.

valios reiškėjas ir vykdytojas, 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, ypač vertinda
mas Lietuvos diplomatinių mi
sijų veiklą laisvės kovoje, įpa
reigoja Vliko Valdybą dėti vi
sas pastangas talkinti tų misijų 
veikimui ir aktyviai pasiprie
šinti bet kokioms pastangoms 
jų egzistenciją ar veiklą truk
dyti.

baigdami metus, grįžtame prie

mas iš lietuvių jaunimo organi
zacijų sudaryto “Žygio už tikė
jimo laisvę” sąjūdžiui ir jo ko
miteto paskelbtąja! minčiai — 
prisiminti šių metų gruodžio 
28 dieną pavergtos Lietuvos 
jaunimą, kviečia visus lietuvius, 
o ypač laisvąjį lietuvių jauni
mą, tą dieną paminėti atitinka
mu būdu, prisimenant paverg
tuosius jaunuosius brolius ir se
seris, kurių kančia, drąsa ir ti
kėjimas į laisvę bei Lietuvos 
meilė yra šviesios Tėvynės atei
ties viltis.

VI. Atskirų Vliko institucijų 
darbo vertinimas

1. Seimas labai vertina Vli-
III. Lietuvos rusinimo klausimu ko Valdybos darbą ir dėkoja jos 

pirmininkui bei visiem nariam 
už pastangas ir asmeninį pasi
aukojimą, vykdant didžiuosius 
Vliko uždavinius.

Seimas pageidauja, kad atei
ties veikloje būtų daugiau iš
ryškinta Vliko Valdybos ir Ta-

Antanas Kneižys

ad- 
iki

Gimė jis 1893 birželio 12 
Medininkų km., Rozalimo vals
čiuje, Panevėžio apskrityje. 
Tai buvo carinės Rusijos oku
pacijos metai. Savoje tėvynėje 
nebuvo perspektyvų. Daug kas 
emigravo į Ameriką, ieškoda
mi geresnių sąlygų, bėgdami 
nuo kariuomenės.

Iš Lietuvos pasitraukė ir An
tanas Kneižys, būdamas 18 me
tų. Į JV jis atvyko 1911 ir su
stojo Hartforde, Conn. Lietuvo
je nebuvo sąlygų mokytis. Bu
vo baigęs tik pradinę mokyklą. 
Tad čia ėmėsi mokslo, mokėsi 
po darbo vakarais. Nuo 1922 
iki 1926 lankė teisių mokyklą.

Lietuviškoje veikloje
To meto imigrantai buvo la

bai veiklūs. Ir A. Kneižys nie
ko nelaukė, — ir jis įsijungė į 
lietuviškas katalikiškas organi
zacijas. Hartforde 1913-14 va
dovavo šv. Kazimiero draugijai, 
kuri, įsikūrus Lietuvos vy
čiams, visa įsijungė į vyčius ir vyrą — Antaną Kneižį ir jį pa- 
pasidarė 6 kuopa. Kaip tos kuo- kvietė Į Bostoną.
pos atstovas A. Kneižys dalyva- Nuo 1915 jis dirbo Darbinin- 
vo pirmame Lietuvos vyčių sei- ko spaustuvėje, pradžioje buvo 

' me Brocktone. raidžių rįpkėjas, o paskui ad-

Susitinka su spauda
Prieš pirmą pasaulinį 

visos lietuviškos kolonijos bu
vo jaunos. Visur kūrėsi organi
zacijos. Didesnėse vietose buvo 
leidžiami ir nauji laikraščiai.

Tuo metu Amerikoje sėkmin
gai veikė kun. Fabijonas Kemė
šis, Darbininko laikraščio įkū
rėjas. Kun. F. Kemėšis pastebė
jo veiklų ir energingą jauną

karą

Visose Lietuvos gyvenimo 
srityse — valstybinėje, ūkinėje, 
švietimo bei kultūrinėje — oku
pantas varo sustiprintą rusifi
kaciją. Seimas kreipia į tai vi
sų laisvajame pasaulyje esan
čių lietuvių dėmėsi ir kviečia
Lietuvai ir• jfe&ivių tautai daro- ^bos funkcijos, kad Vliko Ta
rną gynybinę skriaudą išaiš- rY^a kreiptų daugiau dėmesio į 
kinti laisvųjų kraštų visuome- * " "
nėms. Vliko Valdyba įpareigoja
ma paruošdinti kompetentingų 
asmenų studijas apie okupuo
toje Lietuvoje varomą rusifika
ciją ir jos žalą lietuvių tautai 
ir jas įteikti laisvųjų kraštų vy
riausybėms ir įtakingiems asme
nims.

IV. Moralinės ir materialinės 
paramos reikalu

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Seimas, pagrindi
nai apsvarstęs esamą Lietuvos 
laisvinimo veiklą, konstatuoja, 
kad didelis ir sudėtingas dar-

3. Seimas kreipiasi į laisvojo bas nebūtų įmanomas be nuo- 
pasaulio kraštų vyriausybes, latinės moralinės ir materiali- 
prašydamas jas imtis paveikių nės lietuvių paramos. Seimas, 
priemonių priversti Sovietų Są- nuoširdžiai dėkodamas laisvojo 
jungą pasitraukti iš Lietuvos. pasaulio lietuviams už jų ligšio-

4. Seimas didžiai vertina J. Unę paramą, kviefia ją tęsti atei-
A.V. Kongreso rezoliuciją, įtai- visokeriopai remiant lais- 
gojančia Prezidentą, kad J.A. vinimo darbą dirbančius ir di- 
N. vyriausybė iškeltų Baltijos Paginęs aukas Tautos
valstybių klausimą Jungtinėse Fondui.
Tautose. V. Remiamos jaunimo pastan-
II. Dėl Lietuvos Diplomatinės
Tarnybos Vyriausio Lietuvos Išlaisvini-

Lietuvos laisvinimo programi
nius klausimus.

Vliko veiklai daugiau lietu
viškoje visuomenėje populia
rinti ir didesniam mūsų visuo
menės palankumui kelti būtų 
tikslinga Vliko Seimą šaukt kas
met kitoje vietoje ir į komisi
jas įtraukti galimai daugiau Vli
ko veikėjų, nesiribojant New 
Yorke gyvenančiais asmenimis.

2. Seimas, išklausęs Tautės 
Fondo Valdybos pirmininko 
prel. J. Balkūno pranešimą apie 
Fondo veiklą, dėkoja jam ir vi
sai Tautos Fondo Valdybai už 
ilgametį lėšų telkimą Lietuvos 
laisvės kovai ir prašo prel. Bal- 
kūną ir toliau pasilikti Tau
tos Fondo Valdybos pirminin
ku.

' Seimas sveikina Kanados lie
tuvių dosnumą Tautos Fondui 
ir nuoširdžiai dėkoja Kanadcs 
Tautos Fondo atstovybei už jos 
sėkmingą veiklą.

Vliko Seimas svarstė ir bend
ravimo su Lietuva klausimą. 
Nutarimą tuo reikalu priimti ir 
paskelbti pavedė Vliko 

Kaip lietuvių tautos politinės mo Komiteto Seimas, pritarda- bai. (Elta)

ministratorius. Darbininko 
ministratoriumi išbuvo 
1922.

Redakciniam* darbo
Į Darbininko redagavimą 

jungė 1926 ir redaktoriumi be 
pertraukos išbuvo iki 1951 ba
landžio mėn. Tada, nupirkę 
Darbininką, pranciškonai laik
raštį perkėlė iš Bostono į Broo- 
klyną ir sujungė su čia ėjusia 
Amerika. Iš Bostono tik vienas 
Simas Sužiedėlis atvyko į Broo- 
klyną laikraščio redaguoti.

Antanas Kneižys, būdamas 
Darbininko redaktoriumi, dirbo 
įvairiose srityse, rašė vedamuo
sius, apžvalgas, kronikas, ko
respondencijas. Rašė visa, ko 
reikėjo to meto laikraščiui. Pats 
asmeniškai aplankė daugybę lie
tuviškų parengimų ir taip iš
plėtė pažintis, surado glaudes
nius kontaktus tarp skaitytojų 
ir redakcijos. Visada buvo jud
rus ir nepavargęs, radęs žmo
nėm gerą žodį ir parodęs daug 
paslaugos.

Radijo programos vedėjas
Buvo anuo metu mada ir lie

tuviškas radijo programas kur
ti. Tokią radijo programą įkū
rė ir jis 1934. Programa veikė 
ilgus metus, 1959 atžymėjo sa
vo veiklos 25 metų sukaktį.

Vadovaudamas radijo valan-

dai, jis 1939 programą translia
vo į Lietuvą, o 1940 buvo pa
rengta speciali Vasario 16 pro
grama ir perduota į Lietuvą. 
Telkdamas lėšas šiai ir kitai ra
dijo programai išlaikyti, jis ren
gė koncertus, įvairius pramogi
nius vakarus.

Draugijų veikloje
Visą laiką A Kneižys reiškė

si ir įvairioje katalikiškoje veik
loje. Be Lietuvos vyčių jis dar 
dirbo Kat Federacijoje, buvo 
net jos centro valdybes pirmi
ninku. Ilgą laiką buvo Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos Centro 
Valdybos sekretoriumi. Buvo 
Balfo direktoriumi

Užaugino 5 vaikus
Dirbdamas Darbininke, bu

vo vedęs Eleną Kochanauskai- 
tę. Išaugino 5 vaikus. Iš jų vie
nas yra kunigas. Turėjo ir bro
lį kunigą S. Kneižį, kuris buvo 
Norwoode klebonas. Turi sese
rį Mitchell Nashua, N. H., pas 
kurią gyvena, žmonai mirus. Tu
ri ir kitą seserį Manikienę Hart
forde.

