
DARBININKAS Chou En-lai pareiškimai darosi įtartim
Nebent kasdien reikia keisti linija

Tokijas. — Pekino delegaci
jai įsikuriant J. Tautose, Japo 
nijos didžiausio ir įtakingiau- 
šio dienraščio redaktorius lan-

nirno sąjūdžius, tai Saugumo 
Taryboje ar kur kitur Kinijos 
delegacija pasisakys prieš kolo- 
nialistus.
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kėši Pekine ir turėjo pasikal
bėjimą su Chou En-lai. Kalbos 
sukosi apie, būsimą Kinijos ei-

Sutarta atlyginimų kontrolė kovai prieš infliaciją
Už kelių dienų prasidės ant

ras ūkinio susidrausminimo pe
riodas vedant kovą su infliaci
ja. Jam veikimo gaires nustaty
ti sudaryti atitinkami organai.

Vienas tvarkys visokius atly
ginimus, kitas kainas, trečias, 
vyriausybinis organas, rūpinsis 
principinių klausimų aiškinimu, 

— ginčų sprendimu ir bendrąja 
vadovybe.

Atlyginimų komisija, suside
danti po lygiai rš darbininkų,

nijų vadai protestuoja, bendradarbiavimas neišspręstas
darbdavių ir vartotojų atstovų, 
jau padarė savo pagrindinius 
nutarimus dėl gairių, kilriomis 
bus tvarkomi atlyginimai ūki
nio susidrausminimo antroje 
fazėje. Gairės Įsigalioja ' 1971 
lapkričio 14. Unijų atstovai bal
savo prieš tas gaires, prasidėjo 
bruzdėjimas net visuotinio 
streiko griebtis, kad jų norai 
būtų patenkinti šimtu procen
tu.

Darbo unijas paliečia keli pa
grindiniai nutarimai.

Pirma, susidrausminimo me
tu (gairėms pradėjus veikti) at
lyginimus naujose darbo sutar
tyse tebus galima pakelti tik 
5.5 proc. metams. Kadangi di
džiosios unijos dabar jau Įpra
to reikalauti po dešimt, daž
nai dar daugiau procentų per 
metus, todėl šitas daugumos nu
tarimas. kuris žiūri ne didžiųjų 
unijų narių, bet visų gyvento
jų gerovės, unijų vadams la

— Irakas ir Š. Korėja su
tarė, kad Irakas parduos S, Ko
rėjai visus jai reikalingus naf
tos produktus, gi Irakas gaus 
iš Š. Korėjos irigacijos Įrengi
mus. Naftos produktų tiekimas 
numatytas ilgam laikui. Nejau
gi š. Korėjos santykiai su Mas
kva blogėja? Arba visi Maskvos 
pasigyrimai apie jos naftos pra
monės gamybą yra tik tušti bur
bulai?

— Atstovų rūmai atmetė
konstitucijos pakeitimo projek
tą. kuriuo buvo norima įteisin
ti savanorišką maldą ar trum
pą susikaupimą valdiškose mo
kyklose. Prieš tą sumanymą bal
savo ir atstovų rūmų narys jė
zuitas Drinan iš Mass., nes tas 
pakeitimas, anot jo. galįs duoti 
paskatų prikurti visokių naujų buvęs patirtas planas, kaip Ki- 
religijų. nijos delegacija J. Tautose turi

per Saugumo Tarybą sutvarkyti 
dabartini Indijos-Pakistano gin
čą ir pabėgėlių klausima.

bai nepatiko. Bet šitas nutari
mas bus periodiškai peržiūri
mas, kreipiant dėmesį į besikei
čiančius ūkinius faktus.

Šitas nutarimas niekam ne
daro išimčių, visiem vienodai 
taikomas, nežiūrint to, kad di
džiosios unijos, būdamos turtin
gesnės. gali iš darbdavių dau
giau išspausti ilgiau streikuoti 
pajėgdamos. Dabar jau kuri 
laiką šitos priemonės negalės 
naudoti.

Antra, jau padidinti atlygini
mai, numatyti pradėti mokėti

vėlesne data, bet darbo sutar
čiai įsigaliojus prieš kainų ir 
atlyginimų užšaldymą, bus gali
ma pradėti mokėti sutartam lai
kui atėjus. Bet su sąlyga, kad 
jų dydis neperžengtų gairių nu- 
tatytų normų. Todėl jų mokė
jimas surištas su komisijos lei
dimu.

Trečia, už praeitą laiką su
tartas atlyginimų pakėlimas, jei
gu jo nebuvo leista mokėti kai
nų — atlyginimų Įšaldymo pe
riode, nebus leista mokėti ir 
dabar, nebent reikalą reikės ki-

Senatas panaikino pagalbą užsieniams
Nepatiko senoji tvarka, norima naujos
Washingtonas. — Su Mar

shall© planu Amerika pradėjo 
labai plačiai teikti ūkine ir ka
rine pagalbą daugeliui pasaulio 
kraštų. Pirmoji paskata buvo 
reikalas apsaugoti Europą nuo 
Maskvos užgrobimo tuoj po

— Pakistano delegacija grižo karo. Paskui buvo surasti kiti
iš Kinijos su pranešimu, kad 
pasitarimai labai pavyko, pada
ryta naudingų susitarimų. Ke
lionės tikslas nebuvo skelbia
mas, bet esama nuomonės, kad

— Iš įvairių šaltinių pra
pliupo kalbos, kad už kėlių die
nų prez. Nixonas paskelbs da
tą, kada JAV armijos daliniai 
bus visai išjungti rš Vietnamo 
kariniu veiksmu. Kariu išveži
mas šiuo metu labai sustiprin
tas.

Prez. Nixonas

— Amerikos žydai susirado 
naują rūpestį — ryšium su dr. 
Kisšingerio važinėjimu Į Peki
ną kraštutiniųjų dešiniųjų 
spaudoje pasirodė pareiškimai, 
kad sionistų vadai suorganizavo 
prez. Nixonui kelionę į Pekiną.

Toks “Common Sense” taip 
rašo: “Tricky Dicky Nixon 
vyksta Kinijon kaip sionistų pa
siuntinys, nes sionistai tvarko 
ir Kinijos komunistus”. Dr. 
Kissingerio pavardė visur rašo
ma su priedu: žydas sionistas.

“White Power” laikraštukas 
taip pat tą titulą deda prie Kis
singerio pavardės, ir dar pride
da, kad Mao Tse-tungas ir 
Chou En-lai esą tokie pat žydų 
klapčiukai, kaip ir prez. Nixo
nas. Žydai mano, kad tokios 
kalbos yra antisemitizmas.

motyvai, atsirado kiti svarbūs 
reikalai. Bet tos programos 25 
metų jubiliejų švenčiant, ji bu
vo senate nokautu iš apyvartos 
išmesta. Susinervinimo įkaršty
je buvo pabalsuota jai kitame 
biudžete pinigų nebeskirti.

Formaliai senoje formoje ją 
galima atgaivinti kiekvieną die
ną. paskiriant jai finansuoti 
prezidento prašytą sumą, bet 
atmetimo priežastis yra ne pi
nigai. bet įsitikinimas, kad 
prie šito reikalo reikia naujo 
priėjimo, kad programai reikia 
nauju principinių pagrindų. To
dėl nėra daug vilties, kad ji bū
tų atgaivinta ilgesniam laikui 
ikšiolinėje formoje. Pinigai gal 
dar bus paskirti vieniems me
tams. bet ir tai dar netikra.

Priekaištai rinkosi ilgai, jų 
prisirinko daug. Vieniems ne
patinka, kad karinės pagalbos 
teikimas yra nuolatinis progra
mos bruožas. Kiti randa, kad 
jos administravimo aparatas la
bai brangus ir biurokratiškas. 
Treti tvirtina, kad ji duodama

ir tokiems, kuriems ji neteikti
na. Žodžiu, pasisakyta už tai, 
kad visą reikalą reikia pastaty
ti ant naujos koncepcijos. Ir 
žiūrėti, kad visos biedniokų šel- 

jpimo naštos nesukristų ant vie
nos Amerikos pečių.

Manytina, kad paskutinioji 
paskata tokią demonstraciją pa. 
daryti buvo ir senate susikau
pęs pyktis dėl Kinijos respubli
kos išmetimo rš J. Tautų. Bal
savusiu prieš Amerikos pasiū
lymą palikti Taiwana J. Tauto
se daugumą sudaro kaip tik 
tos valstybės, kurios Amerikos 
ūkine pagalba daugiausiai nau
dojasi. Todėl žinia apie senato 
nutarimą J. Tautų delegacijų 
tarpe sukėlė rūpesti ir nusimi- 
mą. Jeigu Amerika atimtų iš 
J. Tautų agentūrų dabar per 
metus duodamą sumą, jos tu
rėtų savo veiklą labai susiaurin
ti. kitos net ją visai sustabdyti.

Niekas negali pasakyti, ka
da bus sukombinuota panaši 
programa naujais principais, 
nes niekas apie tai dar nėra pa
galvojęs. Ateinantieji metai 
kongresui bus labai nedarbin
gi, nes tai rinkiminiai metai. 
Prezidentūra tikriausiai norėtų, 
kad nors metams būtų palikta 
senoji programa, nes be nieke 
negalima pasilikti, kadangi yra 
Įsipareigojimų, kurie Amerikos 
politikai yra labai reikšmingi.

taip sutvarkyti dėl specialiai 
svarbių priežasčių. Bylas tuo 
reikalu peržiūrės ta pati komi
sija. Bendra taisyklė yra ši: ku
rių atlyginimų pakėlimas buvo 
sulaikytas kainų-atlyginimų įšal
dymo laikotarpy, tie pasilieka 
sulaikyti ir toliau.

Visa šita politika siekia vie
no tikslo: sumažinti infliacija 
iki 2.5 proc. per metus. Mano
ma, kad ateinančiais metais to 
bus galima pasiekti, jei visi 
prie numatytos disciplinos no
rės prisitaikinti. .Šmugeliui di 
dėlė skylė yra prekių kainos. 
Kas jas gali sukontroliuoti, jei
gu tas darbas paliktas pačiam 
prekybininkui ar pramoninin
kui. Didžiuosius gamintojus ir 
pirklius sukontroliuoti lengva, 
bet lieka už jų didelis mažiukų 
būrys. Šioje srityje patys varto
tojai turėtų būti kainų kontro
lės sargai — pasidomėt ar jų 
perkamų produktų kainos didė
ja ar ne. Jei prekybininkai pa
jus esą pirkėjų kontroliuojami, 
jie nedrįs kainų kilnoti, šito
kia kontrolė turėtų būti pilieti
nė pareiga.

Pakistanui 
nutraukti

WasKingloAas. — Tiem gink
lų kroviniam, kuriem išvežti 
Pakistanan duoti leidimai dar 
neįvykdyti' ir kurių sulaikymas 
dar galimas, atšaukti leidimai 
juos Pakistanui pristatyti. Ne
žiūrint to, kad Pakistanas yra 
narys to pačio apsigynimo pak
to. kuriam priklauso Amerika 
ir kurį ji pati organizavo. Apie 
tai pranešdamas Valstybės de
partamentas pridėjo, kad at
šaukimą nulėmęs kongreso na
rių spaudimas ir Indijos prem
jerės Gandhi prašymas. Ji ne
va čia dabar būdama užtikrinu
si prez. Nixona, kad Indija Pa
kistano tikrai nepuls. Ji tik ieš
kanti priemonių nuo užpuolime 
apsiginti. Kad ji perka ginklus 
iš Rusijos, irgi nesanti jos kal
tė, nes jų jai neparduodanti nė 
Amerika, nė Anglija, nė kiti 
ginklais turtingi kraštai.

gesį Jungt. Tautose.
Chou pareiškęs, kad Kinijos 

delegacija porcelano nedaužys, 
bet pradžioje bus labai atsargi 
ir santūri. Mat. pirma reikią su
sipažinti. kaip J. Tautos dirba.

— Nežiūrint to. kad reikalin- 
gas rimtumas ir atsargumas, 
mes turim pakankamai savimi 
pasitikėjimo. — tvirtinęs 
Chou. '

Atidengė ir šį tą, kas jau-su 
daro tvirtą pradžią ir priklauso 
prie pagrindinės linijos.

— Mes esame prieš didžią
sias valstybes; prieš jėgos po
litiką ir dominavimą. Jokiose’ 
aplinkybėse mes netapsime di
džiąja valstybe. Visi .kraštai tu
ri būti vienodai lygūs, Mes tu
rime ypatingai' atsižvelgti i ma
žų ir vidutiniu valstybių nuo
mones. Jeigu į jų nuomones 
niekas dėmesio nekreips, jeigu 
tik visi nutarimai turi rikiuotis 
pagal didžiųjų valstybių nuomo
nes. tąi tokioje padėtyje.mažų
jų. vidutinių ir didžiųjų vals
tybių teises nebus lygios. — 
samprotavo garsiai Chou En- 
lai.

Atrodo, kad šiuose pareiški
muose kažkas maskuojama, 
nes sunku manyti, kad Chou 
nežinotų, kaip J. Tautų- balsa
vimuose lygybė reiškiasi. Juk 
dabar ten nutarimus daro ne 
didžiosios valstybes, net ne vi
dutinės. bet mažųjų valstybių 
dauguma. Kas kita Saugumo 
Taryba, nes ten. jei norėtu, 
kiekviena iš penkių didžiųjų 
gaiėių savo vanos pareiškimu 
kitoms kelią užkirsti. -Saugumo 
Taryboje nuo pradžios iki- galo 
lygybės nėra — ten nelygybė 
yra įstatymas..

Nors balsavusioms už Peki
no priėmimą i J. Tautas valsty
bėms Kinijos vyriausybė dė
kinga. tačiau joms nebus atsi
mokama kokiu nors ypatingu 
patarnavimu. Mat. anot Chou, 
jo vyriausybė laikosi kai kurių 
principų, kurių nemananti lau
žyti. Sakysim. Izraelis balsavo 
už Albanijos rezoliuciją, bet 
diplomatinių santykių Kinija 
su juo negali turėti, nes jis 
pradėjęs agresinį karą ir jo 
dar nesutvarkęs. Ir Portugalija 
balsavo už Albanijos rezoliuci
ją. bet Kinija negali turėti su 
ja santykių, nes Portugalija dar 
nedavė laisvės savo kolonijom. 
Kadangi Kinija remia išsilaisvi-

Prez. Nixonas yra žinomas 
kaip labai rūpestingas jam ten- 
kančių spręsti klausimų studi- 
juotojas. Prieš darydamas 
sprendimus, patarėjų nuomo
nes surinkęs, jis kelioms valan
doms pasitraukia į nuošalią vie
tą ir pats vienas visą medžia
gą pergalvoja, čia jis matomas 
vieno tokio apmąstymo metu 
Kalifornijos rezidencijos sode. 
Mąstymo objektas: kaip išgel
bėti Jordano valstybę vadina
miems Palestinos arabu tero-

Europos viršūnių 
konferencija

Bonna. — V. Vokietijos užs. 
reik, ministeris Scheel pakarto
tinai pasisakė už Europos vals
tybių "viršūnių’' konferenciją 
ir už greitą jos sušaukimą. 
Konferencijos branduolį suda
rytų dabartiniai Bendrosios Rin 
kos šeši nariai ir busimieji ke
turi, kurių įsijungimas jau 
tartas. Nesą reikalo laukti 
formalaus įsijungimo, nes 
ilgiau užtruks. _

Trys reikalai spiria, kad
sas dešimtukas kalbėtų vienu 
balsu: naujos monetarinės siste 
mos sutarimas, pokalbis su Wa 
shingtenu dėl prekių bei kapi
talų apyvartos laisvės, pasitari
mų organizavimas dėl Euro
pos saugumo konferencijos. V. 
Vokietijos vyriausybė daro vis
ką, kad Europa nepabirtų, nes 
tuo atveju Maskva patirtų dide
lį laimėjimą. Yra atsiradęs pa
vojus, kad Prancūzija gali už
simanyti į tą pasitarimą ir Ru-

su- 
ju 
tai

vi-

Taip dabar atrodo J. Tautų gen. asamblėjos salė posėdžių metu. Fotografuota specialiu objektyvu, kuris vadinasi “žuvies akimi”.
United Nations photo

Ta pačia proga Chou japonui 
pareiškė, kad jau daug padary
ta Kinijos-Japonijos diplomati
niams santykiams atnaujinti. Ir 
parašė ta proga japonų tautai 
draugiškumo pareiškimą.

Prieš du mėnesius jis kalbė
jo tuo reikalu visai priešingai 
— statė daugybę sąlygų, kad 
santykiai galėtų būti atstatyti. 
Dabar gi vietoje sąlygų redak
toriui idavė draugiškumo pa
reiškimą. Išeitų, kad Chou yra 
labai slidus chameleonas, ku
rio žodžiams daug reikšmės ne- 
skirtina. Bet gali būti ir taip, 
kad jis yra tik garsiakalbis, o 
kiti padiktuoja viską, kas pasa
kytina. Tai galėtų būti ir ženk
las, kad viršūnėje vyksta ko
va. apie kurią už Kinijos sienų 
daug spėliojama.

Japonai reformuoja 
savo konstituciją

Tokijas. — Dabartinė Japo
nijos konstitucija yra Japoni
jos tradicijoms ir dvasiai sve
timas dokumentas, okupaciją 
vykdžiusio JAV generolo Mac 
Arthuro štabo karininkų sure
daguotas ir Japonijos parla
mentui įsakytas priimti.