Dar ir dabar Antanas Knei
žys dalyvauja visuomeniniame 
gyvenime, ypač Vasario 16 šven
tės metu, lankosi pas guberna
torių, miesto burmistrą. Jis ir 
dabar uoliai bendradarbiauja 
Darbininke, — nuolat rašo ko
respondencijas iš Nashua.

Mielam ilgamečiu! Darbinin
ko redaktoriui Antanui Knei- 
žiui — dabartinė redakcija ir 
visi laikraščio skaitytojai linki 
— Ilgiausių metų.

— Amerikos Lietuvių Tary
ba Loyolos u-to bibliotekai per
davė šias knygas: Lithuania un- 
der the Soviets, History of the 
Lithuanian Nation, Lithuania, 
Lithuania and World War n, 
Lithuanians Fight for Freedom, 
Timeless Lithuania, Leave Your 
Tears in Moscow, Vilnius the 
Capitol of Lithuania, The Cem- 
etery of Nations in Siberia, 
Awakening Lithuania ir Intro- 
duction to Modom Lithuanian. 
Knygas u-tui įteikė Alto valdy
bos narys Jonas Jasaitis. Atei
tyje u-tui bus parūpinti ir kiti 
leidiniai anglų kalba. U-to va
dovybė kreipėsi į Altą, prašy
dama parūpinti bibliotekai ang
lų kalba išleistų leidinių, lie
čiančių lietuvių tautos ir vals
tybės klausimus. Tai ne pirmas 
kartas, kad Altas parūpina uni
versitetų bibliotekom knygų 
apie Lietuvą.

JONAS JA5KAUSKAS

LENTINGOS 
DIENOS

APYSAKA

(12)
Vienas kokių dešimties metų berniukas atnešė visą 

pieno ir kiaušinių duoklę, bet pienininkė jam aiškino, 
kad kiaušiniai seni. Ji net įsikarščiavo, paraudo, ėmė
smarkiai bartis ir grasinti:

— Tai ką? Vėl nori apgauti? Jau nebe pirmą kartą 
atneši supuvusius kaiušinius. Tu pats juos ryk! Aš pra
nešiu ponui Hansui, tai ne tik vištų, bet ir karvės nė- 
teksit

Vaikas stovėjo išsigandęs, net pabalęs, o pieni
ninkė vis karščiavosi:

— Tai tikra vagystė! Tokius reikia kalėjimai! užda
ryti, kad ir kiti žinotų.

Eilėj stovinčios moterys kai kurios šnibždėjosi tarp 
savęs, kitos gailėjosi baramo vaiko. O viena įsidrąsinusi 
tare:

— Ką jis vaikas darys? Kokius mama davė, tokius 
atnešė.

— O tavęs kas klausia? žiūrėsiu, kokius tu būsi at
nešusi. Gal taip pat supuvusius, kad sukčių užtari, — 
karščiavosi pienininkė.

Moteris nutilo.
Jonas, neiškentęs, ramiai, bet gana tvirtai pasakė:

— Vaikas tikrai nekaltas, ir tamsta neturėtum ant 
jo taip rėkti.

— O tu kas busi? — riktelėjo ir tik tada pakėlė 

akis į kalbantį, ir jų žvilgsniai susikryžiavo. Pienininkė 
visus vadino “tu”, žodžio “tamsta” ar “jūs” ji visai ne
vartodavo.

Išgirdęs tokį statų kreipimąsi, Jonas atsakė:
— Visų pirma, aš nesu “tu”. Tamsta galėtum suras

ti kitą kiek mandagesnį žodį. O savo pavardę pasaky
siu, kai ateis mano eilė.

Moterys atsisukusios sužiuro į Joną, o pienininkė 
sumišo ir dar labiau išraudo. Bet gal jau nebe tiek iš 
pykčio, kiek iš gėdos. Minkštesniu, kiek tramdomu bal
su vaikui pasakė:

— Kiaušinius gali neštis atgal. Pasakyk mamai, kad 
atsiųstų šviežius.

Vaikas, paėmęs krepšį, nėrė pro duris.
Toliau darbas ėjo ramiai Pienininkė, kreipdamama-

si į klientus, nebesakė “tu”, tik paklausdavo pavardės, 
knygoje pažymėdavo pieno ir kiaušinių kiekį. Jei pasi
taikydavo trūkumas, liepdavo vėliau atnešti.

Už Jono nugaros atsistojo ką tik įėjusios dvi jaunos 
merginos ir nedrąsiai pradėjo tarp savęs šnibždėtis. Jo
nas buvo bemanąs joms užleisti savo vietą, bet nutarė, 
jog po incidento lyg nepritinka vengti greitesnio susi
tikimo su pienininke, kad neatrodytų, jog slepiasi už ki
tų nugaros, tad pasiliko savo vietoj. Pienininkė dirbda
ma lyg vengė į jį pažvelgt, bet. pamačius, kad jau atė
jo eilė ir vis tiek teks kalbėtis, neskubėdama''jo priimti, 
apsimetė skaičiuojanti pieno indus, apšluostė skuduru 
sūdą, palygino drožles ant kiaušinių dėžių, davinėjo be
laisviui kažkokius įsakymus, kuris, ramiai stovėdamas, 
nuolat linkčiojo galvą ir, paėmęs du pilnus bėdomis, iš- 
pieninės išėjo.

— Gal laukia, kol visi, girdėję mūsų pasikalbėjimą, 
išeis, — pagalvojo Jonas.

Ir iš tikrųjų, kai tik paskutinioji pirma jo stovėjusi 
moteris išėjo, pienininkė kreipėsi į jį:

— Tai gal dabar tamsta malonėsi pasakyti savo pa
vardę?

Ji kalbėjo dirbtinai mandagiai, pabrėždama žodį 
“tamsta” ir iššaukiamai žiūrėdama Jonui į akis.

— Kadangi aš neturiu nei karvės, nei vištų, manau, 
jog mano pavardė tamstai nebus įdomi,—žodį‘tamstai

Jonas taip pat pabrėžė. — Pieną aš atnešiau už savo se
serį, kuri šiandien pati neturėjo laiko. Jos pavardė Ur
šulė Morkevičiąnė. Be to, norėčiau kai ką išsiaiškinti, 
tik nežinau, ar su tamsta, ar su kuo nors kitu.

Pienininkė susiieškojo knygoj lapą su Morkevičie- 
nės pavarde, išpylė atneštą pieną ir atžymėjo jo kiekį. 
Apie kiaušinius nieko neužsimindama, kiek šyptelėjusi, 
pasakė, kad trūksta pieno, kurį teksią atnešti kitą kartą. 
Apie Jono norą kai ką išsiaiškinti visai nutylėjo, tar
tum būtų pamiršusi.

— Tamsta atleisk, jei noriu pasikalbėti kai kuriais 
klausimais, — pradėjo Jonas kalbą iš naujo. — Prieš 
keturias dienas parvažiavau iš Rusijos ir apsigyvenau 
pas savo seserį, kurios duoklę atnešiau. Tamsta pasakei, 
kad trūkstamą pieną teks atnešti kitą kartą. Apie neat
neštus kiaušinius gal būsite pamiršusi. Bet kas atsitiks, 
jei neatnešiu? Sesuo, manęs sulaukusi, iškepė kiaušinie
nę. Taip sakant, kiaušiniai sunaudoti mano sutiktuvėm 
atšvęsti.

— Atleiskite, gal galėčiau priimti šių dviejų pane
lių duoklę, o tada galėsime baigti aiškintis, — paprašė 
pienininkė.

Jonas sutiko. Palaukė, kol baigs ji darbą. Tada jai 
tarė:

— Nenorėdamas ilgai tamstos vargint, pasakysiu 
trumpai: kiaušiniai suvalgyti, pienas išgertas. Dabar, jei 
norite, bauskite mane. Nors ir kalėjimu.

— Jūs manote, kad aš tokia žiauri?
— Ne. Bet jei aš kaltas ...
Nudelbusi akis, ji patikrino knygą ir pasakė:
— Taip, trūksta dvylikos kiaušinių, —ir kažką kny

goje pažymėjo.
— Neužmirškite, panele, kad ir pienas išgertas.

Ji vėl kažką atžymėjo ir kreipėsi į Joną:

— Tai gal dabar ir savo pavardę malonėsite pa
sakyti?

— Mano pavardė — Jonas Ramūnas. Prašau man 
atleisti, jei jus užgavau.

—.Ir aš pis turiu atsiprašyti, žinote, tie žmonės 
taip išnervina, kad...—nebaigusi sakinio, ištiesė ranką.

— Aš esu Stefa Pševilskaitė.
Malonu susipažinti, — spausdamas mergaitės ranką 

ir atidžiai ją stebėdamas, pratarė Jonas. — Nors tams
tos pavardę ir net kai ką daugiau jau žinojau prieš 
čia ateidamas.

— Kas jums tai sakė? Kas čia apie mane ką žino,— 
smarkiai parausdama ir nusukdama į šalį akis, kalbėjo 
pienininkė.

— Kartais žmonės apie mus daugiau žino, negu mes 
to norėtume.

— O dar daugiau prasimano.
— Bet jūsų vardą ir pavardę man pasakė teisingai.

— Su jumis sunku kalbėti, nes jau esate susidaręs 
apie mane blogą nuomonę.

— Savo nuomonės apie jus dar neturiu. Gal ją 
susidarysiu kiek vėliau.

— Dabar vadovaujatės kitų nuomone?
— Ne! Tikiu greit turėti savo.
— Norėčiau, kad ji būtų teisinga.
— To paties labai trokštu ir aš.

— Nereikia viskuo tikėti, ką iš žmonių išgirsti. Dir
bant šioj vietoj, kartais tenka ir priešų įsigyti. Kad ir 
šios dienos įvykis su tuo vaiku. Jau nebe pirmą kartą 
atneša supuvusius kiaušinius. Ką aš turėjau daryti?

— Neimti smarkiai to į širdį.
— Juk aš tarnauju. Turiu vykdyti savo pareigas. 

Kitaip čia manęs nelaikytų. ,
— Atleiskite, bet aš manau, kad ir jūsų darbdaviai 

ilgai čia nebeišsilaikys.
Stefa tiriamai pažiūrėjo į Joną
— Jūs abejojate?
— Aš . . .aš.. .nežinau ... — vėl smarkiai išraudo, 

o Jonas tęsė toliau.
— Gyvenimas greit bėga. Kas bus už dviejų trijų 

mėnesių, šiandien dar sunku numatyti. Bet ... 
karą vokiečiai pralaimėjo, tai kas čia juos laikys? Aš gal 
per daug su jumis kalbu? — Jonas kiek šyptelėjo.
— Jūs savo darbdaviams galite mane įskųsti kaip pavo
jingą

(Bos daugiau)
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Vliko pirmininkas dr. K. Valiūnas spalio 1 televizijoje

1968 METŲ J VYKIAI

Naujas Alto pirmininkas E. Bartkus k.), vicepirmininkas dr. P. Grigaitis 
.r buvęs pirm. A. Rudis (d.)

Hamiltono tautinių šokių grupė Gyvataras gastroliavo Europoje

Nepriklausomybės sukakčiai VVaterburio lietuviai atvežė i Hartfordo pa
radą 50 lietuviškų vėliavų.

(atkelta iš 4 psl.)
Gag. 21: Dingo Amerikos po
vandeninis laivas su 99. Geg. 
30: de Gaulle dėl riaušių bei 
streikų paleido parlamentą ir 
pakeitė vyriausybę.

Lietuva ir lietuviai. Geg. 25 
žuvo M. Slapšys, jo žmona. V. 
Raulinaitis, Rahane Ona Puzi- 
nauskienė Kerzaitė.
BIRŽELIS

Birželio 5: Nušautas šen. Ro- 
bert Kennedy. Birž. 5: vyr. 
teismas pasisakė už valdžios pa
ramą nevaldžios mokyklų mo
kiniam. Birž. 12: rytų Vokieti
ja iš važiuojančių i vakarų Ber
lyną per rytų Vokietijos teri
toriją pareikalavo vizų. Birž. 
14: Nato konferencija paskel
bė pasiryžimą laikytis dėl Ber
lyno, Viduržemio jūrų ir pasiū
lė sumažinti kariuomenes. Birž. 
19: beturčių solidarumo žygis 
(apie 50,000) į Washingtoną su 
rasinės separacijos šūkiais ir 
riaušėm. Birž. 30: baigti “tikė
jimo metai” pop. Pauliaus ‘'tikė
jimo išpažinimu", kuris atitie- 
sia kai kurių teologų aiškini
mus.

Lietuva ir lietuviai. Birž. 11 
arkiv. McEntegart paskelbė 
laišką parapijom už persekioja
mą Lietuva.
LIEPA

Liepos 15: LBJ paskelbė pa
vergtų tautų savaitę ir tą pat 
dieną atidarė tiesioginį oro su
sisiekimą tarp Maskvos ir New 
Yorko. Liepos 29: enciklika ‘Hu- 
manae vitae”.

Liepos mėn. atmosfera tvan
ki dėl įvykių Čekoslovakijoje, 
dėl rinkimų Amerikoje.

Lietuva ir lietuviai. Liepos 5- 
7 trečioji tautinių šokių šven
tė Chicagoje. Liepos 9 žuvo ke
lyje kun. Bronius Dagilis.
RUGPJŪTIS

Rugp. 20: popiežius Paulius 
Begotos eucharistiniame kon
grese. Rugp. 20-21: Sovietai ir 
satelitai okupavo Čekoslovakiją, 
kuries jaunimo ir darbininkijos 
epizodinis pasipriešinimas tru
ko iki metų galo, partijai ieš
kant kompromisų su Maskva, 
Maskvai stengiantis išjungti iš 
partijos Dubčeko ir kitų at
sparesnių įtaką.

Lietuva ir lietuviai. Rugp. 17 
mirė buvęs Darbininko adm. 
Antanas Peldžius. Rugp. 15 mi
rė kun. dr. Vladas Goras. Rugp. 
18 mirė dr. Viktoras Jasaitis. 
Rugp. 26 N. Y. Times pa
skelbė lapkričio 13 žygio ren
gėjų atsišaukimą į LBJ dėl Če
koslovakijos. Rugp. 30 rugsė
jo 1 New Y'orke pasaulio lie
tuvių Seimas.
RUGSĖJIS

Rugsėjo 3: arkiv. OBoyle į- 
spėjimas 51 kunigui davė pra
džią kunigų opoziciniam sąjū
džiui J. V. Rug. 5: Sovietai at
naujino grasinimus vakarų Vo
kietijai intervenuoti dėl naciz
mo. Rūgs. 9: New Yorke pra
džia mokytojų streiko dėl 
Ocean Hill Brownsville. Rūgs. 
12: konsekruotas Brocklynui 
vyskupas Francis J- Mugavero.

Rūgs. 20: mirė arkivyskupas 
Bryan McEntegart.

Lietuva ir lietuviai. Rūgs. 
10 mirė kun. Juozas Šimanskis. 
Rūgs. 18 mirė kun. dr. Jonas 
A. Starkus. Rūgs. 25 New Yor
ko radijo pasikalbėjimas su kon
sulais A. Simučiu ir E. Jaakso- 
nu dėl Čekoslovakijos invazi
jos.
SPALIS

Lietuva ir lietuviai. Rūgs. 10 
mirė kun. Juozas Šimanskis. 
Rūgs. 18 mirė kun. dr. Jonas 
A. Starkus. Rūgs. 25 Ne\v Yor
ko radijo pasikalbėjimas su kon
sulais A. Simučiu ir E. Jaakso- 
nu dėl Čekoslovakijos invazi
jos.
SPALIS

Spalio 10: nuteistas kun. 
Daniel Berrigan ir dar 8 už įsi
laužimą ir naujokų bylų sudegi
nimą. Spalio 11: Maskvoje nu
teisti P. Litvinov, Larisa Da
niel ir kt., protestavę dėl Če
koslovakijos užgrobimo. Spa
lio 11-22: Apollo 7 su trim 
astronautais išvuvo erdvėje 11 
dienų. Spalio 14: New Yor
ko un-to studentų streikas. Spa
lio 15: Nato konferencija pasi
sakė už Viduržemio jūrų apsau
gos sustiprinimą. Spalio 31: LBJ 
įsakė visiškai sustabdyti šiaurės 
Vietnamo bombardavimą var
dan sėkmingesnių derybų Pary
žiuje.

Mėnuo tirštas: mokytojų, po
licininkų, gaisrininkų ir kt. 
streikai New Yorke bei kt.. slap
tos derybos dėl bombardavimo 
sustabdymo, rinkimų kova.

Lietuva ir lietuviai. Spalio 1 
Vliko atstovai K. J. Valiūnas ir 
A. Budreckis televizijoje apie 
Lietuvą ir Čekoslovakiją. Spa
lio 10 mirė Vilniuje prof. Pra
nas Šivickis.
LAPKRITIS

Lapkričio 5: JAV preziden
tu išrinktas R. Nixon, vicepre
zidentu S. Agnew. Lapkr. 10: 
Prahoje antra studentų ir dar
bininkų demonstracija prieš 
rusus ir prieš partijos bei vy- 
riausybės kompromisus 
Lapkr. 11: Amerikos vyskupų 
konferencija parėmė encikliką 
Humane vitae. Lapkričio 12: 
Brežnevas patvirtino doktriną 
apie “socialistinį Common- 
wealth, (ją Pravda buvo paskel
bus jau spalio 4), kuriame So
vietai turį teisę imtis interven
cijos kraštuose, jei juose yra 
grėsmė socialistiniam reži
mui. Lapkričio 12: Cliffordo į- 
spėjimas Saigonui dėl jo atsisa
kymo dalyvauti Paryžiaus kon
ferencijoje, jei lygia teise da
lyvaus joje Vietkongas, įspėji
mas reiškė santykių įtampą tarp 
Saigono ir Washingtono. Lapkr. 
18: baigtas New Y'orke mokyto
jų streikas, trukęs 6 savaites, 
bet tęsiasi kitais būdais ta pati 
juodųjų kova už teisę savo vai
kam turėti juoduosius mokyto
jus. Lapkr. 20: Farmington. W. 
Va., žuvo 78 angliakasiai. Lap- 
krič. 23: franko krizėje de 
de Gaulle atsisakė patenkinti 
franką. Lapkr. 30: Vatikane 6 
kardinolu komisija pasisakė

Trečioji tautinių šokių šventė Chicagoje

Naujoji PLB valdyba. Iš k. l-je eilėje A. Rinkūnas, pirm. J. Bačiūnas. M. Lenkauskienė, vykdomasis vice- 
pirm. S. Barzdukas; H-je eilėje A. Gailiušis, dr. H. Brazaitis, dr. A. Butkus, dr. A. Klimas, dr. V. Majauskas

Vitkus Ncw Yorke šiemet minėjo 25 metų sukaktį

prieš “olandų katekizmo” klai
das.