Dabar \aldanti demokratu- 
liberalų partija tyliai ruošia 
konstitucijos pakeitimo pro
jektą. kuriame, kaip skelbia
ma,- būsią didelių pakeitimų. 
Jie reikalingi ne tik toms da
lims, kurias Amerikos karinin
kai okupacijos metu įrašė, bet 
ir visoje konstitucijoje, kuri 
yra vienas seniausių konstituci
nės teisės paminklų. Būsilsnti 
paliesta, sumoderninimo pras
me, imperatoriaus institucija, 
parlamentas, krašto apsaugos 
koncepcija, kurią okupantas iš 
uolumo ne ta kryptim pasuko, 
nes ir japonai turi teisę gintis 
nuo užpuoiiko. Bet konstituci
joje liks nuostatas, kad japo
nų tauta atsisako karo kaip 
aukščiausios suverenumo privi
legijos.

Kai dokumentą priims par
tija ir parlamentas, dėl jo bus 
leista pasisakyti tautai ple
biscito keliu.

Indija užsisakė 
rusiškų ginklų

New Delhi. — Sovietų diplo
matų ir karių Indijon važinėji
mo tikslai jau išryškėjo —vy
ko pasitarimai, kaip, kiek ir ko
kiais ginklais reikia papildyti 
Indijos sandėlius. Dabar jau 
užsakymai esą padaryti, patys 
reikalingiausi dalykai atskrai 
dinti lėktuvais, sunkieji daik
tai bus atplukdyti laivais. Kas 
buvo seniau užsakyta, paprašy
ta paskubinti pristatymą. Ypač 
dalis, kurios reikalingos Sovie
tų gamybos sunkiesiems gink 
lams. Sovietija nėra vieninte
lis Indijos ginklų šaltinis, bet 
šia proga prisipažinta, kad da 
bar ji yra didžiausias.

Pati Indija turi didoką savo 
ginklų pramonę. Maskva dabai 
ją aprūpina tik kovos lėktu
vais. sunkiaisiais tankais, rake
tomis ir karine elektronine a- 
paratūra. Bet indai visaip nei
gia. kad jau esą atvykę ir ru
sai instruktoriai. Užsieniuose 
jau kelis kartus buvo skelbia
ma, kad rusai instruktoriai tik
rai atvykę, nes gavus naujų 
rusų ginklų jie ten bent laiki
nai labai reikalingi. Jeigu tik
rai taip, tai reikštų, kad Indi
jon atvežta ir moderniškų rusų 
ginklų.

— Žydu šaltiniai skelbia, kad 
Sovietijos žydams vėl pradėta 
masiškai duoti leidimus išvykti 
Izraelin. Spėjama, kad ikšiol šį-

ristams sukilus ją pasigrobti. siją pakviesti. met išduota 7,500 leidimų.
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Ar tai paskatins glaudesniu vieningumu kovoti? ¥
SPARTA — Rašomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rial, }▼. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Rašinio antroje dalyje buvo 
pažvelgta i svarbiausius Ameri
kos Lietuvių Tarybos laimėtus 
ir nelaimėtus darbus Lietuvos 
reikalu. Toliau — kas tarybos 
buvo padaryta lietuvių vidaus 
gyvenimui?

•

. Altui priklauso kai kurie nuo
pelnai plėsti tarp Amerikos lie- 
tuvių bendro darbo pastangas: 
nuopelnas dėl palankios opini
jos Balfui organizuoti; bent ne- 
priešiška opinija Lietuvių Bend
ruomenei organizuoti; nuopel
nas taip pat, kad leidosi bendra
darbiauti su naujais čia atsira
dusiais veiksniais — atsikėlusiu 
į Ameriką Vliku, Lietuvos Lais
vės Komitetu ir Lietuvi^ Bend
ruomene (bent iš dalies).

Šio visų bendradarbiavimo 
viršūne gal tektų laikyti sude
rintą 1966 sausio 22-23 
Clevelande pareiškimą d ė 1 
vadinamo bendravimo su

Baltijos jūra taps 
negyva jūra

Daug kalbama apie oro, že
mės ir vandenų taršą. New 
York Post ir kiti laikraščiai at
kreipė dėmesį Į taršą, kuri gre
sia Baltijos jūrai.

Baltijos jūra — rašo laikraš
tis — yra 336,000 kv. kilo
metrų ploto. Jos krantuose gy
vena apie 20 mil. su 60 didžių
jų miestų, pradedant nuo Ham
burgo ir einant ratu per Klai
pėdą, Rygą; Taliną, Leningra
dą, Helsinki ir grįžtant i Stock- 
holmą.

Tie miestai išmeta į jūrą po

Leonardo Šimučio knyga “Amerikos Lietuviy Taryba” (3)
Lietuva (nors tiksliau būtų 
pasakius: dėl ryšių su lietuviais 
Lietuvoje). Nors ten sutartą for
mulę kai kas dėjosi nesupratęs 
ir davęs jai kitą turinį,nei jo
je yra, ėmėsi ją kritikuoti, bet 
iš esmės ji buvo patriotiškai ir 
valstybiškai galvojančių visų 
veiksnių teisinga išraiška.

Knygos autorius, apie tą kon
ferenciją rašydamas^ado rei
kalo pažymėti, kad bendravimo 
klausimu tvirtai laikęsi Altas ir 
Vlikas, susvyravę kai kurie L. 
Bendruomenės veikėjai.

Gal būt, tas nuomonių skir
tumas buvo viena (tik viena!) 
iš priežasčių, kodėl Altas su į- 
tarimu ėmė žiūrėti į L. Bend
ruomenės liniją bei darbus.

Pats autorius daugiau kalba 
apie kitą nesantaikos priežas
tį — nesilaikymą pasiskirstymo 
darbų sritim. “Besikuriant LB 
Amerikoje, buvo aiškiai susi
tarta, kad L. Bendruomenė rū
pinsis išimtinai lietuvių kultū
riniais reikalais ir lietuvybės 
išlaikymu, o Lietuvos išlaisvini
mo veiksmų vadovavimą paliks

Ameriks Lietuvių Tarybai ... 
ryšiai su prezidentūra, su Vals
tybės departamentu ir kitomis 
valdžios institucijomis priklau
so ALT” (297 p.). E tos tvar
kos iškrypusi LB, 1961 imda
masi rūpintis audiencija pas 
prez. Kennedy. Dėl to “ge - 
rokai pasibarta, pasikarščiuota, 
pasiginčyta” (289 p.), bet audi
encijoje 1962 dalyvavo ALT ir 
LB bendra delegacija.

Tai ALT pusės nepasitenki
nimo priežastis. Tenka suminė
ti, kad antroji pusė, LB, ėmė

nepasitenkinti ir ALT, kad jis 
nerodąs aktyvumo, priimąs 
valstybės d-mento liniją bei 
argumentus ir nedarąs, kas, jų 
manymu, reiktų daryti Lietu
vos reikalu.'Čia LB jautėsi tu
rinti užpildyti paliktas spragas, 
o tam ją įpareigojanti charta, 
jos reikalavimas rūpintis Lietu
vos laisvės kova.

Gali būti suprantamas bei 
respektuojamas vienų santūru
mas, kitų veržlumas. Tokių 
“sparnų” buvimas neatpalai
duoja nuo pastangų ieškoti vei-

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8HALIN8-6ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way Sta.). Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia parbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231-Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

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

Viktorija čečetienė, Liet. Moterų Klubų Federacijos vi cepirmininkė, kalba dail. Onos Paškevičienės parodos 
atidaryme. Paroda buvo spalio 30-31 Kultūros židinyje New Yorke. Ją surengė LMK Federacijos valdyba.

Nuotr. R. Kisieliau."

kimo bendra kryptim, rodant 
politinės išminties.

Tačiau kai knygoje 1965 ap
žvalgoje terandi 12 eilučių 
apie Atstovų Rūmų priimtą 
rezoliuciją Nr. 416, kuria ape
liuojama į prezidentą kelti Bal
tijos valstybių klausimą Jungti
nėse Tautose, o 1966 metų ap
žvalgoje, kada rezoliuciją pri
ėmė senatas, randi tylą, sunku 
patikėti, kad tokios tylos ar 
bent disproporcijos su kitais į- 
vykiais sąmoningai būtų ėmęsis 
Alto garbės pirmininkas, kuris 
ilgametėj veikloj parodė ne tik 
didelį patriotizmą, bet atlikda
vo šiurkštumų lygintojo, taikin
tojo vaidmenį, vengdavo to,
kas gali provokuoti apkartimą 
ir psichologiškai sunkinti tai,

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayętte SL, Newark, N J. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną.. TR 6-6434.
RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712
JUOZO ANDRUŠIO 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 Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St.. 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kainą.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

MONUMENTS HOLLANDER-CYPRESS CORP. — kapinėm paminklu pro
jektuotojai ir statytojai. 800 Jamaica Ave. Brooklyn, N.Y. 11208. Priešais

ko siekia autorius ir jo knyga Cypress Hills kapines. Tel. AP 7-2332. Užsakymai atliekami visose kapinėse, 

skatinti glaudesnį vieningu- S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave.
mą tęsti kovą dėl Lietuvos lais- Woodhaven,-N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn.
vės (10 p.).

Leonardas Šimutis, Ameri -
kos Lietuvių Taryba. 30 metų 
Lietuvos laisvės kovoje. 1940- 
1970. Chicago, tiražas 3,0 0 0, 
kaina 10 dol. 500 p.

N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatėm į namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

4000 tonų taršos kasdien.. Re
zultatai jau dabar matomi. Gar
sioji Baltijos jūros silkė ir sil
kelė dingsta; kai kur jūra ima 
dvokti nuo pūvančių kiaušinė
lių. Dingsta maistas ir deguo
nis, kurio reikia jūros gyviam 
ir augalam. Iš kitos pusės dau
gėja hidrosulfidai, jūros gy
viam ir augalam nuodas.

Sako, kad Baltijos jūros lau
kia panašus likimas, kuris išti
ko Juodąją jūrą prieš kokius 
6,000 metų. Juodoji jūra pra
rado gyvybę palaikančias me
džiagas be žmogaus kaltės. Bal
tijos jūrai virsti negyvai pade- 
deda 20 mil. žmąnių.

Esą jau dabar Baltijos jūroj 
fosforinių medžiagų daugiau, 
nei jų turėjo Juodoji jūra 4000 
metų pr. Kristų. Okeanografai 
1967 įspėjo, kad Baltijos jūros 
dugne deguonies kiekis nukrito 
iki nuliaus.

Fosforinės medžiagos gali at
sirasti jūroje su lietaus, upių 
vandeniu. Tačiau bent pusė 
tų medžiagų yra žmogaus iš
metama į jūras. Pirmiausia tai 
trąšų medžiagos, kurios suteka 
Į jūrą upėm.

Ar kas daroma Baltijos jūrai 
išgelbėti nuo “mirties 
rašoma nieko.

KONGRESO *
Šiame laikrašty spalio 26 bu

vo suminėtas etninių grupių 
paramos įstatymas Kongrese: 
keltas klausimas: ar pinigai, jei 
jie bus paskirti, eis tiesiogiai 
etninių grupių paramai ar biu
rokratiniame aparate susispie
tusių asmenų paramai?

Drauge lapkričio 2 Algiman
tas S. Gečys, JAV LB centro 
valdybos vicepirmininkas, ap
rašo, kiek LB atstovai stengėsi 
veikti senatorių Schweikeri ir 
kongresmaną Pucinskį, kad 
tas įstatymas būtų priimtas. To
limesnė jo informacija apie Wa
shingtone buvusią etninių gru
pių konferenciją spalio 16-17 
nenuteikia optimistiškai: į pi
nigus tiesia rankas ir tie, ku
rių darbų etninių grupių reika
lam nematyti.

“Prie įstatymo suteiksiamos 
paramos taikstosi liberalų ka
talikų grupė, kelios grynai po
litinį darbą dirbančios ir para
mai gauti kvalifikacijų neturin
čios organizacijos ir konserva- 
tiškajai pažiūrai atstovaujan
ti National Confederation of

— ne- American Ethnic Groups. Neat
silieka visoje eilėje miestų vei-

NAUDI - V...ĮSI GAUDO
SPAUDA'

kią tarptautiniai institutai 
(ypač turintieji katedras, atlie
kančias kai kuriuos įstatymo 
keliu norimus paremti darbus) 
ir pagrindinėms tautinėms ma
žumoms atstovaujančios orga
nizacijos (Lietuvių Bendruome
nė, Polish American Congress).

“Šių eilučių autoriui kartu 
su Aušra Mačiulaityte-Zerr ir 
arch. Arvydu Barzduku yra te
kę atstovauti JAV LB š.m. spa
lio 16-17 d. Washingtone įvy
kusioje etninių grupių konfe
rencijoje. Jei į konferenciją 
vyksta su tam tikromis abejo
nėmis, grįžta dar su didesnė
mis. Konferencijoje pasigesta 
daugelio etninių grupių atsto
vavimo. Konferencijos iniciato
rių organi/aciniai sugebėjimai 
taip pat kelia abejonių dėl atei
ties veiklos išvystymo. Svar
biausia, konferencijos daly
viams daugiausia esant aukštų
jų mokyklų dėstytojams, per 
šasi klausimas, kiek iš viso jų 
turima bendro su tautinių gru
pių masėmis, kurių tautinio 
identiteto palaikymui įstaty

mas pirmoje eilėje ir skirtas. 
Vykę pranešimai ir juos seku
sios diskusijos sudarė įspūdį, 
kad daugeliui šių universitetų 
profesorių pirmoje eilėje rūpi 
suradimas būdo prieiti prie val
džios paramos savo studijinių 
straipsnių paruošimui ir išleidi
mui finansuoti. Rėmimas šešta
dieninių mokyklų, joms vado
vėlių parašymas ar dėstytojų 
paruošimas jautėsi esąs antraei
lės svarbos dalykas, nors šiuo 
reikalu rezoliucija ir buvo pri
imta. Lietuvių Bendruomenės 
atstovai konferencijoje visapu
siškai pabrėžė tautybių šeštadie- 
ninių mokyklų rėmimo būtinu
mą.”

Toliau rašo, kad į LB daug 
kas kreipėsi, ar eiti į tos ar

kitos grupės šaukiamą susirin
kimą būsimo įstatymo paramai 
“pasidalinti”. Bendruomenės c. 
valdyba atsakanti: -“Dalyvauki
te, stebėkite, asmeniškai įsijun
kite, bet kol su įstatymu surišti 
kai kurie klausimai nepaaiškės, 
venkite oficialaus LB užangaža- 
vimo”.

Prie A. Gečio pranešimo gali
ma pridėti įspėjimą dar apie 
vieną galimybę: kai pinigo no
ri Amerikos politikieriai politi
nei veiklai ne mažiau kaip et
ninių grupių atstovai kultūrinei 
veiklai, tai tos “konfederaci
jos” ar kitaip etninių grupių 
vardu tariamai atstovaujančio 
organo priekin gali būti iškišti 
toki asmens, kurie užmerks a- 
kis, kai etninėm grupėm skiria
mos lėšos eis partinei ateinan
čių rinkimų akcijai.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga« 
Ii vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Mpnahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

Lietuviška
KELIONIŲ 

AGENTŪRA
TRAVELER’S VILLAGE

(“VYTIS” INTERNATIONAL TRAVEL)
Romas Kezys, Pres.

2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 — Tel. 769-3300
• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu

Vlikas kreipėsi į žmogaus 
teisių komisiją

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:
LĖKTUVAI 
VIEŠBUČIAI 
LAIVAI (Cruises) 
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS

Vliko tarybos posėdy New 
Yorke spalio 29 Juozas Audė
nas, ėjęs Vliko pirmininko pa
reigas, painformavo, kad Vliko 
valdyba nuo rugsėjo 10 savo 
posėdžiuose daugiausia rūpino-

stovybė Venecueloj ir Tautos 
Fondo atstovybė Anglijoj.

Dėl Prienų klebono kun>. Juo
zo Zdebskio, apkaltinto, kad 
ruošęs vaikus prie pirmos ko
munijos, Vlikas pasiuntė raštą

Užbaigus mažąją dainų šventę. į sceną rengėjų pasvei kinti susirinko visa eilė muzikų ir jų bičiulių. Nuotrau
koje matome dainų šventės rengėjus. dirigentus, solistus, muzikus ir ju bičiulius. Dainų šventė buvo spalio 
24 Elizabethe. N.J. Nuotr. R. Kisieliaus

si busimojo Vliko seimo ruo
ša. Seimas Įvyks gruodžio 4-5 
Detroite, Lietuvių Namuose. 
Technikiniai ruošos darbai jau 
atlikti.

Iš pranešimo taip pat paaiš
kėjo, kad pertvarkyta Vliko at-

Amnesty International (Angli
joj), kuri rūpinasi politinių ka
linių gelbėjimu. Prašyta jos pa
galbos kun. Zdebskiui ir, pa
kartotinai, S. Kudirkai. Gautas 
atsakymas, kad įstaiga Londo- 

(nukelta į 4 psl.)

$ Lietuviškam rajone — N
| LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ g

I Alice’s Florist Shop |
Y 107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N.Y. g
| --------  Gėlės įvairiom progom --------
8 Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius & 
X atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- X 
S kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. g

DERWINSKI APIE
Lietuvos gen. konsului dr. 

P. Daužvardžiui mirus, apie ve- 
liąnį rašė visa eilė JAV ame
rikiečių dienraščių. Velionis bu
vo pagerbtas ir JAV Kongrese. 
Atst. Rūmų narys Edward J. 
Derwinski spalio 12 Rūmuose 
tartame žodyje pažymėjo, kad 
dr. Daužvardis lietuvių reikalui, 
jų bylai dirbęs visame pasau
ly nepaprastai ryžtingai. Pasak 
Derwinskio, visiem, kuriem 
laisvė yra brangi, yra gerai žino
mas velionies reagavimas į so
vietų puolimus, taip pat visi 
pažįsta ir jo neatlaidžią kovą 
prieš sovietų ar komunistinio

A.A. DAUŽVARDĮ
fronto organizacijas. Daužvar
dis buvo nuolatinis Lietuvos 
bylos gynėjas Chicagos spaudoj, 
be to, ir kalbėtojas įvairiuose 
susirinkimuose ar minėjimuose. 
Daugelis veliqnies kalbų bu
vo paskelbta Kongreso leidiny 
“Congressional Record”.