Lietuva ir lietuviai. Lapkr. 5 
mirė dr. Albinas Grigaitis. Lap- 
krič. 12 mirė rašytojas Jeron. 
Ignatonis. Lapkr. 21 prof. J. 
Baltrušaitis ir dr. K. J. Valiū
nas buvo priimti Prancūzijos 
užs. ministerijoje.
GRUODIS

Gruodžio 2: Sovietu Gromykc 
grasinimas Angliiai dėl jos 
“militarizmo". pasireiškusio Na 
to konferenejioje lapkričio 16. 
Gruodžio 4: Popiežius Paulius 
dėl kunigų, kurie atmeta moko
mąjį autoritetą ir nori patys vis
ką spręsti. Gruodžio 21-27 su 
trim astronautais pirmu kartu 
aplink mėnuli. Gruodžio 22: Š 
Korėja paleido Pueblo įgulos 
82 vyrus.

Lietuva ir lietuviai. Gruodžio 
7-8 Vliko seimas New Yorke. 
Gruodžio 13 mirė rašyt. Bene
diktas Babrauskas.

Skautų jubiliejinėje stovykloje, kurioje stovyklavo 15 00 skautu ir skaučių

Putname pašventinti Matulaičio vardo poilsio namai
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— Aukos Jungtiniam Finan
sų Komitetui. Broliai Jurgis, 
Kęstutis ir Bronius Nemickai 
Jungtiniam Finansų Komitetui 
paaukojo 100 dol. (Jurgis —50 
,dol., Kęstutis ir Bronius — 
po 25 dol.) Visi trys yra aka
demikai, sukūrę lietuviškas šei
mas. Jie yra Valerijos ir prof. 
Broniaus Nemickų sūnūs. Jau
niesiem laisvės kovos rėmėjam 
Jungtinis Finansų Komitetas 
dėkoja.

— Solistės Teresės Ž i lytės 
(Teresa Žylis — Gara) atlik
tas Elvyrcs vaidmuo Mozarto 
Don Giovanni operoje susilau
kė išskirtino dėmesio Ameri
kos spaudoje. Lapkričio mėn. 
ji dainavo San Francisco ope
roje, gi gruodžio 17 debiutą ve 
Metropolitan operoje New Yor
ke. Solistė yra gimusi Lietuvoje. 
Pokario metais su šeima persi
kėlė Į Lenkiją, kur baigė muzi
kos studijas. Prieš penketą me
tų atvykusi Į Vakarų Europą, 
dainavo Dortmudo, Dueseldor- 
f o, Romos, Paryžiaus, Londono, 
Mexico City operose. “Saturday 
Review” žurnalo lapkričio 30 

numery geriausių 4968 m. 
plokštelių sąraše yra atžymė
tas sol. Teresa Zylis-Gara “Das 
klagende Lied” idainavimas. 
Sausio 4 “Don Giovanni” spek
taklis su Teresa žilyte iš Met
ropolitan operos bus transliuo
jamas radijo bangomis.

— Dail. Antano Rukšlelės 
kūrinių paroda ateinanti pava
sari Įvyks Kanadoje.

— Dr. Marija Alseikaitė-Gim
butienė yra viena iš 13 . moterų, 
kurias Los Angeles Times dien
raštis šiemet išrinko iš moks
lo, literatūros, meno, šalpos ir 
kitose srityse pasižymėjusių mo
terų. Atitinkamose2 iškilmėse 
Įteikti pažymėjimai. Nuo 1950 
tuo būdu atžymėtos 179 mo
terys.

— Hermanas Jonas Šulcas, 
salezietis, gruodžio 21 Romoje 
Įšventintas kunigu. Pirmas mi
šias aukojo lietuvių saleziečių 
bendruomenei, o pirmas iškil
mingas mišias koncelebravo su 
kitais naujais kunigais — Matu 
Jarašiūnu, Jonu Longu ir Kaje
tonu Sakalausku — per Kalė
das popiežiškos šv. Kazimiero

Būdami šį rudenį Jungtinėse Amerikos Valstybėse, mudu 
žmona patyrėme iš lietuvių visuomenės labai daug nuoširdaus pa
lankumo. Jis buvo juo Įspūdingesnis, kad tiek organizacijos ir 
spauda, tiek atskiri asmenys teikėsi paminėti geru žodžiu mano 
70 metų ir 50 tarnybos Lietuvai sukaktį. Mūsų gausūs kontaktai 
su įvairių pažiūrų, senos ir jaunos kartos žmonėmis buvo mums 
didžiai naudingi ir malonūs. O svarbiausia — jie sudarė mums 
progą arčiau susipažinti su Amerikos lietuvių visuomenės gyveni
mu, kuriame visada yra ryškus pasiryžimas rūpintis lietuvių 
tautos likimu ir laisvės atstatymu.

Negalėdami padėkoti atskirai kiekvienam, kas savo palanku
mu ar svetingumu yra padaręs šią mūsų kelionę neužmirštamu 
mums Įvykiu, mudu su žmona prašome visus šiuo keliu priimti 
mūsų giliausią padėką .kartu su geriausiais Kalėdų švenčių ir 
naujųjų metų linkėjimais.

Stasys Lozoraitis

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1969 Metų proga su giliu nuo
širdumu bei pasigėrėjimu prisimenu visų geros valios lietuvių — 
veiksnių organizacijų, laikraštininkų, kultūrininkų bei pavie
nių asmenų — šaunią veiklą Lietuvos labui 1968 metų eigoje.

Gėrėjaus taiip pat visų kilniom pastangom gražiai ir iškil
mingai paminėti 50 m. Lietuvos Nepriklausomybės atstatvmo pa
skelbimo sukakties jubiliejų. Tai buvo atlikta Įspūdingai. Daug 
širdies Į tuos parengimus Įdėta. Tai liudija mūsų tautiečių dide
lę ir karštą meilę Tėvų Žemei bei ryžtą veikti, kad Lietuva vėl 
atgautų nepriklausomybę ir pavergtas lietuvis vėl išvystų tikro
sios laisvės aušrą.

Reiškiu visiems kilniaširdžiams tautiečiams gilią padėką už 
aukos gėles vargšei Lietuvai.

Ta pačia proga dėkoju visiems geraširdžiams tautiečiams už 
man pareikštus sveikinimus bei linkėjimus Kalėdų švenčių ir Nau
jųjų 1969 Metų proga.

Iš savo pusės giliai nuoširdžiai sveikinu visus geros valios 
lietuvius su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 1969 Metais.

Linįdu malonių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų.
— Te Dangaus palaima lydi jus visus asmeniškai ir veikloje 
Lietuvos labui.

J. Rajeckas
Lietuvos Atstovas

Mūsų didžiųjų švenčių — Kalėdų ir Naujųjų Metų — išvaka
rėse Vyriausio Lietuves Išlaisvinimo Komiteto Seimas, susirinkęs 
New Yorke savo metinei sesijai, susikaupė ties keliomis prob
lemomis, o ypač ties pačiu svarbiausiu klausimu — Lietuvos iš 
rusų okupacijos laisvinimo klausimu.

Visi Seimo darbai ir nutarimai buvo paskirti stiprinti kovai, 
kuri atneštų lietuvių tautai laisvę, o valstybei grąžintų jos ne
priklausomybę. Visi mūsų — Lietuvos laisvinimo — darbai pa
gristi giliu tikėjimu, kad lietuvių tauta numes nuo savo pečių jai 
užkrautą sunkų sovietinės okupacijos jungą. Visi tikime, kad Ka
lėdų spindinti žvaigždė nušvies pavergtųjų ir laisvųjų lietuvių 
bendros kovos kelius. Į pergalę vedančius.

Seimo sesijos, kurioje buvo vadovautasi ryžtingomis viltimis 
laisvės kovai vesti, pavestas, sveikinu viso pasaulio lietuvius, 
kur tik jie bebūtų ir kur begyventų.

Dailininkas Adomas Galdikas Nuotr. V. Maželio

BALTIMORE. MD.
, Lietuvių postas 154 gruodžio 
22 surengė kalėdinį parengimą 
lietuvių namų klevų kambary
je. Dalyvavo ir daug vaikų, ku
riem vadovavo p. Miller. Apsi
lankė Kalėdų senelis su dova
nom. Salė buvo gražiai papuoš-

Ona Sabaliauskienė, pirmos 
kartos lietuvė, po sunkios li
gos mirė gruodžio 13. Velionė 
buvo susipratusi lietuvė ir išti
kima šv. Alfonso parapijos na
rė, dalyvavo Įvairiuose lietuviš
kuose parengimuose ir parapi
jos veikloje. Gedulingos mišios 
už jos sielą aukotos šv. Alfonso 
bažnyčioje gruodžio 16 . Pa
laidota Holy Redeemer kapinė 
se. Nuliūdime liko sūnus Jonas 
ir jo žmona Stella ir jų dukrelės 
Judith ir Jaanna.

Suaugusių klubas kalėdinę 
programą rengia gruodžio 28 
šv. Alfonso mokyklos kamba
riuose. Pradžia 8 v.v. Visi na
riai kviečiami dalyvauti.