Atst. Derwinski savo kalba 
baigė žodžiais: “Dr. Daužvardis 
buvo žymus vadas ir ryžtingas 
Lietuvos bylos bei laisvės reiš
kėjas. Jo mirtis tai nepaprastas 
nuostolis lietuvių bendruome
nei. kuriai jis tarnavo ištikimai 
per 25 metus”. (Elta)

NEW YORK * CHICAGO

LITAS Investing Co., Inc.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar
ba paskolų reikalais prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212 - 441-6799 
2422 West Marquette Rd. Chicago, Ill. 60629 — Tel. 312 - 476-2242
Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis |

LITAS SERVICE CORPORATION
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.
Chicago Rome Paris Mūnchen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėt. LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti,- 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. — LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KELIONĖN ?... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 

SĖKMINGOS KELIONĖS I
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by FRANCISCAN FATHERS 
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Ženklai iš trečiojo sinodo
Kodėl šioje vietoje tenka mi

nėti trečiąjį vyskupų sinodą? 
Nes apie jį tokioje spaudoje 
kaip N. Y. Times, Time daug 
sykių tiesa buvo sumaišyta su 
netiesa, dalį tiesos skelbiant, 
dalį nutylint, padarant išvadas, 
kurių neparemia faktai...

The Wanderer, Minnesotos 
katalikų laikraštis, rašė, kad 
Romoje korespondentai buvo 
virtę ne informatoriais, bet “pa
tarėjais”, agifatoriais, “lobbyis- 
tais” — labiausiai už privalomo 
celibato kunigam atšaukimą. 
Jų skelbiamos “informacijos” 
siekė ne informuoti, bet įtaigo
ti sinodo dalyvius; o netiesio
giai dezorientuoti tikinčiuosius.

Kas gi ten sinode buvo ypa
tingo?

Nutarimai, kol jie nepatvir
tinti popiežiaus, oficialiai ne
skelbiami. Bet jų turinys viso
je spaudoje paskelbtas. Visa 
spauda sutaria, kad sinodo vie- 
ningai pasisakyta už privalomo- 
kunigam celibato vakarų apei
gų Bažnyčioje išlaikymą.

Antra, siūlymas neleisti jo
kiom sąlygom šventinti vedu
siųjų į kunigus surinko 107 bal
sus; siūlymas leisti tam tikrom 
sąlygom su popiežiaus pritari
mu vedusius šventinti surinko 
87 balsus.,Dviejų trečdalių ne 
surinko, vadinas, nė vienas siū
lymas nevirto nutarimu. Ta
čiau N. Y. Times padarė džiū
gaujančią išvadą, kad “konser
vatorių” siūlymas nepriimtas. 
Iš tiesų, jeigu būtų priimtas ar 
vienas ar antras, jie vistiek ei
na popiežiaus galutiniam , spren
dimui.

Šie balsavimai parodė, kad 
sinode vieningai vyravo, nuomo
nė, kuri sutampa su tikinčiųjų 
didelės -daugumos nusistatymu 

- dėl celibato.
Būdinga betgi, kad už celiba

to išlaikymą labiausiai stojo 
vyskupai iš tų kraštų, kurie 
nepažįsta prabangos.

Būdinga ir tai, kad nutarime 

celibatas siejamas su malda ir 
budėjimu pagal ’ Evangelijos 
dvasią, su neturtu, su džiaugs
mu, su atsisakymu nuo tuščios 
garbės, su broliška meile, — 
tokis kunigas galis pasiekti šių 
laiku žmones, skelbdamas Kris
tų, v

“Teisingumo pasauly” reika
lu daug prikalbėta. Bet Nation
al Catholic Register vertina, 
kad prikalbėta kiek vienašališ
kai. Vakarų pasaulio atstovai tu
ri žodžio laisvę, ir jie užuomi
nom ar tiesiai vardais kritika- 
kavo savo kraštuose vykdomą 
neteisingumą (ypač Amerikos 
kalbėtojas). Iš komunistų val
domų kraštų atvykę tos laisvės 
neturi, ir jie tylėjo. Jie nega
lėjo kalbėti apie neteisybes, 
vykdomas komunistų valdomuo
se kraštuose.

Tylos tuo reikalu siekė ir Va
tikano diplomatija. Vatikano 
II susirinkime apie komunistų 
pavergtuose kraštuose tikėjime 
padėti tyla išlaikyta, šiam si
node tylą pralaužė kankinys uk
rainiečių arkivyskupas kardino
las Slipyj. Jis pakėlė balsą 
prieš Ukrainoje vykdomą rytų 
apeigų katalikų persekiojimą; 
prieš katalikų Bažnyčios likvi
davimą ir jos prijungimą prie 
Maskvos ortodoksų Bažnyčios. 
Jis taip pat pakėlė balsą prieš 
Vatikano diplomatų tylą —kad 
net protesto balso 
kiojimų Ukrainoje 
nepasakė.

Kardinolo Slipyj 
buvo prieš Romos katalikų 
nyčią. Ištikimybę jai reiškė vi
si ukrainiečių vyskupai egzilai. 
Jo balsas buvo nukreiptas prieš 
Vatikano diplomatiją, kuri sie
kia susipratimo, sugyvenimo, 
koegzistencijos, paaukodama 
Teisingumą, ištikimybę Tiesai.

Slipyj balsas verčia kiekvie
ną susimąstyti: ar sustiprėjusi 
ana diplomatinė veikla yra “Die 
vo karalystės” ar “šio pasau
lio” kelias?

dėl perse- 
Vatikanas

balsas ne-
Baž-

Eidamas pro Kultūros Židinį, 
matai antrame aukšte pro lan
gus šviesas ir priešpiet ir po
piet. Ir tai jau seniai taip. Ko
respondentas panūdo patikrin
ti, kas tas šviesas ten degina.
. Ir pamatė — didžiulio stalo 
gale sėdi rūpestingai į kažką į- 
kibęs A. Reventas. Prie karto
tekos spintos stovi ir jos stal
čius traukia ir užstumia A. 
Radzivanienė. Prie stalo popie
rėlius dėsto, klijuoja dar kelios 
ponios. O prieš jas ant stale 
sustatyti tomai tomų, lyg ko
kios enciklopedijos. Korespon
dentas suskaitė jų 13. Bet A. 
Reventas pasiskubino pataisyti 
dar ne visi, esą viso 15.

’ Atverti vieną tomą po kito. 
Gi pavardės, pavardės, pavar
dės ... Jų esą apie 5,000.

— Kas gi čia dabar?
— Atkasinėjam ir čia su ra

šom gyvuosius New Yorko lie
tuvius, — tarė Radzivanienė.

— Tai New Yorko Įžymybių 
vardynas, — išskaitei iš A. Re- 
vento šypsnio.

— Kaip matau iš šių lapų,— 
nutraukė koresponden-tas, — 
— tai" vieni tuo Įžymūs, kad 
Kultūros Židiniui jau davė; kiti 
įžymūs tuo, kad dar nieko ne
davė. — Taip, čia surašytos 
pavardės su adresais, su zipko- 
dais ir dar su intymesniais da
lykais — kas kiek Kultūros Ži

Kultūros Židinio statybos vajaus komitetas ir kartote kos rengėjai. Iš k.: L. Tutinienė, A. 
komiteto pirmininkas, S. Bobelienė, A. Radzivanienė, R . Balsienė. Ant stalo — New Yorko lietuviu sąrašai.

Nuotr. V. Maželio

Reventas — vajaus

.tfįįįk

diniui ar pranciškonam jau da- 
vė, kiek dar pažadėjo. Ir tie, 
kurie nieko nedavė ir atsisakė 
duoti, Čia garbingai Įrašyti.

— Ar pasitikit, kad jūsų dar
bas nebus veltui, kad čia sura
šytieji bus Įžymieji davėjai?
— Jei neturėtume pasitikėji

mo, tai čia neateitume, —griež 
tai atsakė šios kartotekos suda- 
rinėjimo talkos “brigadininke” 
A. Radzivanienė. (Ji yra ir sta
tybos komiteto sekretorius). O 
vajaus sekcijos vadovas A. Re
ventas pasiskubino optimistiš
kai nuteikti:

— Tikiu visu 100 procentų, 
kad rr.ūsų darbas nebus vel
tui. Visuomenė 
mes patys jau 
tik pinigą, bet 
savo laiką ...

A. Radzivanienė, S. Bo-
L. Tutinienė, R. Bai-

atsižvelgs, kad 
paaukojom ne 
ir savo darba.

Taip, pasižiūri i tuos tomus, 
kuriuos sudarė kartotekos tal
kininkai. tikriau savanorės tal
kininkės; sudarė tos pačios^/ia 
esančių ir nesančių rankos — 
rinko adresus, perrašinėjo ma
šinėle po kelis egzempliorius, 
karpė, lipdė, klijavo i knygas— 
kaip bitės. Ir tai dirbo nuo Ve- 
lyų su vasaros pertrauka. Dir
bo ir dirba 3 dienas per savai
tę, kiekvieną kartą po ketvertą 
valandų.

Tai darė čia prie stalo dir-

$•$>' i

bančios 
belienė, 
sienė; kasdieninis čia talkinin
kas ir A. Reventas. Čia šiuo tar
pu nebuvo, bet kitom dienom 
talkina D. Birutienė, P. Ivašaus- 
kienė, L. Vainienė, Ž. Jurienė. 
B. Labutienė. Patalkina kartais 
ir K. Vainius, o anksčiau B. 
Radzivanienė.

Kai kurios čia suminėtos šei
moje turi .mokyklinio amžiaus 
vaikų — vaikus išleidžia Į mo
kyklą ir pačios atskuba padir
bėti čia nuo 11 iki 3 vai. Kai 
kurios kaip Balsienė, Tutinienė

turi darbus ir betgi suranda jė
gų bei laiko vakarais pasirody 
ti. Kai kurios kaip L. Vainie
nė tarnauja, studijuoja ir vis 
tiek randa laiko verbuoti rinkė
jus.

— Mes savo darbą baigiam, 
kartoteka paruošta. Paskutinis 
ir daug kantrybės reikalaująs 
darbas dar lieka paskirstyt gru
pėm žmones, kuriuos atskiri rin
kėjai turės aplankyti, — aiški
no procedūrą A. Reventas. — 
Pvz. Maspetho skaičius didelis 
ir teko suskirstyti į 8 grupes. 
Dabar nuo lapkričio 15 tie rin- 

DR. VALIŪNAS IR MIN. LOZORAITIS BENDRAI 
DEL EUROPOS KONFERENCIJOS

Dr. J. K. Valiūnas, Vliko pir
mininkas, apie septynias savai
tes lankęsis užsieniuose, spa
lio 29 painformavo Vliko tary
bą.

Su dipl. šefu min. St. Lozo
raičiu sutarė bendrą akciją dėl 
galimos Europos saugumo kon
ferencijos. Vliko valdyba ir 
min. Lozoraitis paruoš bendrą 
memorandumą, Lozoraitis ir 
Valiūnas drauge aplankys vy
riausybes tų laisvu kraštų, ku
rie konferencijoj dalyvaus, 
ir jom išdėstys Lietuvos reika-

lūs bei įteiks ne tik memoran
dumą, bet ir kitą reikalingą 
medžiagą.

Žygiai šiuo klausimu sutarta 
derinti su Latvijos ir Estijos 
diplomatais bei latvių, estų glo
balinės paskirties organizaci
jom. , •

Lankydamasis Turkijoj, dr. 
Valiūnas kalbėjosi su P. ir A. 
Bražinskais bei jų advokatu Ce- 
lal Yardimci. Šis Bražinskų- by
los reikalu yra teismui patei
kęs apie 160 lapų dokumenti
nės medžiagos, kuria Vlikas ap
rūpino advokatą, neskaitant 
laiškų, telegramų, mūsų visuo
menės gausiai siųstų betarpiš
kai Turkijos vyriausybei.

Šiuo 
mi net 
lygose, 
nemaža 
deda daug pastangų, siekdamas, 
kad Bražinskų byla būtų grei
čiau pradėta iš naujo svarstyt: 
teisme. Abu Bražinskai nuošir
džiai dėkoja visiem lietuviam 
už paramą.

Dr. Valiūnas Afrikoj lankėsi 
Kenijoj, Rodezijoj ir Tanzani
joj. Teko pasikalbėti su Rode- 
zijos politinio departamento di
rektorium, su Kenijos proto 
kolo šefu ir su visa eile kitų 
žymesnių Afrikos politikų bei 
veikėjų. Iš jų patyręs, kad Af
rikos valstybės beveik nieko ne
žino apie Lietuvą bei jos padė
ti. Ta prasme geresnė padėtis 
esanti Liberijoj. 

metu Bražinskai laiko- 
išimtinai geresnėse ’są- 
Dėl to Vlikui susidaro 
išlaidų. Adv. Yardimci

kėjai gaus sąrašus, ir nuo mar
šų gyvųjų lietuvių atsiliepi
mo į rinkėjų pasibeldimą į jų 
sąžines bei širdis priklausys 
Kultūros Židinio likimas.

— Jei dabar New Yorkas Ži
dinio nepastatytų, tai jau nie
kad nepastatys, — su ryžtu 
tvirtino A. Radzivanienė.

Tokis tas Židinio statybos su- 
sibaudėlių, “sąmokslininkų” pa 
siaukojimas, pasiryžimas ir tikė
jimas savo atkastaisiais gyvai
siais lietuviais vyksta už anų- 
šviesų languose.

Mūsų intelektualinio jauni
mo, pasak Valiūno, uždavinys 
turėtų būti informuoti, kur tik 
Įmanoma, buvusias Afrikos ko
lonijas apie Lietuvos kolonializ
mą, Sovietų Sąjungos vykdo
mą, ir gauti tų afrikinių kraštų 
— buv. kolonijų paramą 
lonializmo atsikratvmo 
lu.

Jau antri metai Vliko 
dr. Valiūno pastangomis 
liuojamos lietuviškos progra
mos iš Manilos (Filipinuose) ra
dijo siųstuvo. Dr. Valiūnas Eu
ropoj patyrė, jog šios radijo 
transliacijos turi pasisekimo.

(Elta)

to ko- 
reika-

pirm.
trans-

50,000 dol. koplyčiai
Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F 

M., prrnciškcnų provincijolas, 
gavo naujų aukų statomai vie
nuolyno — Kultūros Židinio 
koplyčiai. Didžiausia naujos 
koplyčios fundatorė yra a. a. 
Magdelena Marmonaitė, kurios 
vardu įnašas sieks per 50,000 
dol.

Kultūros ŽMinio
statytojų

TARNYBOJE

JUOZAS

ERETAS
LIETUVAI

(6)
Šita linkme eidamas, jis Įsto

jo 1915 m. rudeni į Friburto u- 
niversiteta, kuris pasižymi tuo, 
k'ad jungia tarptautinį pobūdį 
su katalikiškuoju nusistatymu 
mokslo organizacijos ir pasau
lėžiūros dalykuose, čia jis stu 
-d i javo germanistiką, visuotinę 
istoriją, meną ir filosofiją, 
klausydamas, be kita ko. paskai
tų pas tokius žymius profeso
rius kaip Nadleris, Schnuereris. 
de Munnynckas ir k. Mokslo 
vadovas pagrindinėje jo šako
je buvo žymus profesorius, pas
kui įsigijęs europišką vardą J. 
Nadleris, kuris po to keletą 
metų dėstė Karaliaučiaus, o 
dabar dėsto Vienos universi
tete. šis žymus mokslininkas 
pratino Eretą ir savo pavyz
džiu rodė, kaip reikia jungti ir, daug darbų: jau 1918 m. bu-

tikslų mokslini darbą su stro
piu stilistiniu formulavimu 
Tai du didelio mokytojo Įsaky
mai, kurie tapo paskui veda
maisiais pradais moksliniame 
ištikimo mokinio darbe.

Protarpiais teko Eretui šį tą 
studijuoti ir kituose universite
tuose: Bazelyje, savo gimtaja
me mieste, kur jis lankėsi pas 
savo motiną, ir Lozanoje, kur 
Į galą universitetinių savo stu
dijų jis dirbo jau su lietuviais 
informacinį darbą. Matyti, tos 
ypatybės, kurios dabar charak 
terizuoja prof. Ereto darbą,,bū- 
tent, gabumas, darbštumas ir 
kūrybinė iniciatyva, jau ir tuo
met akademinėse studijose Imi 
vo pasireiškusios visu savo pil
numu, nes palyginti trumpu lai. 
ku jis sugebėjo nudirbti gerai

vo Filosofijos Fakulteto priim
ta su aukščiausiu Įvertinimu di
sertacija “Das Jesuitentheater 
zu Freiburg in der Schweiz” 
(Herder, Freiburg im Breisgau 
1921, XVT-i-259 p.); tų pačių 
metų pabaigoje (XII.22) jis sėk
mingai išlaikė ir daktaro egza
minus.

Mokslo protarpiais, ypač a- 
tostogų metu, Eretas ėjo ir ka
ro tarnybą ir, perėjęs kariūnų 
apmokymo laiptus, Įgavo švei
carų armijoje leitenanto laips
nį-

Mokslo ėjimas visuose savo 
tarpsniuose Eretui buvo dar
gi surištas su organizaciniu vei
kimu; nuo jaunų dienų jis akty
viai dalyvavo katalikiškojo jau
nimo organizacijose: iš pra
džios “Angelo Sargo” kuopelė
je, paskui berniukų kongrega 
cijoje ir skautų draugovėje, 
pagaliau, studentavimo laikais. 
— studentų katalikų sąjungo
je. Iš pradžios jis buvo įstojęs 
L studentų katalikų korporaciją 
“Alemannia”, bet, nepatenkin
tas jos triukšmingu buršišku- 
mu ir blizgučių pamėgimu, sy
kiu su kitais draugais įkūrė 
naują korporaciją “Friburgia” 
kuri turėjo būti laisva nuo šitų 
ypatybių ir eiti didesnio socialu- 
mo, draugiškumo ir menišku
mo linkme.
Susipažinimas su lietuviais ir 
dalyvavimas lietuviu akcijoje
Studentavimo laikais Ereto gy- ir sugestionuoti jam aspiracijų, 

venime buvo įvykęs faktas, ku-

ris- paskui turėjo lemiamos 
reikšmės visam jo gyvenimui. 
Būtent, 1917 m. jis susipažino, 
tarpininkaujant prof. Schnue- 
reriui, su lietuviais studentais, 
studijavusiais tada-Friburge, ir 
davėsi Įtraukiamas i informa
cini darbą, turėjusį savo užda
viniu kelti vakarų Europoje 
Lietuvos vardą ir skleisti ži
nias apie atgimstanti valstybių 
niam gyvenimui Lietuvos kraš
tą. Kai lietuviams prireikė 
žmogaus, kuris mokėtų Šveica
rijos kalbas ir galėtų sureda
guoti. išleisti ir net rašyti biu
letenių, straipsnių ir brošiū
rų apie Lietuvą, tai užklaustas 
šituo reikalu prof. Schnuereris 
rekomendavo dr. J. Purickiu’ 
savo klausytoją Juozą Eretą. 
Tų metų pabaigoje jis ir pra 
dėjo dirbti šitą reikšmingą 
Lietuvai darbą.

Dr. Purickiui, kuris tada bu
vo jau baigęs savo reikalus su 
Friburgo universitetu, bene 
pirmam teko angažuoti Eretą : 
informacini Lietuvos darba. 
Dr. Purickis pasirodė esąs ge
ras tarpininkas tarp Lietuvos 
reikalų ir Ereto: švelnus apsi 
ėjime su žmonėmis, lengvai su
tariamas, nestatąs jokio klausi
mo labai griežtai, apskritai tu
ris diplomatinių gabumų ir ge
rai informuotas žmogus, jis su
gebėjo sudominti Eretą Lietu
vos problema, Įtraukti į darbą 

surištų su Lietuvos ateitimi.

1918 m. vasario 10 d. dr. Pu
rickis. kaipo Spaudos Biuro 
Lozanoje atstovas, formaliai 
pakvietė Eretą: Į to biuro tar
nybą, Į kurios pareigas įeidavo 
žurnalistinis darbas spaudos 
biure ir redakcinė pagalba tuo 
laiku leidžiamajam rumalui 
“Litauen”. šitas pareigas jis ir 
ėjo iki 1918 m. galo, vis labiau 
įsigilindamas i Lietuvos reika
lus ir vis labiau suaugdamas su 
lietuviais, gyvenusiais tuo lai
ku užsienyje.

Jau tada jis turėjo progos 
susipažinti su žymesniais lietu
viais politikais, kurie anais per
silaužimo metais lankėsi iš Lie
tuvos Šveicarijoje, norėdami 
pasidairyti platesniame pasau
lyje, susiorientuoti susidariu
sioje i karo galą padėtyje ir už
megzti santykių, naudingų Lie
tuvos reikalam. Ne vienas iš 
šitų žymesnių lietuvių politikų 
ragino Eretą vykti Lietuvon ir 
ten dalyvauti atgimstančios 
Lietuvos valstybės darbe. To
kių pat paraginimų jau anks
čiau jis gaudavo nuo savo pa
žįstamų lietuvių, su kuriais 
jam reikėjo drauge dirbti. Vi
sa tai, žinoma, turėjo reikšmės 
jo apsisprendimui vykti Lietu
von ir ten pasirinkti savo atei
ties veikimo dirvą. Bet didžiau 
šią rolę čia bus suvaikinęs su
sidraugavimas su a.a. Mykolu 
Ašmiu.

(Bus daugiau)
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Alfonsas Samušis kalba Maironio mokykloje, pradėdamas šiuos mokslo me
tus. Jis ilgą laiką buvo mokyklos vedėjas, praeitais metais pasitraukė, šie
met, susirgus mokyklos vedėjai Elvyrai Ošlapienei, jis ją pavadavo ir tvar
kė mokyklos reikalus, kol vedėja grįžo į savo pareigas. Nuotr. G. Peniko
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Liet. Bendruomenės kultūriniai rūpesčiai
(3.)

Ryšium su JAV LB 20 metų 
sukaktimi, spalio 9 Kultūros Ži
dinyje Brooklyne buvo sureng
tas seminaras, kuriame kalbėta 
apie ateities kultūrinius dar
bus. Kalbėjo New Yorko LB 
apygardos vicepirmininkas Pau
lius Jurkus.

Praeituose Darbininko nume
riuose “buvo paliesta, ką Lietu
vių Bendruomenės apylinkės 
galėtų nuveikti muzikos, litera
tūros srityje. Buvo suminėti 
chorai, dainos, instrumentinė 
muzika, knygų platinimas, jų 
pristatymas, literatūros vaka
rai.

» Dabar einame toliau. Taupy
dami vietą, likusią paskaitos 
dalį sutraukiame.

Apie literatūrą, meną, jaunimą ir sportą
tys duoda progos pažinti ne tik 
patį autorių, bet kartu ir aną 
epochą, Lietuvos kelią į laisvę. 
Jau dabar reikia planuoti ir or
ganizuoti vyskupo Motiejaus 
Valančiaus 100 metų mirties 
atžymėjimą. (Mirė 1875). Valan
čius buvo centrinė praeito am
žiaus figūra, gelbėjusi tautą pa
čiais sunkiausiais laikais, ją iš
mokęs rašto, blaivinęs, pirmas 
spausdinęs Prūsuose slaptas 
knygeles ir jas gabenęs į Lietu
vą, organizavęs knygnešius.

4. Rūpinasi suorganizuoti 
rankraštyną. Šiuo metu lietuvių 
rašytojų rankraščiai yra pri
glausti bendrame Pasaulio Lie
tuvių Archyve. Bet jie ten skęs
ta daugybėj kitų popierių. Ra-

2. Didžiųjų tautos švenčių 
proga organizuoja platesnes 
dailės parodas, įjungia ir jauną
ją dailininkų kartą.

3. Organizuoja istorinius pa
veikslus. Kaip žinome, Lietuvoj 
plačiai išvystė šios rūšies tapy
bą ir sukūrė eilę istorinių pa
veiksiu, kurie atitinka jų ko
munistinius poreikius. Mum rei
kia sukurti istorinius paveiks
lus iš nepriklausonlos Lietuvos 
gyvenimo, iš partizanų epochos, 
iš Simo Kudirkos išdavimo. 
Šios rūšies tapyba neatsiras, jei 
jos niekas neorganizuos.

4. OrgSųiizuoja dailės istoriją, 
kur būtų apžvelgta, ką nuveikė 
lietuvis dailininkas, atsidūręs 
emigracijoje.

Įima jo atgaivinti ir išleisti kas
met kokius tris ar keturis nu
merius. Čia turėtų būti cent
ro valdybos vienas iš pirmųjų 
rūpesčių.

Lietuvių Bendruomenės glo
bos prašosi ir šeštadieninės mo
kyklos.

Apylinkės gerai žino, kur 
yra lietuvių vaiky. Reikia juos 
paraginti, sudaryti sąlygas, 
kad galėtų patekti į tokią mo
kyklą. Apylinkė turi domėtis sa
va mokyklėle, ją visokiais bū
dais remti.

Dabartinė švietimo valdyba 
organizuoja mokytojų kursus 
Apylinkės apsirūpina, kad bū
tų iš vietovės pasiųsta jaunų 
žmonių. Tai yra surišta su lė-

Keliami tostai už New Yorko vyrų chorą Perkūną. Ch oro krikštynos jvyko lapkričio 6 d. šv. Aloyzo salėje 
Great Neckę. Iš k.: Vytautas Alksninis — choro pirmi ninkas, Vytautas Strolia — choro dirigentas, toliau — 
krikšto tėvai Jadvyga Matulaitienė ir Lietuvos gen. konsulas A. Simutis. Nuotr. P. Bivainio

4. LB apylinkė, organizuoja 
vieno rašytojo pristatymą. Pasi
kviečia vieną rašytoją ir jam 
skiria visą vakaro programą. 
Apie jį patys kalba, skaito į- 
vairius jo kūrinius, leidžia ir 
pačiam autoriui kalbėti. Tokiu 
būdu plačiau susipažins su to 
autoriaus kūryba ir su jo gyve
nimu. Tokio pobūdžio pristaty
mai rengiami Rochestery, N. Y. 
Ten juos įvedė rašytojas Jurgis 
Jankus.

Didesni literatūriniai darbai
Šalia mažesnių literatūrinių 

•reikalų yra visa eilė didesnių, 
kuriuos jau turėtų įveikti LB 
centro valdybos speciali sudary
ta komisija ar komitetas.

1. LB centro valdyba per
ima iš Lietuvių Rašytojų Drau
gijos 1000 dol. premiją ir ją 
skiria savo vardu. Apie tai 
anksčiau buvo kalbėta ir rašy
ta spaudoj. Buvo siūlytas toks 
projektas. Pačiai Liet. Rašyto
jų Draugijai tokia premija yra 
visai primestinė. Jai ir netinka 
premijuoti savo narius, nes ra
šytojas juk rašo visai lietuviš
kai bendruomenei, ne savo 
draugijai.

2. Organizuoja literatūros is
torijos rašymą. Tokia istorija la
bai reikalinga, ji įtvirtintų api
brėžimus, išryškintų sąvokas ir 
idėjas. Viso ' to negali padary
ti rašoma literatūros istorija 
Lietuvoj.

3. Iš anksto organizuoja iš
kiliųjų lietuvių rašytojų sukak
tis, pvz., kaip Vaižganto 100 
metų gimimo sukaktis. Sukak-

šytojų archyvui reikia kito
kio priėjimo ir sutvarkymo. To
kį rankraštyną ’galėtų organi
zuoti tėvai pranciškonai. Jėzui
tai priglaudė savo namuose mu
zikų archyvą, čia visai pritiktų 
rašytojų archyvas. Pranciško
nai’ jau turi gražią pradžią. Jie 
turi brangių senovės rankraš
čių, turi Pabrėžos bent kelias 
knygas, turi Maironio rankraš
čių.

DARBAI DAILĖS SRITYJE
Lietuviai dailininkai yra ga

na veiklūs.. Jų parodos dažnai 
rengiamos mūsų kolonijose. 
Rengia atskiros draugijos, daž
niausiai skautai. Kartais rengia 
Liet. Bendruomenės apylinkė.

1. Apylinkės valdyba skatina 
kitas organizacijas tokias paro
das rengti. Jei tos kitos nesi
ima, tai pati valdyba kasmet 
surengia bent.vieną dailės paro
dą.

2. Apylinkės valdyba (arba 
paskatintos organizacijos) orga
nizuoja paskaitas apie lietuvių 
dailininkus, parodo skaidres ir 
supažindina su praeities žy
miaisiais dailininkais. Į tokias 
paskaitas ypač kviečia jaunimą.

Premija dailininkam
- Teko jau pastebėti, kad rei

kia premijos ne tik rašytojam, 
bet ir muzikam. Dabar pridė
kime — premijos reikia ir dai
lininkam.

1. Centro valdybos rūpesčiu 
ar per specialų komitetą dailės 
reikalam kasmet reikėtų pa
skirti to paties dydžio 1000 dol. 
— premiją už dailę.

Albinas Prižgintąs — naujas Angelą 
Karalienes parapijos vargonininkas

KULTŪROS KLUBAI 
IR TEATRAS

Kultūros klubai daug pasi
tarnauja įvairiem lietuviškos 
kultūros klausimam iškelti, at
kreipti dėmesį. Tai kartu yra 
gera proga ir prasilavinti. O to
kio lietuviško pagilinimo bei iš
silavinimo vis. labiau ir labiau 
trūksta.

Apylinkių rūpestis ir būtų — 
organizuoti kultūros klubus, ku
rie kas menesį, ar kas du su
rengtų paskaitas aktualiais kul
tūros klausimais, kalbėtų apie 
naujas knygas, parodas, naują 
muziką. Su paskaitom kviesti
nas akademinis jaunimas, nes 
tai jam bus reta proga pagal
voti ir išsireikšti lietuviškai. O 
tai jis gali padaryti, kaip yra 
parodę faktai — jaunimas, kai 
reikia, susiranda ir žodžiu ir 
terminų savo mokslui išreikšti.

Bostone veikia net du tokie 
klubai, vienas yra Liet. Bend
ruomenės, o kitas išaugo iš 
Tautinės Sąjungos. Ir abu turi. 
savas tradicijas, ir abu turi pub. 
likos. Bostono klubai galėtų bū
ti ir kitiem pavyzdys, kaip or
ganizuoti, kaip veikti.

Lietuviški vaidinimai, kadai
se buvę tokie populiarūs ir la
bai reikšmingi mūsų gyvenime, 
visai nustumti į šalį. Niekas 
jų nebeorganizuoja. Žmonės gi 
mėgsta vaidinimus. Jei kartais 
pasirodo kokia grupė, kiek ji 
sutraukia žiūrovų.

Tad vaidinimai atgaivintini 
visur, kur tik galima. Apylin
kių valdybos tegu paragina 
draugijas, suranda žmones, ku
rie imtųsi to darbo.

Dabar organizuojami teatro 
festivaliai. Tegu iš jų išplau
kia ir lietuviškojo teatro rene
sansas.

šom. Ir tas lėšas tegu parū
pina apylinkės.

Švietimo vadovybė turi at
kreipti dėmesį ir į vadovėlius. 
Jie yra pasenę, nepritaikyti da
barties sąlygom. Juos reikia 
per nauja perrašyti ir išleisti 
patraukliai.

Kas nors iš Lietuviškos Ben
druomenes vadovybės organi
zuoja knygelių vaikam leidimą. 
Tiesa, tų knygelių per maža 
pasirodo. Reikia jų. daugiau, 
reikia ir jų kokybę pakelti.

•
Baigiamosios pastabos. Atro

do tai visa utopiška, neišmin
tinga, tiek reikalų paliesta. Bet 
tie reikalai bei darbai mus lie
čia. Ir nuo jų negalime pabėg
ti.

Kartą vienas toks bendruo- 
menininkas, norėdamas pabėg
ti nuo tų reikalų, stačiai pasa
kė, kad apylinkės ar apygardos 
valdybom nėra ko veikti. Cent
ras tegu rūpinasi politika!

Reikia atsiminti, kad politi- 
nė-visuomeninė veikla yra leng
vesnė nei kultūrinė. Kultūri
niai darbai reikalauja daugiau 
laiko, didesnių jėgų.

Kultūrinė veikla grįžta į 
mus pačius, į mūsų namus ir

Vlikas kreipėsi 
į žmogaus teisiij 
komisiją

(atkelta iš 2 psl.)
ne gerai susipažinusi su Kudir
kos byla. Ji, priėmusi dėmesin 
kun. Zdebskio atvejį, paprašė 
naujų žinių.

Vlikas panašų raštą pasiuntė 
ir J. Tautų Žmogaus teisių ko
misijai. Be to, “The New York

GINA ČAPKAUSKIENE BOSTONE
Lietuvių respublikonų Bosto- žiu ūgiu, gražiu veidu, gražia

no apylinkės klubas spalio 30 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Klubo salėj suruošė pobūvį, ku
rio metu Gina čapkauskienė iš 
Montrealio atliko pilną rečitalį, 
akomponuojant Vyteniui Vasy;> 
liūnui.

žvaigždutėm suspindus lietu
viškajame pasaulyje, visos ko
lonijos jomis žavisi, jas kvie
čia, apie jas kalba. Kanada, da
vusi mum Liliją Šukytę, dai
nuojančią Metropolitan operoj 
ir Europoj, duoda mum ir ant
rą žvaigždutę — tai Giną Čap- 
kauskienę.

Sunku rasti kita tokia daini
ninkę, kuri būtų apdovanota 
visokeriopomis gėrybėmis: gra

mus padaro stipresnius ir at
sparesnius. Jei i’š tų reikalų, 
kuriuos čia suminėjom, įkur- 
sime bent keletą klubų, prista
tysime kelias knygas, tikrai 
bus apsimokėję visa tai rašyti.

giant.
Tarybos posėdžiui pirminin

kavo dr. J. K. Valiūnas, Ūkinin
kų sąjungos atstovas, sekreto
rium buvo-Pranas Vainauskas, 
Lietuviu krikščioniu demokra
tų sąjungos atstovas. (Elta)

laikysena ir nuoširdumu. Mū
sų kaimo žmonės ją apibūdintų 
žodžiais “nors prie širdies 
dėk”. Bet tai dar ne viskas. Ja 
Dievas apdovanojo talentu, ku
ris iš jos namų Kanadoj neša 
ją į pasaulį; nuneš ir į Europą. 
Bėgdama ji sustojo Bostone, ir 
mes turėjom progos ją išgirsti.

Gina turi didelį, stiprų balsą, 
tiek aukštesniuose, tiek žemes
niuose registruose plaukianti 
lygiai, kaip vanduo upelyje. Jos 
kvėpavimas natūralus; nėra 
pauzių orą įkvepiant; net ro
dos, kad oras jai nereikalingas. 
Nuostabiausia, Gina turi gra
žią koloratūrą, kuri įgyjama tik 
sunkiu ir ilgu darbu. Žmogui 
tapti lakštingala nėra lengva 
Gina tai atsiekė. Kas buvo jos 
pirmieji mokytojai ar nurody- 
tojai, sunku žinoti. Dainininkė 
sakosi dainavusi nuo mažens, 
vis prieš veidrodį.