Naujų Metų sutikimą rengia 
Lietuvių salės šėrininkai ir Lie
tuvių Bendruomenė gruodžio 
31 Lietuvių namų didžiojoje 
salėje, šokiam gros Jono Leke- 
vičiaus orkestras. Bus valgių ir 
gėrimų..*' .. -„

Jonas Jonaitis-Unitas, žymus 
Baltimore Colts komandos žai
dėjas, per visą sezoną mažai da
lyvavo futbolo rungtynėse, nes 
buvo susižeidęs petį. Pasveikęs 
gruodžio 15 jau dalyvavo rung
tynėse su Los Angeles Rams ko
manda ir labai gerai pasirodė. 
Rungtynes laimėjo Baltimorė.

Lietuvių radijo valandėlė, ku
riai vadovauja A. Juškus ir K. 
Laskauskas, gruodžio 22 davė 
kalėdinę programą. Buvo trans
liuojamos giesmės, kun. A. 
Dranginio kalba.

Pranas Česna-Chesno, pirmos 
_ kartos lietuvis, ilgai gyvenęs 
Baltimorėje, staiga mirė gruo
džio 17 savo namuose West 
Lombard gatvėje. Pranas dirbo 
siuvykloje, kol išėjo Į pensi
ją . Buvo susipratęs lietuvis ir 
ištikimas šv. Alfonso parapijos 
narys. Visą laiką dalyvavo lietu
viškuose parengimuose, išauk
lėjo gražią šeimą. Nuliūdime 
liko žmona Elzbieta, dukros Al
dona, Ona ir Nell, sūnus Pra
nas ir 12 anūkų ir 12 proanū- 
kų. Gedulingos mišios už jo sie
lą aukotos šv. Alfonso bažny
čioje gruodžio 21. Palaidotas 
New Cathedral kapinėse.

, Jonas„pbęlįųis

kolegijos koplyčioje.

— Lietuvių Moterų Klubų
Federacijos naujai išrinktoji v- 
dyba: V. Cečetienė, A. Kazic- 
kienė; M. Kregždienė, V. Les- 
kaitienė, M. Norkienė, V. Šilei
kienė, M. Ulėnienė, J. Vytuvie- 
mė, G. Žilionienė.

— Alto valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirmininku išrink
tas inž. Eugenijus Bartkus, I-ju 
vicepirm. — dr. Pijus Grigaitis, 
vicepirmininkais — Teodoras 
Blinstrubas , Povilas Dargis, 
Juzė Gulbinienė, Jonas Jasaitis, 
Emilija Vilimaitė, sekretorium 
— dr. Vladas Šimaitis, protoko 
lų sekretorium — Leonas Ja
ras, iždininku — Mikas Vaidy- 
la ir finansų sekretorium —Jo
nas Talalas.

— Dail. Reginos Jąutokąitės 
meno kūrinių paroda ‘Draugo’ 
patalpose Chicagoje atidaryta 
gruodžio 15. Išstatyti 24 ta
pybos darbai, sukurti daugumo
je abstrakto stiliuje. Paroda 
uždaroma sausio 18.

DAIL A. GALDIKO SUKAKTI 
ATŽYMINT

Lietuviška spauda plačiai at- nesustojo, nepasitenkino 
žymėjo dail. Adomo Galdiko siektu laimėjimu. Veržėsi 
75 metų amžiaus sukaktį. Ai- i \ ‘ '
dų žurnalas atspausdino platų jes prie kitos, iš ekspresioniz- 

Sveikinu savo tautos brolius ir sesutes okupanto iš Lietuvos pasikalbėjimą su dailininku.
Į tolimus Rusijos imperijos kampus ištremtus, ten vargstančius ir Dailininkas ten įdomiai papa- 
keričiančius. šakojo savo gyvenimo epizodų,

Sveikinu visus tautiečius, gyvenančius Lietuvoje, atkakliai išdėstė savo pažiūras Į meną.
kovojančius prieš visokeriopą okupanto priespaudą ir rusifika- A. Galdikas į lietuvišką me- 
ciją. no istoriją įsirašė dviem atve

jais — kaip mokytojas pedago
gas ir kaip kūrėjas dailininkas.

Dabar pamirštami jo pedago
giniai darbai, o jo vaidmuo ano 
meto Kauno Meno Mokykloje 
buvo labai didelis. Jis dėstė gra
fiką, dėstė patraukliai ir išau
gino visą eilę žymių grafikų- 

Svarbiausia jis atkreipė dė
mesį į lietuvių liaudies meną ir 
mokėjo studentus sudominti 
tuo senuoju palikimu. Su tokiu 
užsidegimu jis pasakojo apie se
novę, rodė šventųjų skulptū
ras, medžio raižinius, kad nega
lėjai nesižavėti. Jis iškėlė liau
dies meno betarpiškumą, į 
modemų primityvumą. Ir dar 
daugiau — visa tai mokėjo su
jungti su moderniuoju menu. Dail. A.

Tai nebuvo sausi teoretiniai tis, gimęs 
išvedžiojimai, tai buvojo tem- bar gyvenąs Brooklyne nuosa- 
peramentingas ir atviras pasi- vuose namuose. He namai — 
sakymas ir drauge buvo nuro- tai gražiausia galerija, meno 
dytos dabarties meno tendenci- muziejus. Jis čia ir dirba su 
jos. tokiu užsidegimu, kad reikia

-r- tik stebėtis. Tik neskambink
dienos metu, netrukdyk, ne-

Kaip dailininkas A. Galdikas 4^^ užeiti dieną. Diena skirta 
menui skyrė 50 metų. Ir kiek darbut Nuo anksčiausio ryto 
jis sukūrė! Jo prigimtis tokia 
dinamiška, nerami. Niekada jis

Sveikinu visus laisvuosius lietuvius po platųjį pasauli išsi- 
skirčiusius ir, savo tautinėm savybėm išlaikyti sudarančius Įvai
riausias lietuvių organizacijas.

Visiems linkiu linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų
Metu.

Dr. Juozas Kęstutis Valiūnas
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 

Valdybos Pirmininkas

NAUJI METAI — LIETUVIŲ 
ŠVIETIMO IR ŠEIMOS METAI

Baigiasi Jubiliejiniai Laisvės Kovos Metai. Esame juos atžy
mėję Įvairiais kultūriniais, politiniais ir visuomeniniais įvykiais, 
kurie kaskart vis ryškiau iškelia vieningos tautinės minties bei 
pastangų reikšmę ir būtinybę bendruomeninės idėjos plėtoji
me ir išlaikyme. Nežinome kiek mūsų visų bendros pastangos pri
artino mus prie tautos laisvės, tačiau turime būti patenkinti gra
žiais bendro darbo vaisiais.

Pirmasis lietuvių bendruomenės uždavinys yra lietuvybės iš
laikymas šioje svetimoje šalyje. Visiškai tad natūralu, kad atei
nantieji 1969 metai PLB yra atžymimi Lietuvių švietimo ir šei
mos Metais.

Jei 1968 Laisvės Kovos Metai buvo visų bendrų pastangų ir 
darbo metai, tai 1969 metai turėtų būti lituanistinės mokyklos mo
kytojo pasiaukojimo ir kiekvienos lietuviškos šeimos kieto ryžto 
ir pastangų vaisius.

Tačiau ir lietuviškos šeimos bei lituanistinės mokyklos ugdy
mas, puoselėjimas bei stiprinimas turi būti mūsų visų pastangų, 
rūpesčio ir darbo vaisius.

Baigdami Jubiliejinius Kovos Metus ir pradėdami naują lai
kotarpį tautinio auklėjimo bei lietuviškos šeimos stiprinimo ženk
le, neturime pamiršti bendrų pastangų svarbos. JAV LB Centro 
valdyba yra tikra susilauksianti vieningos paramos ir ryžtingų pa
stangų iš lietuviškosios visuomenės ir ateinančiais 1969 Lietu
vių švietimo ir šeimos Metais.

pa- 
pir- 

myn. Ėjo iš vienos interpretaci-

mo, simbolizmo iki abstrakto.
Kažkaip Galdiką vaizduojuos 

ne einanti, bet bėgantį. Jis bė
ga, nes nori kuo daugiau užbėg- riuomenės talkininkė Rožė Am- 
ti, pamatyti dar naujas sritis, 
išmėginti naujas medžiagas, iš
sitiesti dar naujais paveikslais.

Jis yra gaivalas, gaivališka jė
ga veržiasi Į gamtą, gaivališka 
jėga ima dažus ir taško. Plė- 
šyte suplėšo jų mases, kad jie 
virpėtų; pagauti didelio dina
mizmo, vidinės Įtampos. Su sa
vim nešasi daugybę spalvų, at
spalvių ir visa atiduoda tuo pa
čiu momentu.

Tad nenuostabu, kad jo kū
riniai virpuliuoja spalviniu žais
mu. Jo medžiai dega, pagauti 
neramių spalvų. Jo abstraktas 
yra lyg tas žmogus, kuris ke
liauja prieš vėją ir drasko savo

J0 spalvingus drabužius.

ELIZABETH, N. J.
Paminėta kariuomenės sukaktis šais kurią ant stalo buvo padė-

LVS Ramovės New Jersey ta tautinė vėliavėlė. Pagrindinė- 
skyrius, kuriam šiuo metu vado
vauja Petras Lanys, talkinamas 
Vinco Misiūno ir Jono švedo, 
lapkričio 23 surengė pirmą to
kio masto Lietuves kariuome
nės šventės minėjimą, kuris su
traukė apie 200 žmonių. Svar
biausia, kaęL Į šį minėjimą atsi
lankė ne tik buvę Lietuvos 
ginkluotų pajėgų nariai, bet ir 
nemažas skaičius jaunosios kar
tos atstovų. Šia proga skyrius 
Įsigijo ir savo vėliavą, kurią mi
nėjimo metu pašventino kun.
Juozapas Pragulbickas. Vėliavos šiVtalJ’ kuf vaišinosi’ daliiosi 
krikštatėviais buvo pakviesti įspūdžiais ir šoko. Programą sai- 
uoli nepriklausomybės kovų ka- kinSai Pavedė- Antanas Rugys.