Dainavimo dikcija pas Giną 
labai švari ir tiksli. Aiškiai gir
dimas kiekvienas žodis. Ir tai 
ne vien tik gimtojoj kalboj, 
bet .ir kitose. Įdomu, kad įspū
džiui išgauti dainininkė naudo
ja tiktai vokalą, nenaudodama 
jokių pagalbinių metodų, tiks
liau — vaidybos. Nei kraiposi,

nei šaiposi — stovi, kaip išties, 
ta styga, ir dainuoja. Dainą su
lėtina ar pagreitina pagal savo 
individualų norą, tuo keisda
ma tradicinę dainų interpreta
ciją. Didžiausią įspūdį daro jos 
koloratūrinės vietos: tokios ly
gios, tokios skambios, kaip 
paukštelio miške. Balsas gra
žiai kyla forte vietose. Nors 
diapazonas tarp piano ir forte 
nėra didelis, bet ėjimas yra 
gražus.

Dainininkė nerodo jokio ner
vingumo. Dainuoja lyg lengva: 
kalbėdama. Tono švarumas yra 
•beveik absoliutus.

Didelis ir gražus Ginos bal
sas yra operinis. Nėra jokios 
abejonės, kad ji bus operos dai
nininkė.

Repertuaras buvo sunkus: jį 
sudarė 16 dainų nė vienos liau- 
.dies dainos. Jos dainuoti kom
pozitoriai buvo: Gailevičius, 
Stankūnas, Bishop, Sendoval. 
Arditi, Jakubėnas ir B. Budriū- 
nas. Į klausimą, kurį kompo
zitorių dainininkė mėgsta la
biausiai, ji atsakė: Mozartą. Tai 
rodo jos aukštą muzikinį su
pratimą ir gerą skonį.

Ko gi dainininkei palinkėti? 
Vieno dalyko: kad ji savo gyve
nimo kelyje sutiktų gilų inter
pretatorių, angliškai vadinamą

(nukelta į 6 psl.)

Mirus ilgamečiu! vargoninin
kui Mykolui Liuberskiui, Ange- 
lų Karalienės parapijos kuni
gam susidarė nemažas rūpes
tis, kur surasti naują vargoni
ninką.

Bet štai viskas baigėsi labai 
laimingai ir greitai. Jau vargo
nininkas surastas, ir jis spalio 
25 pirmą kartą užkopė ant var
gonų ir pradėjo darbą.

Tas naujas vargcpininkas 
yra Albinas Prižgintąs. Jis dar 
jaunas vaikinas, bet — su ge
ru muzikiniu pasirengimu. Jis 
yra baigęs garsiąją Juilliard 
muzikos mokyklą. Paskui buvo 
išvažiavęs studijuoti muzikos į 
Vokietiją. Miunchene studija
vo vargonus ir chorų dirigavi
mą. Ten gavo magistro laipsnį. 
Grįžęs vėl studijuoja ir. nori 
savo triūsą papuošti daktaro 
laipsniu.

Albinas Prižgintąs yra iš mu
zikų giminės. Jo tėvai yra Vik
toras ir Teresė Prižgintai, gy
veną Bound Brook, N.J. Jo mo
tina yra muzikė, buvusi ilgame
tė vargonininkė, vargonininka
vusi pas savo dėdę kunigą Ja-

daug chorinių dainų ir giesmių. 
Jis buvo baigęs Varšuvos kon
servatoriją, buvęs Kievo kated
ros vargonininku, vadovavęs ka
riuomenės simfoniniam orkest
rui. Pirmojo pasaulinio karo 
metų buvo rusų kariuomenės 
pulko kapelmeisteriu. Revoliu-

JAUNIMAS, SPORTAS,
\ MOKYKLA

Apylinkės geriausiai pažįsta 
jaunimą. Jį kviečia ir įtraukia 
į tiesioginius ir konkrečius už
davinius, pratina į bendruo
meninę veiklą.

Apylinkės domisi jaunimo or
ganizacijom, jas pakviečia atlik
ti programos kokių švenčių me
tu, valdybos pirmininkas nuei
na ir į jaunimo susirinkimuš ir 
išklauso jų pageidavimų..

Yra jaunimo, kuris jau nebe
kalba lietuviškai. Ką gi daryt su 
tokiu? Lengva jį prarasti ir at
stumti. Pirmiausia reikia tokį 
jaunimą suburti į vasaros sto
vyklas, kur jis pramoktų šiek 
tiek lietuviškai. Reikia jį nu
teikti, kad jie vis dėlto priklau
so lietuviškai bendruomenei ir 
kad jis tai bendruomenei yra 
reikalingas. O kur gi reikalin
gas?

čia yra šimtai darbų jauni 
mui. Praeitais metais jaunimas 
gražiai pasireiškė, organizuo
jant protestus prieš Simo Ku
dirkos išdavimą. Dabar įjunki
me jį į laiškų rašymą Lietuvos

senauską. Tuo pačiu metu su
gebėjo lankyti šio krašto mu
zikos mokyklas ir dabar yra

cijos laikais ir bolševizmo me
tu Rusijoj pakėlė daug vargo, 
buvo ir kalėjimuose. Į Lietuvą

aukštesniųjų mokyklų muzikos 
mokytoja.

Jos gi tėvas yra Albinas Ja- roj.

grįžo tik 1932 ir tuoj pradėjo 
vargonininkauti Telšių kated-

reikalu.
Jaunimas mėgsta sportuoti, 

Apylinkės valdybos tad ir sten-
giasi sudaryti sporto klubus ar. 
ba jau veikiančius palaiko. Ren-
gia sporto šventes.

seriauskas, žymus vargonų vir
tuozas, chorų vadovas, ilgame
tis Telšių katedros vargoninin
kas, kompozitorius, parašęs

Ir jis buvo iš muzikų šeimos. 
Jo brolis buvo Seinų katedros 
vargonininkas, gi jų tėvas buvo 
vargonininkas Barglave.

Labai visi pasigenda “Spor
to” žurnalo. Jis toks ėjo, gra
žiai ir sumaniai Kęstučio čerke- 
liūno redaguojamas. Argi nega-

Times” dienraščio straipsnic 
apie Prienų tikinčiųjų žygį be: 
kitų straipsnių dėl religijos ar 
aplamai antikomunistinių foto- 
statai išsiuntinėti visai eilei 
laikraščiu bei žurnalu redakci
jų-

Vliko. atstovo Australijoj J 
Lapšio pranešimu, jis Eltos In
formacijų pateiktą žinią apie 
Prienų katalikų protestą išver
tė į anglų kalbą ir ją pateikė A- 
delaidės kataliku laikraščiui 
“Southern Cross” — ji pa
skelbta spalio 22. Lapšio pa
stangomis žinią apie S. Kudir
kos nuteisimą spalio 4 visai 
Australijai perdavė Common
wealth Service radijas. Austrą- 
lijos lietuviai pradėjo suartėji
mo su ukrainiečiais žygius. Uk
rainiečiai mielai pritarė lietu
vių iniciatyvai. Spalio 23 Lie
tuvių Namuose Adelaidėj į- 
vyko pirmas abiejų tautybių va
dovų susitikimas.

Vliko finansų valdytojas J. 
Valaitis pranešė apie Tautos 
Fondą, ir taryba nutarė kreip
tis į Vliką sudarančias organi
zacijas, kad jų nariai sparčiau
įsijungtų į lėšų Tautos Fondui 
kaupimą.

Minutės susikaupimu pagerb-
ti neseniai mirę: buvęs Lietu
vos ministeris pirmininkas dr.
Leonas Bistras, Lietuvos gen.
konsulas Chicagoj dr. Petras 
Daužvardis ir žymus politikas 
advokatas Zigmas Toliušis, pri
sidėjęs Vliką Lietuvoj stei-

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVA
ir įvairius USSR kraštus 

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,

(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019

Tel. (212) 581-6590
(212) 581-7729

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street__ _____ ..__  HE 5^1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street-Dl 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. 11218 — 485 Me Donald Avenue ...................... ............. IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue-------------------------- ------- .----------TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No, Ashland Avenue HU 6-2818
• CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 W. 69th Street ........................   WA 5-2787
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue------------------------------- PR 1-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue------------------------ —— 365-6780
• FARMINGDALE, NJ. — Freewood Acres 363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue _________ ____  365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Ave._____________________  249-6216
• JERSEY CITY, NJ. — 219 Montgomery Street---------------------------------- HE 5-6363
• LOS ANGELES, CAL. — 159 So. Vermont Avenue ---------------------- Z----- DU 5-6550
• NEWARK, NJ. — 378 Market Street------------------------------ -------- ------- Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue OR 4-1540
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue PO 9-4507

. • RAHWAY, NJ. — 47 E. Milton Avenue_______ —--------------------------  381-8997
• SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway AN 8-1120
• SOUTH RIVER, NJ. — 41 Whitehead Avenue.... ..........   CL 7-6320
• SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street 475-9746
• TRENTON, NJ. — 1152 Deutz Avenue ---------------------------------------------- EX 2-0306
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street _______________________ — RE 2-7476
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Po Chicagos dangum
Parodos ir filmai

Lietuviškasis gyvenimas Chi
cagoj, ypač paskutiniuoju me
tu, yra margas ir gyvas. Tik nu
skubėjo Montrealio Gintaro an
samblis, kurio susirinko pa
klausyti virš 1000 žmonių, c 
spalio 24 Jaunimo centre jau 
užsidarė dali. A. Rukšlelės 65 
metų sukaktuvinė paroda.

Dail. Antanas Rūkštelė yra\ 
ne tik menininkas, bet ir žur
nalistas, ramovėnas. Lietuviš
koji visuomenė jį gražiai pager
bė parodos atidaryme ir spau
doj. Nemaža jo paveikslų buvo 
parduota. Linkim jam sėkmin
gų, kūrybingų, ilgiausių metų!

Kitas labai kūrybingas meni
ninkas yra kun. A. Kezys, S.J. 
Jo veikla fotografijos ir filmų 
srityse daugeliui žinoma. Jam 
padeda Lietuvių Foto Archy
vas, organizuodamas pramogas 
bei parengimus padengti filmų 
išlaidom. Lapkričio 6 Jaunime 
centre LFA surengė humoro ir 
varžytinių vakarą, kuris buvo 
labai sėkmingas. Neringos tun
to skautės atliko programą. Su
aukotos dovanos buvo leidžia
mos iš varžytynių.

Bet tai ne viskas. Kun. A. 
Kezys pagamino jau ketvirtą 
filmą — Lietuvos sukilimas. 
Filmas garsinis. Jame yra dvi 
dalys: dr. K. Jurgėlos knygos 
pristatymas ir lietuvių kalbos 
kurso .Įvedimas Šv. Ksavero ko
legijoj. Inž. A. Rudis ir žmona 
finansavo minėtos knygos išlei
dimą ir apmokėjo lietuvių kal
bos kursą. Jie savo lėšomis 
padengė ir ši filmą, kuris buve 
rodomas spalio 26 Jaunime 
centre. Premjeron susirinkę 
visi veikėjai ir Lietuvos Istori
jos Draugijos nariai. Kun. A. 
Kezys, L. Šimutis, S. Semėnie
nė ir abu Rudžiai tarė keletą žo. 
džių. Visi džiaugėsi šiuo nauju 
kūriniu.

Važiuojam i Šventą Žemę 
ir Romą

Kun. P. Urbaitis organizuoja 
ekskursiją, kuri išvyks iš New 
Yorko kovo 1 ir baigsis per Ve
lykas. Norint vykti, . kreipki
tės: kun. P. Urbaitis, 6800 So. 
Campbell, Chicago, Ill. 60629. 
Bus tik viena tokia ekskursija.

Rankdarbių paroda
Lietuviu Moterų Klubu Fede

racijos Chicagos klubas Jauni
mo centre, Čiurlionio galerijoj 
suruošė savotiškai Įdomią Uršu
lės Astrienės rankdarbių paro
dą. Jos atidarymas įvyko spa
lio 30. Paroda tęsėsi iki lap
kričio 4. Tokio pobūdžio paro-. 
dą reikėtų surengti didelio mas
to, kaip kad darydavom Vokie
tijoj, kur dalyvaudavo daug i- 
vairių menininkų su Įvairiais 
eksponatais. Chicagoj ir apylin
kėse yra daug ne tik senimo 
bet ir jaunimo, padarančio daug 
gražių rankdarbių; tai mes ma
tom skautų mugėse.

Terorizuoja lietuvių šeimą
Lietuvio Bartkaus šeima, gy

venanti 5718 So. Laflin Ave.. 

Prof. Juozas Zaranka (k.) su žmona Marija, iš Kolumbijos, keliaudami j Belgiją, buvo sustoję New Yorke, 
čia juos matome su dail. j. Bagdonu, kuris kadaise irgi gyveno Kolumbijoje. J. Zaranka profesoriauja Bo- 
gotos universitete, dėsto klasikines kalbas Nuotr. R. Kisieliaus

Chicagoj, pradėta puldinėti a- 
pylinkės negrų. Dienos metu 
jie apvogė jo žmoną, belaukian
čią autobuso, primušė dukrą, o 
paskutiniu metu, spalio 24, va
kare įmetė pro langus 7 dide
lius plytgalius. Šauktasi polici
jos, bet ji nekreipė dėmesio. 
Tada aldermanas kun. Lowlar 
suorganizavo lietuvius ir ame
rikiečius, nuvyko į Bartkų na
mus ir tuoj išreikalavo polici
jos apsaugą, kol namai bus par
duoti.

Šv. Kryžiaus ligoninė
Kazimieriečių seselių Šv. Kry. 

žiaus ligoninė yra labai gerai 
vedama ir susilaukusi ypatin
go dėmesio. Per metus jos pui
kiose laboratorijose buvo atlik- 
ta 420 tūkstančių tyrimų, 
greitoji pagalba buvo suteikta 
2,995 ktarus, pacientų pernai 
buvo priimta 14,565, kūdikių 
gimė T,986, tarnautojam išmo
kėta 8,014,098 dol., maistui 
413.681, kurui ir elektrai 141;

LAIKAS ARGENTINOJE LEIDŽIA
LAIKAS, lietuviškos katali

kiškos minties laikraštis Argen
tinoj, lapkričio vidury išleidžia 
savo 500-tąji numeri. Tuo ypa
tingu skaičium nuoširdžiai 
džiaugiasi laikraščio bendradar
biai ir skaitytojai, kurių esama 
ir kituose pasaulio kraštuose. 
Laiką leidžia ir spausdina Tė
vai Marijonai Argentinoj (Men
doza 2280, Avellaneda, Buenos 
Aires, Argentina).

Ta proga truputis istorijos.

Argentiną pirmieji lietuviai 
pasiekė praeitame šimtmetyje. 
Pati didžioji emigracija vyko 
apie 1927-29. Lietuviai čia pra
dėjo kurti savo organizacijas. 
Buvo pastatyta Aušros Vartų 
bažnyčia ir įkurta lietuviška pa
rapija, vedama Tėvų Marijonų. 
Lietuvos vyriausybė įsteigė kon. 
sulatą ir lietuviškas mokyklas. 
Atsirado keletas lietuviškų laik
raščių, kurių vieni gyvavo il
giau, kiti trumpiau.

Apie 1947-48 atvykus į Ar
gentiną didesniam tremtinių 
skaičiui, čia rastas tik vienas 
laikraštis — Argentinos Lietu

582, vaistam 357,191, namų re
montam ir priežiūrai 119,828- 
įvairiem reikmenim 1,989,623 
dol. Viso išlaidų per metus 
12,241,266 dol.

Čia leidžiamas ir laikraštis 
— Šv. Kryžiaus Žinios.

Paskutiniu laiku ligoninėj 
kas antradienį vyksta paskaitos 
apie cukrinės ligos pavojingu
mą; jas skaito patyrę gydyto
jai. Klausytojai turi didelę nau
dą, todėl jie visi reiškia gilią 
padėką seselėm, kad paskaitas 
suorganizavo.

Ligoninė turi,ir savo koply
čią, kur pamaldas laiko kun. 
P. Kelpšas. Vargonais groja 
Kazė Brazdžionytė. Ligoniai ir 
seselės pamaldomis labai pa
tenkinti.

Daugelis mergaičių iš Mari
jos aukštesniosios mokyklos 
dirba ligoninėj savanorėm, 
daug moterų pagelbsti nemo
kamai.

vių Balsas. Nerasta katalikiško 
lietuviško laikraščio. Tai spra
gai užpildyti prieš 23 metus 
susirinkęs lietuvių inteligen
tų būrelis, tuometinio kunigo, 
vėliau vyskupo a.a. Pranciškaus 
Brazio iniciatyva, nutarė leisti 
žurnalą Laiką. Pirmas numeris 
išėjo 1948 rugsėjo 1. Atsakin
guoju redaktorium pasirašė a. 
a. kun. K. Vengras, bet varo
moji žurnalo siela buvo a.a. 
vysk. Pr. Brazys suspietęs ap
link save redakcinį vienetą.

Po metų Laikas iš mėnesi
nio žurnalo virto dvisavaitiniu 
laikraščiu, apjungusiu aplink 
save didesnį skaičių bendradar
bių ir nutiesusiu platų skaity
tojų tinklą visoj Argentinoj. Į- 
sigijęs nuosavą spaustuvę, Lai
kas jau stipriai žengė į viešu
mą, nešdamas skaitytojam ka
talikišką ir lietuvišką patrioti
nę mintį.

Išvykus a.a. vysk. Pr. Bra
ziui, Laiką sėkmingai redaga
vo kun. P. Garšva, dr. A. Klei
va, A. Petraitis, J. Vedegys, 
kun. A. Steigvilas, St. Babro-' 
nis, J. Mikalčius, O. Kairelienė.

Vėl tragedija
Prieš kurį laiką Chicagos lie

tuvius sukrėtė vieno vaikino ir 
mergaitės tragiškos mirtys nuo 
baisių nuodų. Štai vėl tragedi
ja: 24 metų lietuvaitė, nuodų 
apimta, iššoko iš aštunto aukš
to. Koks didelis skausmas jos 
tėveliui ir broliam! Skaudu ir 
kitiem lietuviam. Girdėti, kad 
esą ir mūsų tarpe asmenų, slap
tai mėginančių parduoti nuo
dus. Reikėtų tėvam ir mokyto
jam visur griežtai imtis žygių 
prieš tokius žudytojus. Mūsų 
juk tiek maža; todėl kovokim, 
kiek galim, prieš šią nelaimę.

Ar padės?
Chicagos miesto taryba nu

balsavo (38 balsais už ir 3 
prieš),-kad namų pardavimo į- 
staigos daugiau negalės iškabi
nėti savo lentų prie namų, ku
rie parduodami. Įstatymas įsi
galiojo. Bet ar jis sulaikys pus
laukinių plėtimąsi mūsų rajo
nuose? Kur tik jie užeina, ten 
gražiausi namai lieka lūšny
nais.
Lietuviai, susiorganizavę į blo

kus ir namų savininkų organi
zacijas, kovoja. Pigiųjų namų 
statymas yra nutrauktas, nes 
burmistras Daley nesutinka jų 
statyti baltųjų rajone ir tokiu 
būdu kelti didesnę krizę.

Sveikinam sugrįžusi
Ilgesnį laiką sirgęs vargoni

ninkas VI. Baltrušaitis spalio 
31 jau grįžo, prie savo mylimų 
vargonų. Mes visi džiaugiamės, 
kad gera gydymo technika ji 
taip pagydė, kad gali vėl dirbti. 
Švč. Marijos Gimimo parapijos 
choras tą pačią dieną dalyvavo 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se mirusiųjų minėjime. Buvo 
giedama, meldžiamasi, dega
mos žvakės, dedami vainikai. 
Tai graži kasmetinė tradicija!

Bal Brazdžionis

500-JĮ NUMERĮ
Dabartini redakcinį vienetą su
daro kun. Aug. Steigvilas ir Ci
ną Kairelienė. Administrato
rium nuo 1951 yra brolis Pijus 
Gudelevičius.

Nors laikraščio redaktoriai 
keitėsi, bet jo forma ir steigėjų 
idėja liko ta pati. Laikas stoje 
krikščioniško ir lietuviško žo
džio tarnybon ir ištikimai ją 
tęsia.

Baltimores žinios
Kalėdojimas — metinis pa- 

rapiečių lankymas jau pasibai
gė. Kunigai dėkoja žmonėm 
ne tik už gražų priėmimą, bet 
taip pat ir už aukas mokyklos 
išlaikymui. Kunigai padėką pa
reiškė ir iš sakyklos.

Bingo žaidimus surengė Šv. 
Alfonso sodalietės lapkričio 5 
mokyklos salėj. Žmonių atsi
lankė daug. Vakaras prasidėjo 
8 v. Visi buvo pavaišinti. Iš 
gauto pelno bus perkamos do
vanos, kurios Kalėdų proga 
bus išdalintos lietuviam sene
liam, esantiem prieglaudose.

| Čiurlionio koncertą, kuris 
buvo lapkričio 6 Philadelphijo- 
je, iš Baltimores buvo nuvykę 
nemažas būrys žmonių. Vieni 
važiavo privačiom mašinom, o 
kiti autobusu. Visi buvo paten- 
.kinti, turėję progos išgirsti šį 
neeilinį ansamblį.

LB Baltimores apylinkė lap
kričio 27 rengia koncertą lie
tuvių svetainės didžiojoj salėj. 
Pradžia 7:30 v.v. Programą at
liks Žibuoklių sekstetas iš New
ark©, N. J. šokiam gros orkest 
ras. Bus visokių valgių bei gė
rimų.

šv. Alfonso parapijos meti
nė vakarienė bus lapkričio 14, 
sekmadienį, mokyklos salėj. 
Pradžia 5 v. ir tęsis iki 9 v.v. 
Šokiam gros orkestras, veiks 
loterija su visokiais laimėji
mais. Bilietus iš anksto galima 
įsigyti klebonijoj arba prie du
rų. Parapijos kunigai kviečia 
visus į šį metinį parapijos po
būvį. Bus gera-proga su visais 
pasimatyti ir drauge praleisti 
kelias malonias valandėles.

Jonas Obelinis

lijoje lietuvių kunigų tarpe. Iš k. kun. St. Šileika, SDB, kun. Martynas Gai
dys, SDB — šv. Juozapo parapijos klebonas, prel. Arminas, kun. Jonas 
Bružikas, SJ — šv. Kazimiero parapijos klebonas, Tėv. J. Gailiušis, OFM, 
kun. J. Kidykas, SJ, kun. Pr. Gavėnas, SDB. Nuotr. A. Saulaičio

ŽINIOS IŠ BRAZILIJOS
Tėvas J. Gailiušis, OFM, ke

turias dienas viršėjo Sao Pau
le. Tai pirmas pranciškonas, 
apkeliavęs lietuvių kolonijas 
Pietų Amerikoj. Susitiko su bū
riu lietuvių kunigų, aplankė į- 
domesnes miesto vietas, papa
sakojo kunigam apie lietuvių 
pranciškonų darbus ir viltis.

G. Breichmanienė, tautinių 
šokių mokytoja Hamiltone, Ka
nadoj, šių metų gale PLB švie
timo tarybos yra siunčiama į 
Sao Paulo. Čia ji praves tauti
nių šokių kursus. Tikimasi, kad 
dalyvaus jaunimo ir iš Urugva
jaus bei Argentinos.

Arūnas Steponaitis vadovau- 
ja jaunimo kongreso komitetui 
Brazilijoj. Komitete veikia trys 
komisijos: finansų, programos 
(kurios uždavinys yra ruošti at
stovus) ir kontrolės. Posėdžiai 
vyksta kas savaitę.

Žilvitis ir Nemunas, dvi tauti
nių šokių grupės, sparčiai ruo
šiasi dalwauti IV tautiniu šo
kių šventėj. Kadangi lėšos ri
botos, ilgon kelionėn manoma 
leisti rinktinius šokėjus.

Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos mokytojai Sao Paule 
ruošia 3000 žodžių lietuviškai

PAGERBTA LIETUVE TEISININKE
Sekdamas bendrą mintį ir 

prez. Nixono paraginimą pa
gerbti Amerikos moterį, Mary- 
landas iš 300 kandidačių išrin
ko 5 moteris, duodamas jom 
“Women of Distinction” vardą. 
Jų tarpe yra ir lietuvaitė imi
grantė. Tai dr. Elena Armanie- 
nė. Kitos parinktosios: Shirley 
B. Jonas — Baltimores vyr. 
teismo teisėja. Mary Arabian— 
District Court of Mary
land teisėja, Lena Lee 
teisės ir politikos profesorė, 
Alice Soled — Marylando uni
versiteto teisės profesorė.

“The News American” laik
raštis pokalbiuose su kiekvie
na išrinktąja apibūdina jos gy
venimą, išeitą mokslą, eina
mas pareigas. Įdėtos ir jų nuo
traukos.

Rašant apie dr. E. Armanie-

Vyrų choras Daina lapkričio 
20, šeštadienį, koncertuoja lie
tuvių klubo salėj, Philadelphi- 
joj. - Tuo metu bus paminėta 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
sukaktis, ir minėjimo progra
mą atliks Dainos choras. 

► Nepraleiskite negrįžtančios progos!
► Atlankiusieji Romą visi patvirtina, kad LIETUVOS J 
I KANKINIŲ ATMINIMUI KOPLYČIAšv. Petro bazilikoje
! iškalbingai skelbia lankytojams Lietuvos vardą ir mūsų J
► pagarbą kentėjusiems už Dievą ir Lietuvą. J
J ' <

Kad to istorinia paminklo kūrėjų tarpe liktų ateičiai <
► jūsų ir jūsų savųjų vardai, savo auka padėkite išmokėti J
! jo įruošimo išlaidas. «
! Rašykite: <
! LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL <
► <
; 2701 West 68th Street
► Chicago, Ill. 60629

portugališką žodyną ir vaizdi 
nes priemones (skaidres) lietu
vių kalbai mokyti jos nemokan- 
tiem (60 proc. mokyklėlės mo
kinių). Šiam tikslui surinkta vie
toj ir gauta iš PLB švietimo ta- 
rybos 300 dol. Skaidrėmis nau
dosis ir kiti kraštai — pirmo
sios pamokos jau pasiųstos : 
Argentiną, kur veikia dvi mo
kyklėlės.

Mūsų Lietuva, Brazilijos lie
tuvių savaitraštis, nuo spalio 
pradžios išeina su fotorotatori- 
niu būdu paruoštu lapu vaikam, 
su kryžiažodžiais, juokais, vai
kų piešiniais ir maža enciklope
dija portugalų kalba apie Lie
tuva.

Villa Zelinos ('Šv. Juozapo) 
bažnyčios taisymo reikalam vi
są spalio mėnesį savaitgaliais 
vyko “kermošius”. Bažnyčia iš 
lauko jau aptinkuota, viduj su
dėti nauji suolai.

Prel. Pijus Ragažinskas, 35 
metus išbuvęs Šv. Juozapo pa
rapijos klebonu Sao Paule ir 
neseniai perdavęs parapiją tė
vam saleziečiam, paskirtas kle
bonu lietuvių parapijon Rio de 
Janeire, už 250 mylių, kur nu
vyksta privesti lietuviu pamal
dų. — S.A.

nę, laikraštis pažymi, kad Ar- 
manu šeima, ištrūkusi iš ko
munistų pavergiamos Lietuvos, 
išgyvenusi tremties vargus Vo
kietijoj, Baltimore pasiekė 
1949.

Su dėkingumu prisimenama 
Amerikos pagalba šiai imigran
tų šeimai. Sūnus Edvardas da
bar yra National Guard narys 
ir studijuoja teisę Baltimores 
universitete. Vyras — dr. Hen
rikas — verčiasi gydytojo prak
tika, o ji pati dirba kaip advo
katė. Nepriklausomoj Lietuvoj 
gavusi teisės laipsni Vytauto 
D. universitete, teisės dokto
ratą Įsigijo Vokietijoj, George 
August universitete. Atvykusi 
Į JAV, kuri laiką dirbo Balti
mores miesto šalpos departa
mente, o 1954 vėl pradėjo tei
sės studijas, kol jas vėl apvai
nikavo doktorato laipsniu. Per 
paskutinius 12 metų ji verčiasi 
advokatūra Baltimorėj bei ki
tuose JAV miestuose ir yra bu 
vusi Maryland Women’s Bar 
Association prezidentė. Veikli 
ir lietuviškoj visuomenėj, ypač 
Balfo šalpos darbe.

— Vincas Tamošiūnas, Šau
lių sąjungos pirmininkas, iš 
Detroito rašo: “Spaudoje užtin
ku, kad Simo Kudirkos kuopos 
šauliai labai aktyviai yra įsijun
gę Į Tėvų Pranciškonų statomą 
Jaunimo Centrą. “Darbininko" 
dėka buvo pirmosios žinios 
apie šaulių kuopos steigimąsi. 
Esu tikras, kad Simo Kudirkos 
šauliai visada ras prieglobsti 
šauliškiem reikalam.” Ir su tuc 
laišku atsiuntė 50 dol. auką. Lie 
tuviai pranciškonai nuoširdžiai 
dėkoja.

— Esteros Bendžiūtės, Pili- 
ladelphijos tautinių šokių gru
pės “Žilvino” vadovės, ir LB 
Philadelphijos apylinkės valdy. 
bos jungtinėmis pastangomis į 
šokių grupės eiles pritraukta di
delis skaičius naujų šokėjų. Re
peticijų metų sparčiai ruošia
masi dalyvauti JAV-Kanados 
LB tautinių šokių šventėj.

— Stasys Gegužis, Įžymus 
ankstesnės kartos veikėjas, bu
vęs SLA ir Sandaros pirminin
kas, lapkričio 1 mirė Danville,

• Pa., ligoninėj.
— Cleveland, Ohio, svars

tant LB abiejų apylinkių susi
jungimą. jungtinis susirinki
mas Įvyks lapk. 21. Įgaliotie
ji apjungimo darbą Įgyvendinti 
nutarė abi apylinkes sujungti 
i vieną ir steigti seniūnijas. 
Bendrame susirinkime numato
ma ir JAV LB centro valdybos 
pirmininko^ žodis bei naujos 
— vienos valdybos rinkimai.

— Povilas Debesis dalyvauja 
Urugvajaus valstybiniame teat
re, dainuoja chore ir dažnai 
atlieka solo partijas.

— Simo Kudirkos tragiško 
laisvės siekimo prisiminimas 
metinių proga ir jo bylos ei
gos, rišant lietuvių tautos pa
stangas laisvei atgauti, iškėli
mas Chicagoj Įvyks lapkričio 
20, šeštadienį, 12 vai. prie 
Civic Center, miesto centre. 
Prisiminimas, organizuojamas 
LB apygardos - valdybos, talki
nant jaunimo atstovam, bus iš
reikštas ne demonstracijom su 
plakatais ir šūkiais, bet atitin
kamomis kalbomis ir susikau
pimu.

— Dr. Vytautas Vardys 
Oklahomos universiteto profe
sorius šia savaite išvvko i Etio
piją. kur to paties universiteto 
poskyry skaitys paskaitų cik
lą.

— Philadelphijos amerikiečių 
Įtakingi laikraščiai ‘The Phila- 

- delphia Inouirer” ir “The Phi
ladelphia Evening Bulletin” ii 
gesniais straipsniais aprašė dr. 
Antano W. Novasičio kandida
tūrą i Philadelphijos miesto ta
rybą. Abiejuose straipsniuose 
minima dr. Novasičio lietuviš
ka kilmė.

— Labdaros karalaite Gee 
longe, Australijoj, išrinkta 18 
metų amžiaus lietuvaitė Aušra 
Žvirblytė, studijuojanti mokyto
jų kolegijoj, kuri ją kandidate 
ir pasiūlė.

— Dail. Reginos Žiūraitienės 
tapybos paroda pramatoma lap
kričio 20-21 Toronte, Prisikėli
mo parapijos parodų salėj. Dai
lininkė gyvena Oakville. Ont.. 
Kanadoj.

— Mokytojos Adelės Abro- 
maitienės rankdarbių meno pa
roda surengta Toronte. Annet
te viešoj bibliotekoj, spalio 15- 
lapkričio 15. Joje rodomi.kū
riniai iš sausų augalų lapu ir 
gėlių. Kanadiečiai jos paroda 
labai domisi.

— Argentinos lietuviu jauni
mas 1972 sausio 6-8 rengia stu
dijų dienas, o sausio 10-16 — 
jaunimo stovyklą. Į šiuos rengi
nius kviečiamas Urugvajaus ir 
Brazilijos lietuvių jaunimas. 
Brazilijon yra pažadėjęs atvykti 
PLB valdybos pirm. St. Barz- 
dukas dėstyti lituanistinių mo
kyklų mokytojų kursuose. Jau
nimas pageidautų, kad jo vieš
nagė sutaptų su minėtais dviem 
renginiais.

(nukelta į 7 pslj
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ČIURLIONIO ANSAMBLIO KONCERTAS NEW YORKE
Philadelphijoj koncertavęs 

Čiurlionio ansamblis lapkričio 
7 užsuko į New Yorką ir čia 
atliko gražų koncertą Rich
mond Hill aukštesniosios mo
kyklos salėj.

Tai buvo tikrai retas koncer
tas, nes prasidėjo punktualiai. 
Lygiai trečią valandą prasi
skleidė scenos uždanga, ir prieš 
gražiai pasipuošusį chorą išėję 
dirigentas-maestro Alfonsas Mi
kulskis, apsirengęs irgi tauti
niais drabužiais. Be jokių įžan- 
gėlių ir be pristatymų jis mos
telėjo ranka ir pradėjo kon
certą. Ir tai tikrai gera, kad ne
buvo nereikalingų dainų paaiš
kinimų. (Kartais aiškindavo net 
dviem kalbom). Kai tos kalbos 
kalbelės buvo nubrauktos, iš 
karto koncertą pakėlė į gerą 
stilių ir suteikė rimtą nuotaiką.

Programoj buvo šios dainos
Pradėjo mišrus choras. Vi

sam programos pagrinde buvo 
lietuvių liaudies dainos. Pirmo
ji buvo: Mes padainuosim — 
harm. A. Mikulskio, Anoj pu
sėj Nemuno — harm. M. K. 
Čiurlionio, Lopšinė — harm. 
A. Mikulskio, Žiema bėga — 
stilizuota J. Švedo, Piemenėlių 
raliavimas — harm. Ą. Mikuls-’ 
kio, solistė Irena Grigaliūnaitė. 
Oželis — stil. S. Šimkaus, Anoj 
pusėj ežero — stil. J. Žilevi
čiaus, Alma llanera — Vene - 
cuelos daina.

Pirmą dalį baigė vyrų cho
ras dainom: Oi, kad išauštų — 
stil. J. Žilevičiaus, sol. V. Pleč
kaitis, Noriu miego — stil. J. 
Bendoriaus, Augo kieme kleve
lis — stil. J. Karoso.

KONGR. DERWINSKI 
SUSITIKS SU 

PABALTIEČIAIS

Batuno iniciatyva pirmadie
nį, lapkričio 15, 7 v.v. Estų na
muose, 243 E. 34th St., New 
Yorke, įvyks visų baltiečių or
ganizacijų atstovų susipažini
mas su kongresmanu Edward 

. J. Derwinski, kuris šiuo metu 
yra JAV delegacijoj Jungtinė
se Tautose.

Kongr. Derwinski yra iš Chi- 
cagos, gerai pažįsta lietuvius ir 
yra didelis rėmėjas kovoj už 
Lietuvos >r kitu Baltijos kraš
tu nepriklausomybės atstaty- 
ma.

Kongr. Derwinski pateiks į- 
domių informacijų apie dabar
tinę padėtį Jungtinėse Tauto
se ir atsakinės į klausimus.