Rytojaus dieną, sekmadieni.

je kalboje šventės prelegentas 
Antanas Masionis paminėjo ke
letą asmeniškai patirtų epizodų 
apie gyventojų nuotaikas Lietu
vos valstybei atsistatant ir Lie
tuvos kariuomenei besikuriant. 
Meninę šventės programą atli
ko solistė L. Juodytė-Mathews, 
padainuodama Čerienės-Mulks 
kompozicijas Lietuva ir Odė he
rojams ir ištrauką iš operos. So
listei akomponavo muz. Liudas 
Stukas. Programai pasibaigus 
minėjimo dalyviai sėdo prie vai-

braziejienė, . savanoris-kūrėjas už visus žuvusius už Lietuvos 
Vincas Tiknis, vietinių skaučių 
pareiginga vadovė Ramutė Bar- 
tvtė ir N. J. Alto pirm. Valen- 
tinas Metinis. Skyriaus vėliavą lietuvil! Pamplių bažnyčiose.
atlydėjo skautų ir skau
čių nešamos Lietuvos, JAV ir 
skautų organizacijos vėliavos.

Iškilmių metu garbės prezi
diumą scenoje sudarė: savano
rių kūrėjų atstovas V. Tiknis, 
Korėjos karo dalyvis J. Didžba- 
lis, Vietnamo karo dalyvis Vy
tautas Rugys ir tuščia kėdė, 
skirta Lietuvos partizanui, prie-

Galdikas yra žemai- 
1893 spalio 18, da-

“0 norėčiau jas dar tapyti, dar 
kartą tapyti”. Taip, tapyti ir 
kurti. Tik kūryba įprasmina pil
kas buities dienas, tik tokia 
audra atneša šviesos ir kitiems.

Taip, tegu būna ta audringa — Buvo minima nepriklauso- 
kūryba su jumis visuose metuo- mybės atkūrimo penkerių mė
sė! (p.j.)

laisvę buvo atlaikytos iškilmin
gos pamaldos su pritaikytais pa
mokslais Elizabetho ir Newarko

Skirtingos pažiūros
— Ar dar vis tebesi susižie-

davusi su tuo Anupru?
— Seniai jau ne. :—
— Tai kaip nusikratei to 

idioto?
— Už jo ištekėjau.

Istorija
Istorijos mokytojas užklausia 

klasėje:
— Kas svarbaus Įvyko 1918 

metais?
— Lietuva atkūrė savo ne

priklausomybę.
— O kas Įvyko 1923 metais?

tų sukaktis.

A. f A.

— Prel. Leonardas C. Gižins- 
kas, L. D., ilgametis Rokiškio 
gimnazijes kapelionas, visuome
nininkas ir publicistas, gruo - 
džio 31 sulaukė 75 m. amžiaus 
sukakties.

— L.K.Š, 8-tos kuopos me
tinis susirinkimas įvyks sausio 
5, tuoj po sumos, šv. Jurgio lie
tuvių parapijos mokyklos patal
pose, Clevelande. Bus duota 
metinė piniginė ir veiklos apy
skaita ir renkama nauja kuopos 
valdyba.

— Lietuvių saleziečių naujas 
adresas Romoje: Lituani Don 
Bosco, Piazza S.M. Ausiliatrice 
54, 00181 Roma, Italy.

BRONIUI BUINIUIjis jau dirba prie molberto ar 
stalo, kur dažniausiai lieja sa
vo temperos kūrinius. Taip pra
bėga jis visą dieną, audringas, 
net supykęs.

Vakare Galdikas yra visai ki
tas — mielas, šnekus, mėgstąs 
svečius. Į žmonių mases neina, 
užtenka jam kelių artimų žmo
nių. Labai mėgsta muziką, o po- 

Viršelio 1 psl. A. Mončys: suran(ja knygoje. Labai
šv. Pranciškaus garbei skulp- daug skaito. Visus vakarus sku- 
tūra (šv. Antano gimnazijoje) ba knygų pusiapius. Mėgs- 
— alebastras, 6 pėdų aukščio. ta ir te]eviziją. Turi net spalvo- 
šis numeris iliustruotas A-Mon- žiūri tik tokias programas, 
čio, A. Kazakausko, A. Mar |^r rodoma gamta, egzotiški 

kraštai, augalai. Ir šiose poilsio 
valandose jis kažkaip pasipildo, 
atsigaivina, kad kitą dieną vėl 
galėtų keltis audra.

Mėgsta jis kalbėti apie seną
ją Žemaitiją. Ir parodo tada

tuvių rezistenciją; Ant. Kučas— 
Ateiviai antracito kasyklose 
(V. C. Greene knyga); dr. To
mas žiūraitis, O.P, - Svar
besnieji veikalai svetimomis

miros,

jo žmonai Valei, ir dukrai Rimai Mironienei širdingą

JAV Lietuvių Bendruomenės Centro Valdyba:
Bronius Nainys, kun. Jonas Borevičius, S.J.. Valdas Adamkus,
Stasys Džiugas. Kostas Dočkus, Anatolijus Kairys. Jonas Kavaliū- ~ r , „1V„,
nas, Petras Petrušaitis, Antanas šantaras, Dalia Tallat-Kelpšaitė ketomis/19C$“metų "turinys"’* 
ir Povilas Zumbakis.

GRUODŽIO MEN. AIDAI
Straipsniai: Ant. Rubikas — Apžvalgoje rašo: J. Kojelis 

Bažnyčios demokratinimas po — Pažadėta — ar ištesėta?; J. 
Vatikano II susirinkimo; St. L. Navickas Trojos arklys 
Goštautas — Kandinskis — me- Dievo mieste; Paulius Rabi
no revoliucinierius; Dr. Domas 
Jasaitis — Dr. Antanas Gylys; 
Ant. Maceina — Religija ir 
evoliucija.

Iš grožinės literatūros: Vla
das šlaitas — Eilėraščiai.

čiulionio, V. K. Jonyno, V. 
Kandinskio ir J. ■ Paukštienės 
dailės darbų nuotraukomis.kauskas — “Tikiu Dievą’’ ar

“tikiu i Dievą”; Anatolijus Ma- Aidus redaguoja dr. J. Gir-
tulis — Kai kas iš dabartinių nius, 27 Juliette St., Boston.
vokiečių leidinių. Mass. 02122; leidžia tėvai pran-

Recenzijos: Dr. Jonas Gri- ciškonai, 680 Bushvvick Avė., pirštu į paveikslą, kur liko se
nius — Jankaus drama apie lie- Brooklyn, N.Y. 11221. nos, vėjo pašiauštos trobelės.

užuojautą reiškiame

L. S. T. KORP! NEO-LITHUANIA
CENTRO VALDYBA

A f A

BRONIUI BUINIUI
mirus, jo žmonai Valei, ir dukrai Rimai Mironienei nuoširdžiai 
užuojautą reiškiame.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania
N’ew Yorko Valdyba
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duodamas “dykai”, —■ mano pa-

Šio sezono pirmoji hteratūri-

pietės programai buvo pasirink-

TO FLACB
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tol.; 6L2-2923

SERVICE Kad būtų linksmiau...

7

grynai moralinė. Jei aš savo pa
žado neištesėčiau, Tamsta nega
lėtum teisino keliu išmanęs rei
kalauti “nuostolių atlyginimo”. 
Tokiu atveju sakoma, kad nė-

buvo “consideration”.
Kai Tamstos advokatas sure

dagavo Tamstos sutartį su ran
govu, sutartis buvo taip sura
šyta, kad Tamstos rangovas 
“prižada” Tamstai pastatyti na
mus, o Tamsta “prižadi” jam už 
tai sumokėti. Atseit, tie tarpusa- 
viai “pažadai” nėra “dykai” tei
kiami, bet už tam tikrą “con
sideration”.

Rangovas todėl “žadėjo” na-

MORALINĖ PAREIGA IR 
TEISINĖ "SANKCIJA".

Klausimas
Prieš metus pirkau gerą skly

pą, už kurį sumokėjau didelius 
pinigus. Sklypas puikioj vietoj, 
prie ežero. Apylinkėj visi na
mai yra vienos šeimos ir pui
kiai atrodo. Nutariau pasistaty
ti tokius namus, kokius noriu. 
Turime gerą pažįstamą architek
tą — inžinierių, kuris 
paruošė visus brėžinius (“blue 
prints”) pagal mūsų skonį.

Taigi, sakėme savo pažįsta
mam, parekomenduok mum ge
rą statybininką. Jis ir pareko
mendavo. Atvažiavo pas mus, 
parodėme jam brėžinius, skly
pą ir tarėmės dėl kainos. Po
ilgų -derybų susitarėme. Tada- mus pastatytą kad jam-buvo 
mes pasakėme tam savo staty- pažadėta “sumokėti”. O Tams- 
bininkui, jog mes kreipsimės į 

' advokatą, kad viską surašytų, 
kaip susitarta. Iš pradžių tas 
kontraktorius lyg ir supyko. Sa
ko, mes esame “gentlemen” 
ir galime apsieiti be advokato, 
kiekvienas laikysime savo žodį. 
Mūsų draugas architektas mum 
patarė būtinai kreiptis į advo
katą, ir mes užsispyrėme, kad 
kreipsimės.