Po oficialiosios dalies bus 
kokteilio valandėlė, kurios me
tu bus proga kiekvienam susi
pažinti ir pasikalbėti su šiuc 
dideliu kovotoju dėl laisvės pa
vergtiesiem.

Į šį susipažinimo vakarą -su 
kongr. Derwinslįi kviečiami vi
sų organizacijų atstovai, baltie
čių spauda, radijas ir visuome
nės atstovai, kurie yra be*nt 
kiek suinteresuoti -savo krašto 
laisve ir 
statymu.

nepriklausomybės at-

.Tuaiov

nkė vysk. Lawrence B. Casey, buvo atžymėta parapi- 
nas kun. J. Kinta. Iš k. j d. kun. J. Scharnus, prel. J. 
abušis. naujasis parapijos klebonas. Nuotr. V. Maželio

Spalio 17 d. šv. Kazimiero parapijon Patersone atsila 
jos 60 metų sukaktis, kžrtu pagerbtas ilgametis klebo 
Balkūnas, vysk. L B. Casey, kun. J. Kinta, kun. V. D

Po pertraukos moterų cho
ras su kanklių orkestru atliko: 
Audžiau, audžiau auksagijį au
dimėlį, Kur lygios lankos, Au
go, augo lazdynėlis su sol. I. 
Grigaliūnaitė. Dainos harmoni
zuotos A. Mikulskio.

Toliau tautiniai šokiai: Suba
tėlė, Kalvelis. Programoj numa
tyta kanklių suita buvo pakeis
tą į A. Mikulskio sukurtą kon
certiną B dur. Tris koncertinos 
dalis atskambino jauna kankli-

Solistė Gina čapkauskienė dainuoja Bostone

Gina Čapkauskienė dainavo Bostone
(atkelta iš 4 psl.) 

“coach”: jis yra reikalingas 
kiekvienam dainininkui. Aš 
pabrėžiu, kad ji sutiktų žmogų 
kuris muziką ne tik žino, bet 
ir jaučia jos giliausioj formoj n 
charaktery, kuris, interpreruo- 
damas muziką, iš tikrųjų ją at
kuria. kuris muzika gyvena. To
kio “coach” Gina dar nėra suti
kusi.

Kadangi rečitalis sudarė tik 
dalį programos, trumpai pami
nėsiu ir politinę pusę.

Susirinkimą atidarė lietuviu 
respublikonu pirmininkas inž 
Jonas Vasys, svečius amerikie
čius supažindino su auditorija 
vicepirmininkas Gintaras Karo
sas ir Algis Makaitis.

Kalbėjo kongreso atstovė 
Margaret Heckler, labai išgirdą 
ma mūsų dainininkę ir mūsų 
dainas. Sakėsi gavusi laišką iš 
šeimos, kuri nuvyko į tam tik
rą kraštą “laisvių” ieškoti ir 

ninkė Danutė Brankaitytė, Kū
rinėlis pagrįstas lietuvių liau
dies melodijomis ir gana sim
patingas. Jaunoji kanklininkė 
paskambino drąsiai ir deramu 
įsijautimu.

Toliau \ėl tautiniai šokiai— 
Malūnėlis. Visi šokiai buvo pa
lydėti mišraus choro ir tauti
nių instrumentų — skudučių, 
ragelių, ragų. Šokių dalis buvę 
gana puošni ir išradinga.

prašosi atgal. Skatino, kad ra- 
šytu'me jai laiškus.

Politine dalis buvo trumpa.- 
sklandžiai pravesta, nenuobodi

Puikiai buvo paruoštos vai
šės. už kurias inž. J. Vasys dė
kojo, o aš padėką pakartoju: 
Irenai Galinienei, Kuodienei ir 
kitom poniom.

Vakaras praėjo malonioj, šo- 
kančioj nuotaikoj, nors salė 
buvo neperpildyta. Gal taip ir 
geriau.

Elena Vasyliūnienė
—o—

N. B. Iškilioji solistė Gina 
Čapkauskienė, puikiai dainavu
si ne tik Bostone, bet ir Chi- 
cagos Lietuvių operoj bei kito
se lietuvių kolonijose, kaip Los 
Angeles, jj^Rochester, Worcester, 
ir visur susilaukusi geriausių į- 
vertinimų. lapkričio 20 dainuo
ja New Yorke. Darbininko kon
certe. Kartu bus minimos ir 
Simo Kudirkos išdavimo meti
nės.

DARBININKAS

Koncerto pabaigai buvo šios 
dainos: Lietuva brangi 
Naujalio, Lietuvių tautos dai
nos — harm. A. Mikulskio: 
Skamba skamba kankliai, Ba
ladė — aš nusieičiau į Klaipė 
dužę (solo I. Grigaliūnaitė, A. 
Gilys), Pasėjau linelį, Nuvažiav 
tėvelis (solo I. Grigaliūnaitė, A. 
Gilys, V. Plečkaitis), Papartėlis 
ir pabaigai — Namo. Dainavo 
mišrus choras, kanklių orkestre 
palydėtas. t

Iš visų dainų geriausią įspū
dį paliko baladė apie Klaipėdu- 
žę. Kūrinys jau sudėtingesnis, 
dramatiškesnis ir kartu įdomes
nis.

Visas koncertas buvo paki
lus. Bene tai buvo vienas iš 
geriausių Čiurlionio' koncertų 
New Yorke. Taip ir jautėsi, 
kad yra drausminga ir gera va
dovo ranka, kad ir pačiame an- 
samblyje yra tvarka, susiklau
symas, o ne ištižimas.

Be dirigento Alfonso Mikuls
kio čia dar paminėtini: kank
lių orkestro vadovė Ona Mikuls
kienė, režisierius — Petras Ma
želis, chormeisteris ir koncert
meisteris — Rytas Babickas, 
tautiniu šokiu vadovai: Jolita 
Kavaliūnaitė ir Mindaugas Lek- 
nickas.

Nereikclingi žodžiai 
pabaigoj

Dažnai po tokio koncerto 
prabyla triambais. Čia to iš
vengta, bet prikalbėta kitų ne
reikalingų žodžių. Gale išėjusi 
į sceną pradėjo skaityti kažką 
neaiškaus. Publika nesuprato, 
neišgirdo. Šūktelėjo: garsiau. 
(O tai taip nepritiko prie tokie 
iškilmingo ir gražaus koncer • 
to!) Pagaliau iš skaitymo pa
aiškėjo, kad reikia atsistojimu 
pagerbti Venecueloje mirusį 
Jurgį Bieliūną, kuris prisidėjo 
prie Čiurlioniu ansamblio pa
kvietimo i Venecuela. v C

Visa tai atrodė labai nevieto
je ir nereikalinga. Velionis nie
ko bendro neturi nei su Lais
vės Žiburiu, nei su New Yor
ko lietuviškąja kolonija. Už pa 
kvietimą sentimentus jam gali 
reikšti tik ansamblis, bet 
samblis per visą koncertą 
neužsiminė apie tai.

Pabaigoj Laisvės žiburio 
dijo valandėlės vedėjas Romas 
Kezys, faktinis šio koncerto 
rengėjas, padėkojo visai an
samblio vadovybei ir atskiriem 
nariam — solistam, valdybai. J 
sceną įnešė gėlių didelį krepšį, 
kurį dovanojo viena lietuvė gė
lininkė. (Pavardės neteko išgirs
ti, ne? niekas iš kalbėtojų ne
vartojo garsiakalbio). Pabaigai 
pakvietė visus sugiedoti Lietu
vos himną.

Koncerte buvo apie 800 pub
likos. Galėjo jos būti bent po
ra šimtų daugiau, o būtų sutū
pę, nes buvo laisvų vietų. Žmo
nių buvo atvažiavę ir iš tolimes
nių vieti^Tai rodo, kad Čiur
lionio ansamblį mėgsta ir ver
tina. Po koncerto visa scenos 
koridorių užtvino maestro ger
bėjai, norėdami padėkoti už 
koncertą ir paspausti ranką. Už 
tą koncertą dėkoja ir visi klau- 
sytojai, (p.j.)

an- 
nė

ra-

— Kęstutis Miklas, BATUNc 
prezidentas, taipgi aktyvus a- 
merikiečių visuomeninėj bei po
litinėj veikloj, kaip Long Is
lando Board of Education 21 
distrikto viceprezidentas, daly 
vavo New Yorko valstijos švie 
timo tarybos narių konferenci
joj, kuri vyko spalio 24-26 Sy
racuse mieste. K. Miklas konfe
rencijoj buvo vier.<as iš pagrin 
dinių kalbėtojų švietimo finan
savimo klausimais.

Jonui Vilučiui po trumpos Ii 
gos mirus, mano giminės, drau
gai ir pažįstami parodė daug 
meilės ir suteikė man paguodos 
giliame skausme. Dėkoju už 
prisiųstas mišių aukas, gėles 
aplankymą koplyčioj, dalyvavi- 
ma gedulingose pamaldose baž
nyčioje, palydėjusiem į amžinu 
poilsio vietą Šv. Jono kapinė 
se. Visiem nuoširdus ačiū.

Nuliūdusi žmona E. Vilutienė
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New Yorko lietuvių vyry choro krikštynose lapkričio 6 šv. Aloyzo salėje Great Necke. Kalba Lietuvos kon
sulas A. Simutis. Nuotr. P. Bivainio

N. Y. lietuvių vyrų choras pavadintas “Perkūnu”
New Yorke^ lietuvių vyrų 

choras lapkričio 6, šeštadienį, 
surengė savo koncertą — ba
lių ir savo krikštvnas. Tai ivv- 
ko Great Necke, Šv. Aloyzo sa-

Koncerto pradžioj ir įvyko 
choro krikštynos. Buvo perskai
tytas oficialus aktas, kuriuo 
choras pavadintas — New Yor
ko vyrų choras Perkūnas^

DOMININKUI KLINGAI 
80 METŲ

Brooklyne gyvenąs Dominin
kas Klinga lapkričio 13 sulau
kia 80 metų. Gimė 1891 Bai- 
bokų kaime, Vabalninko vals
čiuj, Panevėžio apskrity.

Į Ameriką atvyko 1907 ir pra
dėjo sunkų naujakurio gyveni
mą. Sustojo Bostone, kur dirbc 
ir mokėsi. Prasidėjus pirmajam 
pasauliniam karui, buvo mobi
lizuotas ir kaip artileristas ka
riavo Prancūzijoj.

Po karo apsigyveno Brookly
ne. Nuo 1929 iki 1934 buve 
Vienybės redaktorius. Vėliau 
tarnavo įvairiose įstaigose. Pc 
antrojo pasaulinio karo, prade 
jus tremtiniam atvykti, ati
darė ' taksų pildymo įstaigą, 
padėjo tremtiniam tvarkyti ap 
sigyvenimo dokumentus. Jis į 
pilietino apie 4000 naujakurių. 
Jo įstaiga yra 337 Union Avė 
Brooklyn, N. Y. 11211. Jis ir 
dabar ten dirba, kartais išvyk
damas kur paatostogauti į. šil
tus kraštus.

50 mėty sukaktis
Newarko Lietuviu Moterų 

Susivienijimo 68 kuopa mini 
50 metų sukaktį. Įvykis buvo 
paminėtas spalio 24. Kun. P. 
Totoraitis atlaikė ta proga mi
šias Švč. Trejybės bažnyčioj. 
Jis yra kuopos dvasios vadas. 
Palinkėjo kuopai ir toliau veik
ti ir stiprėti. Mišių metu giedo
jo Šv. Cecilijos choras, vado
vaujamas vargonininko Klemen. 
so Bagdonavičiaus. Pabaigoj su
giedota Marija, Marija.

Parapijos salėj buvo pietūs. 
Vadovavo kun. P. Totoraitis. 
Maldą sukalbėjo kun. John 
Scharnus. Buvo prisimintos mi
rusios kuopos narės.

Čia atstovių buvo iš Kearny, 
Linden, Elizabeth kuopų. Svei
kinimo kalbas pasakė klebo
nas kun. Scharnus. Kalbėjo ir 
Tėv. Paulius Baltakis, O.F.M., 
apie statomą Kultūros Židinį 
Brooklyne.

Į naują kuopos valdybą iš
rinkta: Ona Pocius -pirmininkė, 
J. Baltrušaitis — vicepirm., sek
retorės J. Thompson ir S. Draz- 
dauskas, iždinir.-kė M. Balchu- 
nienė.

Pietų komitete dirbo: A. El- 
seikienė, A. Maleckienė, R. 
Schmitienė ir R. Yankauskie- 
nė. F.V.

Parduodamas dviejų šeimų 
namas gražiame So. Ozone Park 
rajone (Drew Street). Prašoma 
35,000 dol. Skambinti vakarais 
tel. 827-8455.

Krikšto tėvais buvo Lietuvos 
generalinis konsulas A. Simu
tis ir iškilioji tautinių šokių mo
kytoja Jadvyga Matulaitienė. 
Patį aktą nupiešė J. Šileikis. 
Akte pasirašė visi choristai.

Vyrų choras šiame koncerte 
atliko tokias dainas: J. Gaide
lio — Daina, daina, J. Strolios 
— Tylus buvo vakarėlis, J. Ka
roso — Praradau mergelę, J. 
Brahmso — Valsas. E. Gailevi- 
čiaus —Dunda trankosi perkū
nai, Jakubėno—Nurimk, sesu
te: specialiai šiam koncertui pa
ties dirigento Vytauto Strolios 
sukurtą — Mūsų choras kai iš
eina ... Daina linksma, užtru
kusi apie kokią dešimtį minu
čių. Čia buvo panaudota visa 
eilė solistų.

Choras turi ir savo kvartetą, 

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG
■ Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 

tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTIMUS
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį Įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp 
affiliated with PODAROGIFT, Inc.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams, magnetofonams (tape recorders) ir daug kt. 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

KREIPKITE DOMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ:

FLOOR 21st
488 MADISON AVENUE

New York, N.Y. 10022 
Tel.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI :
New York, N.Y. 10003 — 39 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
Boston, Mass. 02118 — 271 Shawmut Avenue 
Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60608 — 3333 South Halstead Street 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 
Irvington, NJ. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Ave. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hamtramck, Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenue 
Hartford, Conn. 06114 — 200 Franklin Avenue 
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Passaic, N.J. — 176 Market Street 
Paterson, N.J. — 99 Main Street 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street 
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 2076 Sutter Street 
Waterbury, Conn. — 905 Bank Street 
Warren, Mich. 48092 — 29200 De Quindre '/2 Block North 

of 12 Mile Road J
Woodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Ave. 
Worcester, Mass. 01610 — 169 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

pasivadinusį gana kukliai — 
Trupinėliai. Kvartetą sudaro 
Juozas Nakas, Vytautas Daugir
das, Zenonas Jurys ir pats di
rigentas Vytautas Strolia. Kvar
tetas padainavo Jenikovskio— 
Pasivaikščiojimas, ir V. Daugir
das pagrojo akordeonu solo.

Žmonių buvo pilna salė, 
apie 250.

A. Barono knygos "Vėjas le
kia lyguma" pristatymas bus 
lapkričio 13, šeštadienį, 7 v.v. 
Kolumbo vyčiu salėj, 86-22 85 
St., Woodhavene. Apie knygą 
kalbės B. Balčiūnas, ištraukas 
skaitys Marytė Sandanavičiūtė. 
Toj pačioj programoj bus ir 
Woodhaveno LB apylinkės pre
mijuotų rašinių pristatymas. 
Po programos šokiai.

Tel.: AL 4-5456 
C H 3-2583 

Ll 2-1767 
268-0068

B R 8-6966 
WA 5-2737 

884-1738 
ES 2-4685 

374-6446 
G L 8-2256 

365-5255 
246-9274 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
G R 2-6387 

274-6400 
PO 3-4818 
HU 1-2750 
Fl 6-1571

P L 6-6766

751-6760/1 
441-4712 

SW 8-2868 
Rl 3-0440
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IS vi SU Jį

(atkelta iŠ 5 psl.r
— "Stimme der Freiheit", 

Vokietijoje, Saarbruecken mies
te leidžiamas dvisavaitinis laik
raštis, š. m. 11 numery pa
skelbė platų Stasio Motuzų 
straipsnį “Lietuva prieš 53 me- 
tus ir dabar”. Autorius, gyve-

ją! SPORTAS
LAK:HAJDUK 2:1 (1:1)

Lithuanians pabaigė Ha j dūko 
rekordą — didele antgalve vo
kiečių dienraščio sporto sky
rius. Gražią sekmadienio popie
tę Franklin K. Lane aikštėj ne
mažas žiūrovų būrelis, deja, 
daugiausiai nelietuvių, turėjo 
stebėti neblogo lygio rungty-

nąs Vechtės senelių prieglaudoj 
ir pasižymėjęs medžio droži
niais, apžvelgia Lietuvą palie
tusias qkupacijas. Primena bu
vusius išvežimus. Nurodo ir į 
pastaruoju metu Lietuvoje ap
silankiusių įspūdžius bei turis
tų suvaržymus. Nurodyti ir 
Bražinskų ir Kudirkos atvejai. 
Esą, niekas negali pasakyti, 
kiek lietuvių per tuos kelias
dešimt metų bandė pabėgti iš 
pavergto krašto. Autorius at
kreipė dėmesį ir į Vliko žy
gius ir į pernai Filipinuose Vli
ko pastangomis pradėtą trans
liuoti lietuvišką radijo progra
ma, skirta Sibiro lietuviam. 
St. Motuzas griežtai pasisako 
prieš Vakarų ryšius su Sovietų 
Sąjunga. (E)

—Solistas Vaclovas Dauno
ras, dalyvavęs spalio mėn. Tu- 
lūzoj, Prancūzijoj, įvykusiame 
tarptautiniame vokalistų kon
kurse, gavo aukščiausią įvertini
mą — “Grand Prix”. Jį gavo ir 
maskvietė solistė. G. Fomi
na. Varžybose dalyvavo-127 dai
nininkai iš 12 kraštų. Didžiąją 
dalyvių dalį sudarė baritonai ir 
bosai. Daunoras, • šalia kitų dai
nų, išpildė ir Č. Sasnausko 
“Giesme”. V. Daunoras, būda
mas Prancūzijoj, dainavo ir te
levizijoj bei gavo pakvietimų 
atvykti gastrolių. Solistas anks
čiau yra dalyvavęs dviejuose 
vokalistų konkursuose ir abie
juose laimėjęs laureato vardus 
— 1962 vykusiame M. Glinkos 
vokalistų konkurse ir 1966 Čai
kovskio vardo konkurse Mask-

• nes.
r Lietuvių Atletų Klubo pirmo

ji komanda žaidė šios sudėties: 
Žadvydas; Bileckis, Bagdžiūnas: 
Remėza H^-Kreicas; Budraitis, 
VainiusJŲ Rauba^NVainius IV); 
Klivbčtfa, Budrecka^, Šileikis. 
Priešininkai iki šiol buvo laimė
ję visas 6 pirmenybių rungty
nes, taip kad šis pralaimėjimas 
buvo jiem netikėtas, nors ir vi
sai pelnytas.