Nuėjau pas vietinį advo
katą ir jam pasakiau, kaip mes 
susitarėme. Jis viską surašė, 
kaip reikiant. Mūsų kontrakto
rius perskaitė sutartį ir ja bu
vo pilnai patenkintas. Abu pa
sirašėme. Kontraktorius pradė
jo darbą.

žmona tada sumanė padaryti

ta todėl žadėjai sumokėti, kad 
Tamstai buvo prižadėta namus 
pastatyti. Taigi kiekvienos pu
sės “pažadas” yra antrosios pu
sės “pažado” pagrindas — 
“consideration”.

Kai Tamstos rangovas sutiko 
padaryti tam tikrus pakeitimus 
sutartame darbe, jis tai padarė 
“dykai”, žinoma, jis turi mora
linę pareigą laikyti savo žodį, 
bet jei žodžio nelaiko, Tamsta 
tegali pasakyti jam arba kitiem, 
kad jis nėra “gentleman”. Bet 
teismo keliu jo nepriversi žo
džio laikytis, nes tas žodis ar
ba pažadas buvo Tamstai duo
tas “dykai”, arba teisiškai sa
kant — “without considera
tion”. Tokiam pažadui nėra tei- 

šiokius tokius pakeitimus, ir sinės sankcijos. Todėl Tamstos 
apie tai kalbėjome su kontrak- advokatas Tamstą visiškai tiks- 
torium. Jis sakė, kad brangiau liai painformavo.
neatsieiš, tad mielai sutinkąs

nos TnlaBskaitės Vakarė Ban-.
Pr. Naujokaičio Auksiniai 

Rageliai ir Alės Rūtos Prisikė
limas.

Pranas Naujokaitis išsamiai 
apibūdino Tulauskaitės Vakarę 
Bangą, kuri pasirodė po ilgos 
10 metų pertraukos. Rinkinys 
esąs eleginio pobūdžio. Pagrin
diniai motyvai: pasauly esamas 
blogis, nusivylimas, kančia. Ta
čiau sutinkama ' ir kontrastų, 
kur poetė grakšti, žaisminga net 
ir apie mirtį kalbėdama. Eilė
raščių forma klasiška,tiksli. Pa
geidaujama būtų tik stipresnės 
atrankos.

Apibūdindamas Alės Rūtos 
Prisikėlimą, Naujokaitis randa 
paralelę su Gliaudės Ikaro So
nata. Esą Gliaudos kai kurie 
epizodai ypatingai stiprūs; vė
liau daug kur kartojasi, blanks
ta. Alė Rta nepasiekusi tokių 
aukštumų, kaip Ikaro Sonatoj, 
bet išlaikiusi vientisumą mažai 
tepasikartodama. Prisikėlimas 
neturi stipresnės išorinės fabu
los, bet ryškiai jaučiamas gilus 
išvidinis dramatinis jausmas 
toj trijų asmenų bohemoj. Dai
lininkas, besiblaškydamas tarp 
realybės ir kūrybos, fiziškai be
veik mirštąs, dvasiškai tebėra 
kovingas, trokštąs tik vieno — 
laiko užbaigti Kristaus Prisikė
limas paveikslą. Pereinama kuo
ne į transcendentinį gyveni
mą.

Prisikėlimo ištraukas su giliu 
dramatiniu Įsijautimu paskaitė 
Bronius Balčiūnas.

Tulauskaitės ir Naujokaičio 
eilėraščius skaitė gerai žinoma 
dailiojo žodžio menininkė Irena 
Veblaitienė.

Naujokaičio ką tik išėjusi 
poezijos knyga Auksiniai Rage
liai, dalyvių buvo nuoširdžiai 
sutikta. Nuomonėm pasidalinta 
diskusijų metu. —(K.)

PET CĖNTĖR
We've Got A Pet Foe You...

This Week SALE - tank set-ups, 
fish & birds. Uae your Everything 
Card Richmond- Diacoųnt Aguarium 
465 Richmond Avė., P. R. 448-6688

tuos pakeitimus padaryti. Aš jį rangovu. Kadangi darbas dar 
paprašau dėl visko tą papildo- nėra baigtas ir namai dar nėra 
mą susitarimą pridėti prie mū- pastatyti, aš abejoju, ar apsi

moka Tamstai gadinti tarpusa- 
vius santykius. Pasiūlyk Tams
ta jam kompromisą, primink 
jam, kad Tamsta jį laikei ir te
belaikai “gentleman”. Kartais 
patartina kiek “spausti” į žmo
gaus ambiciją, o ne “daryti” iš 
to ultimatumą.

sų pasirašytos sutarties. Vėl 
abu pasirašėme.

RADIJO PROGRAMOS
Pasikalbėk Tamsta su savo Lirtuvos AKimlnimŲ R«u» valanda 

NEW YORKE
Šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 Kil. 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, NJ. 07205; tek 201- 
289-6878.

Atėjo pirmo mokėjimo ter
minas. Tik trečdalis darbo bu- 
v<£; atlikta, ir mes turėjome ne
malonų siurprizą. Gavome iš sa
vo statybininko — rangovo 
papildomą 600 dolerių sąskai
tą, tariamai už papildomą dar
bą. Mes atsisakėme tą papildo
mą sumą mokėti. Jis atsisakė 
tęsti darbą.

Į.-

Laisvės Žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto VVHBI 105,9 
FM banga. Vedėjas: Romas Kezys, 
TW 4-1288, 62-15 69th P1-, Middle 
ViUage, N.Y. 11379.

JAUNIMO STOVYKLA

Nuėjau pas advokatą. Tas 
man aiškina, kad turiu tą pa
pildomą sumą sumokėti. Klau
siu kodėL Jis man aiškina vi-

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. MuVKUS 
WLYN —1360 kilocycle* 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai p p.

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, *' 
Vedėjas P. VISGINIS 

173 Arthur St_, Brockton 18, Mass. 
TeL JU 6-7209 

FM bangomis 105,7 MC

NERINGA, 
SOUTH WOODSTOCK, CONN.

Tai dar vienas didelis užsi
mojimas Putnamo Nekalto Pra
sidėjimo Marijos Seserų —pa-

sadp, bet be logikos. Aš nesu statyti jaunimui stovyklą. Sto- 
koks profanas, esu biznierius vykios vajus pradėtas. Pirmo- 
ir mokslus baigęs, bet jo aiški- sios stambesnės aukos ir paža- 
nimas reikalą sukomplikuoja, 
o ne sutvarko. Žinoma, 600 do
lerių ne toks didelis pinigas, 
kai statyba atsieis apie 60,000 
dolerių, bet čia ir principo rei
kalas, ne tik pinigo.

Kodėl aš turiu leisti advoka
tui ir statybininkui mane mul
kinti? Juk viskas raštu parašy
ta, ne tik žodžiu susitarta. Yra 
abu parašai. Kodėl to neužten
ka? Gal Tamsta gali man pa
sakyti, kodėl mano paties ad
vokatas sako, kad turiu mokėti 
papildomą sumą, kurios nesu 
pasižadėjęs mokėti? Gal jis ir 
pats nežino priežasties, o liepia Maspeth, N.Y.; G. Liaukas iš ptoburgm
mokėti dėl šventos savo rainy- Flushing, N.Y.; P. Šlapeliai iš wzum“ imo
bės, kad jo perdaug netrukdy- Commack, N.Y.; M. Kriaučiū- vedėja* vyt. a. tucius 
Sau? nfenė iš Toledo, Ohio; prof. V. K Sbaaf 15228

Būsima* namę savininkas, Bieliauskas iš Cincinnati, Ohio; sekmadieniais i2d» iki 12:38 v p.p
New York valstija a. Lukoševičiūtė iš Grand Ra- 

Atsakyma* pids, Mkh.
Atsakymas į Tamstos klausi- Visiem aukojusiem ir pažadė- 

mą yra kiek techniško pobū- jusiem auka paremt šį vajų esa- 
dfio, bet gana nesudėtingas ir me dėkingos. Kviečiame visus 
paprastas. įsijungti, prisidėti kokia nors

Kiekvienas susitarimas, raštu auka ar pažadu prie šio va- 
ar žodžiu, reikalingas teisiškai jaus, 
vadinamo “consideration” At- Aukas siųsti adresu: Youth 
seit, jei aš Tamstai prižadėčiau Camp Building Fund, Sisters of 
atlikti tam tikrą darbą, bet tas the Immaculate Conception, 
mano pažadas būtų Tamstai Putnah, Conn. 06260.

Aukojo 4,000 dol. — N. N. 
iš Boston, Mass.; 2,000 dol.— 
N.Y. iš Amsterdam, N.Y.; po 
1,000 doL — N. N. iš Daven- 
port, Iowa, M. Giraitienė iš Put
liam, Conn.; 300 dol. p.p. Ma-

Sekmadieniai* nue 11 iki 12 vM.

LIETUVIŠKŲ MEIAODUŲ 
RADIO VALANDA 

girdima Mekv. šeštadienį 3-4 p.p. 
____ , _____,___ _____ , x____  iš Detroito stoties WJLB-AM -1400 
tulaičiai g Richmond Kili, N. 
Y.; 250 doL—K. Keblinskienė ”
iš Brockton, Mass.; 100 dol. — 
N.N. iš Brooklyn, N.Y. 

Pažadėjo aukoti: 1000 doL— 
kun. V. Martinkus iš Providen- 
ce, R L; 500 dol. dr. V. Mik
lūs iš Fort Wayne, Indiana; po 
100 dol. — K. E. Vainiai iš

Algis Zaparackas; vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Midi. 
48227; teL 273-2224.

HARTFORO, CONN.
Ved. ALG. DRAGONAVICIUS

WBMI-FM 95.7
273 Victoria R<L, Hartford 14, Conn.

TeL: 249-4502
Sekmadieni — nuo 12 iki 1 »»

PHILADELPNtA, PA. 
WTEL, 860 kHocycIe* 

BENDRUOMENES BALSAS 
1188 Green St., Phtia, P*. 19123

po 5-0032

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS

Kultūrinė-komercinė programa 
Sekma*. 9:35 Ik1 10-40 ryte

SEASONS GREET1NGS

___ . CHERRY HILL 
BUS CO, INC.

75 Columbia Avė.. Paterson 
Also

Call (201) 478-2224
118 W. 3rd Street, CMfton, N J.

BRIDGE MOBIL 
. SERVICE

General Auto Repairs open 7 days 
a week — Bridge Avė. & Beaver 
Dam Rd. Point Pleasant Boro. N.J. 
We also do Road Service — Call 

201 - 892-9876

TWO COUSINS
INN

WHERE GOOD FRIENDS 
MEET

547 Freeman Street
Orange, N. J.

Call —
201 - 673-9662

FLAG POST 
RESTAURANT

" Rouiel 1 ■ 
South Brunswick, N.J.

For Banquets Weddings 
Showers and Parties 
Call 201 - 297-1600

Ask for Ann Thompson

HELP VVANTED

Machine Assemblers - Machinist .- 
Model Makers immediate positions, 
steady excellent conditions; Stein- 
way Station on IND Subvvay Tele- 
Sonic Packaging Corp 37-11 35th 
Avenue Long Island City — Call 
361-2550

Mechanics
Excellent Opportunity for Men 

looking for new future in 
high paying elevator Industries

MULLAR ELEVATORS 
501 West 42nd Street, N. Y.C.

Call 279-3000

General Helpers men & women shift 
8:30 to 4:30PM & 4:30 to 8:30 ex- 
cellent benefitsL.yacations pension 
pleasant working conditions, cafe- 
teria. Loft Candy Corp. 40th Avė. 
Vemon Blvd. LJLC. Bus 102 from 
Queens Plaza get off at 40th Avė. 
Tel. 784-3200

H. W. MALĖ

INSPECTORS: Electrical & Mecha- 
nical, Sheet metai, Wire men, As- 
semblers, Machinists Millers, Drill 
press, Power press and Tool crib 
attendants with some experience — 
TALLER & COOPER INC. Div. 
LITTON INDUSTRIES, 75 Front 
St., Brooklyn (212) 858-0500

Automotive Used Car recondition 
man and maintenance m*n for used 
car lot. Excellent salary plūs f ringe 
benefits 40 hrs week plūs overtime 
Call Mr. Tim Byrne — Vince Byme 
Chevrolet, 251 Main St. Mt. Kisco, 
N.Y. 914 MO 6-5144

PORTERS —NITE SHIFT 
8 PM to 4 PM & 11 PM to 7 AM 

Steady jobs for large restaurant — 
good salary exceHent benefits and 
free meals for International Hotel 
J.F.K. Airport. Call 995-9000 ask 
for Mr. Gus.

MECHANICS 
Experienced 
Steady Work

ONEIDA MOTOR FREIGHT 
Commercial Avė Carlstadt N J. 

(201) 933-6000 — Ext 207

Sale* Career future management op- 
portunities. starting salary + com- 
mission to mature appiicant with 
drive & initiative. for you and your 
family unlimited eaming potential 
call Mr. Anderson for interview JA 
3-1300. after 5 PM 523-1919 — An 
Equal Opportunity Employer. MZF

Jei planuojate ką pirkti ar 
dovanoti — pirma gaukite ka- 
talogėlius apie rašomas, skaičia
vimo mašinėles, radio, TV, 
magnetofonus ir kit vokiečių ir 
vietinių firmų gaminius su la
bai sumažinta kaina. Klauski-

Dr., E. Nbrthport, N. Y. 11731 
Tel. (516) 757-0055.

RECOLOR CARPET1NG 
SOFA—DOG STAINS 
Your Home Clean Gtow 
Ali Work Guaranteed 
------- Cail MU 9-1910 -------

GENERAL PAINT1NG
CEILINGS 312 - ROOMS 335 

Also plastėring. Old walls repaired

blausiai praturtėjusios šian
dien yra Japonija ir Vakarų Vo
kietija. Jas abi JAV nugalėjo 
antrame pasauliniame kare.

Jei šiaurės Vietnamo valdo
vas Ho Chi Minh būtų dar gud
resnis, negu yra dabar, jis duo
tųsi Amerikai nugalimas ir tuo
jau, paprašytų finansuoti Viet
namo atstatymą.

Vlsi padėkime

LIETUVOS

VARDĄ

and dependabte. Call: 846-9624

GENERAL AUTO 8OOY 
SERVICE

Open from 7 AM to 6 PM 
Over 30 years of experience 
Ferry Avė & Fillmore Street 

Camden NJ.
Call 609 - 966-8678

EXP CARPENTRY 
FINISHED BASEMENTS 

Wood Paneling Ceilings Closets 
Ali work guaranteed 

Call 24 Hours 
335-5995

Lėktuvo nauda
Supykęs vadovas oro skautų 

stovykloje:
— Tu man primeni lėktuvą!
— Kodėl?
— Esi visai nenaudingas, že

mėja

Išradėjai
— Kai užaugsiu, išrasiu tokį 

daiktą, kad žmonės galėtų ma
tyti kiaurai per sieną.

— Toks daiktas jau išrastas.,
— Kaip jis atrodo?
— Tai langas.

įamžinti paminklinėje 
lietuvių koplyčioje 
iv. Petro bazilikoje Romoje. 
Laiko jau nedaug. 
Neatidėtiokite jratyti save 
ir savuosius koplyčios 
kūrėjų tarpe.

Aukoms adresas:

LITHUANIAN MARTYRS 
CHAPEL FUND

2701 West68th Street 
Chicago, IH. 60629

Microscopic Office Cleaning Co. w. 
25 yrs experience. Modern methods 
& equipment. Train our personnel 
in newest methods. Specialize ac- 
counting for Office cleaning. We 
save on paper work, time & money. 
10% discount. Call 372-5937 or write 
1818 Anthony Avė. Bronx, N.Y.

H. W. FEMALE

CLERK TYPIST
Some experience

General Office Work 
Midtown

Call LO 4-5370 — Ext. 25

EXP SAMPLE HAND
Exp on Sleepwear and Loungewear. 
Steady nice working conditions — 
good opportunity work near home 

Tele 532-4741 
MR. PORCIELLO

Sewing Machine O perą to rs experi- 
enced on Single Needle & Multiple 
Machines. Steady work—nice work- 
ing conditions. Svvitlik Parachute 
Co. 1325 East State St. Trenton, 
N J. (609)587-3300 — ask for Mr. 
Richard Switlik, Jr.

AAA XMAS LITES SALE

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCH1BALD

Presldent 
' į

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
o. bnaiuia ir adv. Jonas J. Gngaius. ReUcaie su patarnautojais gar 
Urna susikalbėti ir lietuviškai e Turtas (Assets) virš 3132,000,000

Current dividend 5% pn all accounts.
Dabar moka $^0 v*51! rūsių taupomus pinigus.

PATS AUTO BODY

YE 2-7542

Top quality Body and Fender work 
on foreign and domestic cars 

You Caift Beat Pat’s 
For QuaBty and Service

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Fanerai Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Avė., Brooklyn, N.Y. 11208: 
tek 277-5604.

Different kinds 99ė up. Oriental 
Curios Gifts. Open 6 days a week 
10-9 PM. Phone 212-736-0419

DRAGON GATE IMPORT CO. 
161 West 57th Street, N.Y.C.

DISPLAY

MEISTERISKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

Alfa Jeweler
Tel. (212) 497-8865

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik 

• Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim

Charm Beauty Shoppe
REGINA CSĖLIEN8 - Tel. 497-8865

Pusmetinis suSukavimas. Kirpimas. Stilizavime 
Plaukų dažymas

267 Si. Nicholas Ave^ Bidgewood, N.Y.

90% of our customers are

reikalais kreipkitės į gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darbus.

Mantel 4 Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO
Pilna* namų apstatymas arba pavieni* pasirinkimas papuošimui bet 
kuris baldas. — Šie ir daug kitų iš Vokietijos importuotų baldų 
miegamųjų apstatymui.

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

RETAIL TAILOR & DROP STORE 
for sale Parkchester area Broacc — 
very reasonable. This is a great cp- 
portunity te become vrell-to-do — 
great" pptential. Call LARRY, 655- 
9342

Tel. 894-4188

ADOLF SCHRAGER’S FURNITURE
336 East 86H1 Street — Tel. TR 94X00 

(Tarpe 1-mos ir 2-ros gatvių)
Mokėjimo tąfagot pagal pirkėjo pageidavimą

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE

SCH ALLER & WEBER
AUGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

9 DIDŽIULES

kunųnai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
Užeikite — įsitikinsite!

KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-96 8L) — TR9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 HilIsHe Avė. — 343-61K 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Fleld Rd. 516-757-0691

Hl M552

DC 6-1154