Pirmojo kėlinio viduryje že
mu šūviu nuginkluojamas mū
sų Žadvydas. Bet neilgai tru
kus po vykusio derinio Šilei
kis nelaikomai trenkia ir jau 
1:1. Antrame kėlinyje įsisiūba
vus nuotaikom, iš aikštės paša
linamas Hajduk žaidikas. Mū
siškiai, išsikovoję aikštės per
svarą, kėlinio gale Klivečkos 
baudos smūgiu ženklina pasek
mę 2:1 ir laimi du pirmenybių 
taškus.

Po rungtynių įkaitę kroatų 
žiūrovai įsiveržė aikštėn. Nuo 
smurto teko nukentėti keliem 
mūsų žaidikam, o teisėją gelbė
jo policija. Mūsiškiai sužaidė re 
tai matytu kovotojiškumu. Aiš
kios sąžiningai lankomų treni
ruočių išdavos — visiem kvapo 
užteko iki galo rungtynių. Žad
vydas vartuose — didelis, už
tikrintas ir daug darbo netu
rėjo. Čia tai vidurio gynikų 
Bagdžiūno-Remėzos nuopelnas. 
Kreicas už Bileckį šį kartą ge
resnis. Vainius II nesurado vie
tos sau aikštėj. Puolime suma
numu pasižymėjo Klivečka. 
Budreckas pirmame kėlinyje

gynimui rakštis akyje. Šileikio 
įvartis tikrai reto grožio. Mū
sų geras vienetas dabar lente
lėj įsitvirtino 2 vietoj. Rezer
vinė priešžaismy baigė 1:1.

šį sekmadienį tenka keliauti 
į Van Cortland parką, kur žai
džiama prieš Shamrock. Pirmo
sios pradeda 2:30, o rezervinės 
12:45 vai. Mažučiai ir jaunu
čiai žaidžia šeštadienį namie, t. 
y. Kissena parke prieš Oceansi
de ir Gjoa. Atletas

•

PASIŽYMĖJĘS JAUNAS 
TENISININKAS

Vytautas Gerulaitis, 17 metų 
tenisininkas, gavo kvietimus iš 
pačių geriausių universitetų A- 
merikoj įstoti į jų kolegijas su 
pilnom stipendijom. Vytauto 
pavardė yra dažnai užtinkama 
įvairiuose laikraščiuose ir 
teniso žurnaluose. Dabar turi- 
mom žiniom, jis yra įvertintas 
kaip pirmas žaidėjas 18 metų 
grupėj visam rytų Amerikos 
pakrašty ir penktas visoj Ame
rikoj. Tam atsiekti reikėjo pra
leisti daug valandų treniruo
jantis ir važinėti į daugelį tur
nyrų.

Šią vasarą jis atstovavo A- 
merikos teniso komandai tarp
tautinėse rungtynėse Olandi
joj, kur buvo išrinkti tik du 
jauni tenisininkai iš visos A- 
merikos ir vienas iš jų buvo 
Gerulaitis.

Sėkmės jaunam sportininkui.

Dr. M. Anyso parašytos kny
gos: Senprūsių kovos ir Žymios 
lietuvės moterys, abi su kie
tais viršeliais . ir gražiai išleis
tos, gaunamos ir Darbininku 
administracijoj. Kaina po 7 50 
dol. Tai gali būti ir graži Kalė
dų dovana, v

voj. Daunoras, atsivežęs dova
ną — porceliano vazą, spalio 
12 d. buvo pasveikintas jam 
lėktuvu grįžus į Vilnių. (E)

praleido dvi puikias progas, bet 
savo nenuilstamu kovotojišku
mu visą laiką buvo priešininkų

Gintaras iš Kretingos gauna
mas ir New Yorke. “Alsa” ga
vo Kretingos studijos “Daile^- 
gintaro siuntą: karolius: “Dan
guolėj “Barbarisas”, “Eilinė” 
ir “Neringa”; sagių “Trejetas”.' 
Teirautis ar užsakyti: ' “Alsa”, 
P. O. Box 172, Great Neck, N. 
Y. 11023.

SPECIALŪS 
siuntiniai į Lietuvą 
Pilnai čia užmokama — 
Gavėjas nieko nemoka. 
Greitas pristatymas.
Populiarūs siuntiniai

VERTINGIAUSIA DOVANA 
JŪSŲ GIMINĖM —
KAILINIŲ IMITACIJA 
Didelė vertė — 
platus pasirinkimas: 
ūdra (lygi ar dryžuota), 
persiškas avinėlis ar avinas — 
pilna kaina tik $99.00

10 SKARELIŲ — $49.50 
5 vilnonės skarelės su didelėm 
ar mažom gėlėm ar turkiškais 
piešiniais ir 5 šilkinės 
skarelės, visų spalvų.
Oro paštu — $58.00

SPECIALI KOMBINACIJA 
Didelė vertė — $149.00
3 jardai vyriškam žieminiam 
pąltui medžiagos, 100% vilna, 
3 jardai moteriškam žieminiam 
paltui medžiagos, 100% vilna, 
3 % jardai vyriškam kostiumui 
medžiagos, 100% vilna,
3 jardai moteriškam žieminiam 
drabužiui medžiagos, 100% vil
na, 2 paklodės (dvigubo dydžio), 
2 pagalvių įvalkai, 6 turkiški 
rankšluosčiai

SPECIALUS I — $56.00
10 sv. kiaulėgtaukų,
10 sv. miltų,
10 sv. ryžių. \
10 sv. cukraus. \

Dar ir daugiau specialiu 
siuntinių. \

REIKALAUKITE MŪSŲ 
NAUJO KATALOGO

Užsisakykite dabar — tik per

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street 
(Penktas aukštas) 
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530

Reikalaukite naujų katalogų 
su paveikslais.

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm.. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\Et:UE 

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

WE DELIVER
Michigan .2-4130

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
. Tel.: GL2-2923

H. W. MALE MALE - FEMALE

DISPLAY

SMALL INVESTMENT necessary, 
excellent opportunity for men with 
sales ability, the most advanced type 
electronic equipment to improve tele
phone efficiency. Exclusive territo
ries available.

Call (212) WE 9-5300

Camelpt-by-the-Sea “An experience 
■ in human ecology”— Coastal, Mass.
Finest resort. Heated ocean water 
pool, sauna, 125 beds, oceanview din
ing, ecology gardens. Full resort fa
cilities, staff of 40 directed by pro
fessor of human ecology. Formerly 
a rųillionaire’s estate. Enjoy our suc
cessful, ecological, scientific health 
program. Ted Lagodmos Hesperus 
Circle, Magnolia, Mass. 617—525-3053

MTG MONEY AVAILABLE 
ALL BOROS

For all types of dwellings
Great Eastern Mort. Corp.

128-02 Rockaway Blvd.
So. Ozone Park 659-9762

BEAUTIFUL POCONO 
MOUNTAINS 
HOME SITE

85x200, lake, ski slope, 
club house,

Ml fully developed ■■ 
An excellent buy 

CALL
(201) 333-6838

3*4 hrs from G. Washington bridge 
238 acres price $38,000 4 bedroom 
home, barn for over 70 head stream 
thru property, land fronts both sides 

of county hwy, make a nice farm 
for beef or heifers, farm and land 
agey lie real estate broker RD ±3 
East River Rd Norwich, N.Y. 13815 
call (607) 334-5768

DURACLEAN
CARPET CLEANING and
FURNITURE CLEANING 
We Take Pride in Our Work

Call 914 WH 6-8035 — 106 Russell
St., White Plains, N. Y. Ask for

PETE PAVONE

FULL OR PART TIME
Wanted Sales Personnel high com
missions. Open to all ages — call 
Walter Suliatycki or Nick Paroch- 
nia (212) 387-5432

CHEFF excellent opportunity for 
experienced top man. Italian-French 

1st Class Restaurant — continental 
cuisine. Good salary. (Bridgeport 
Conn, resident preferred) CAPPY’S 
196 Middle St. Bridgeport, Conn. 
(203) 333-8979

Auto Body Metal Man geras atlygi
nimas, 5 dienos savaitėje, pastovus 
darbas, priedai, švari ir didžiausia 
dirbtuvė Brooklyne. Reikalinga tik 
patyręs. Mr. Boyar (212) 345-9399

SUPERINTENDENT
Riverdale area. Middle aged couple.
3 rooms free. Work out job. Retired 
couple preferred. No majpr repairs.

CALL KI 8-0455

SECURITY RECEIVERS 
Full Time

Also
part time — mornings, part time — 
nights Bronx and Yonkers area pre
employment polygraph examination 
required. SHOP-RITE STORES —

Mr. Nothdurft — mornings only 
(516) 231’7300

APT. SHARE

PIOUS LADIES’ OPPTY.: sharing 
devout home for estate, doing part 
time, or more with all personal ex
penses paid! location-option!

856-2452

H. W. FEMALE

NURSES NEEDED

Call (201) 923-0405 
SOUTHSIDE REGISTRY

FOR NURSES 
1063 Bergen Street 
Newark, New Jersey

KOSCOT
INTERPLANATORY INC.

Exciting and glamarous career op
portunity unlimited earnings poten
tial. No exp. necessary. Complete 
training program flexible working 
schedule. Call 822-6749 — Kosmetics 
for the Communities Tomorrow

California Mfg Co., opening in N.Y. 
area, looking for people interested 
in sales or managing position. — 
Double your income on a part time 
basis. Call for appointment, Mr. 
Brusseau — (516) 586-1855

JEWELRY SETTERS 
Colored Stone, 1-2 yr. exp. 
Diamond Setters, expd. for 

production setting 
JEWELRY INSPECTORS 

Exp. only. No layoffs 
Call 212-239-6941

Overseas Jobs
World Wide is Our Name 

Service is Our Game 
If overseas work is your aim 
bring you aim to our game 

For high pay ... Fun ... and fame
CALL

201-964-3855
Completely guaranteed service 
Equal Opportunity Employer

Typewriters
Lithuanian and English

for sale at reasonable prices, also 
adders, calculators, mimeos, com
plete line of office machines and 
equipment. Rentals. Repairs. ALL 
LANGUAGES TYPEWRITER. CO., 
INC. 119 W. 23rd Street, New York, 
N.Y. — CHelsea 3-8086.

— Dail. Jurgis Daugvila dare 
dekoracijas Dainavos ansamb
lio statomai lietuviškai opere
tei ‘Sidabrinė Diena’, kuriai 
muziką parašė kompoz. Br. 
Budriūnas, o tekstą Anatolijus 
Kairys. Operetė bus statoma 
Chicagoj, Marijos aukštesnio
sios' mokyklos salėj, gruodžio 
11-12.

— Lena Valaitytė jau vienuo
lika kartų yra pasirodžiusi Vo
kietijos televizijoj, o taip pat 
įdainavusi savo trečia estradi
nių dainų plokštelę: “Ob es so 
Oder so Oder an-ders kommt” 
ir “Die andere Seite” (Nr. 
6003125 Philips). Vokiečių 
spauda dažnai rašo apie Anelę- 
Leną ir ją vertina teigiamai.

— Melbourno lietuvių na
muose, Australijoj, buvo pami
nėtas kredito kooperatyvo “Tal
ka” dešimtmetis. Minėjimo va
dovas A. Mikaila kooperatyvo 
steigėjui L. Barkui įteikė dail. 
A. Vingio paveikslą. Koopera
tyvas dabar turi 252 narius, o 
jo kapitalas pasiekė 112,0 0 0 
dol.

NAUJOS KNYGOS
Dr. A. Skėrys, Lietuvos miš

kai ir jų ūkis. 5 dol.
E. čekienė, Kad ji būtų gy

va. 5 dol.
F. Jucevičius, Tauta tikrovės 

ir mito žaisme. 3 dol.
J. Žilevičius, Lietuvis vargo

nininkas išeivijoj. 5 dol.
L. šimutis, Amerikos Lietu

vių Taryba. Kietais viršeliais, 
didelio formato. 10 dol.

L. Dovydėnas, Mes valdysim 
pasaulį. I ir II tomas. Abu 8 
dol.

A. Baronas, Vėjas lekia lygu- 
ma. 4 dol.

šios ir kitos naujos knygos 
bei lietuviškos plokštelės gali 
būti graži dovana Kalėdų šven
čių ar kitom progom. Gauna
ma Darbininko administracijoj, 
910 Willoughby Ave., Brook
lyn, N. Y. 11221.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
Introduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinama 

. anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. S8.00.

Timeless Lithuania by Owen J. C. Norem, B.D., L.L.D. $4.00.
Lithuania and Lithuanians, compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00.

The Balts, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psi. $8.50.
Cultural Wellsprings of Folktales, by Rev. V. Bagdanavičius. $6.00
Lithuania under the Soviets, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 

300 psi., kietais viršeliais. $10.00.
Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. $1.00.
The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25.
Guerrilla Warfare on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50
Crosses, Ly V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
Selected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian Quartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio, šeiniaus kūriniai. $5.00.
Lithuanian Folk Tales. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal .of Assad Pasha, by.I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių- 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $3.00
Lithuanian Self-Taught, by M. VariakojytA $1.25.
Art Collection of the Lithuanian Franci&^anV’athers, $5.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas ia Lietuvos vaizdų. $6.00.
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt: 50£.
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 50<.
English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 žodžių). $6.00.
Lithuanian-English, by B. Piesarskas, B. Svesevičius (ca. 27,000 Ž.) $5.00. 
Lithuanian-English, V. Peteraitis, 602 psL Kietais viršeliais. $7.00.
Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $1.00; kietais virš. $3.00
Footbridges and Abysses, a novel by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, a novel by Ig. šeinius $5.00.
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulatis. $4.00.
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M. Zobarskas. $3.50.
Amens in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. $3.00..
Eleven Lithuanian Artists in Australia. Kieti virš. Albumo formatas. $5.00.
The Way of the Nation, by J. Juodis (paveikslų albumas). $7.00.
History of Lithuania, by Dr. V. Vaitekūnas. $1.00.
The Battle of Grunwald, an Historical Novel. $3.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $4.75.
The Seasons, by K. Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Ambarita, by J. Narūnė, pasaka. $1.00.
Sonata of Icarus, by Jurgis Gliaudą. $5.00.
Essays in Greek Politics, by R. Sealey. $6.00. ,
Tundra Tales, Nola M. Zobarskas,ed.. 5.00.
The Winnowing Winds, by Bailey. $4.00.

The Lithuanian National Revolt of 1941, by Dr. A. M. Budreckis. $4.00.
The Cemetery of Nations in the Siberian Tundra, by H. Tautvaiša. $1.75.
The Green Oak, by Algirdas Landsbergis, Selected Lithuanian poetry, $5.00
The Green Linden, by A. Landsbergis, Selected Lithuanian Folksongs, $6.00 
Marian Shrines of Americas, by Titas Narbutas, illustrated $3.50 
The Slavs, by M. Gimbutas. $10.00.
Curriculum vitae, by A. Kairys. $3.00.
Lithuanian Scouting. Reprezentacinis leidinėlis. $1.00.
Sin on Easter, by Tumas-Vaižgantas. $6.00.
Lithuania 700 Years, red. A. Geručio. $12.00.
The Lithuanian Woman, ed. B. Novickienė. $3.00.
Spheric and Linear Laws of Geometry, by A. Stelingis. $2.00.

šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:

DARBININKO ADMINISTRACIJA

Virginia 9-4496-
A. R. SHIPLEY 

COMPANY 
Aluminum Combination 
Windows and Doors 

Jalousie Windows
Aluminum Awnings 

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

--------  Allen R. Shipley ------—

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
gaunama už 75 c., su pastaty
mo Kaladėle (baze) už- 1 dol. 
Lietuviška ir JV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle—1.50 dol. 
Didesnį skaičių užsisakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš
laidom pridedama 50 c. Kreip
tis į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Ave., Brooklyn, 
N. Y. 11221.

Kitataučiui geriausia dovana 
Kalėdų ar kita, proga — dvi 
knygos už 2 dol.: Vytautas the 
Great, Grand Duke of Lithua
nia by Dr. J. Končius; Awaken
ing Lithuania by Dr. Jack J. 
Stukas. Gavęs bus gražiai supa
žindintas su Lietuvos praeitim. 
Rašykite: Darbininkas, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y.’ 11221.

Lietuviškų kalėdinių kortelių 
galima gauti Darbininko admi
nistracijoj. Dėžutė su 12 korte
lių religiniais arba tautiniais 
motyvais su lietuviškais pa
sveikinimais su persiuntimu 1 
dol. 12 meniškų tautiškais mo
tyvais pieštų kortelių 2 dol. 
Prašom laiku užsisakyti, kad 
laiku galėtumėt išsiųsti.

Taisom radijo ir televizijos 
aparatus spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant 
naujas dalis. aptarnaujam 
Queens ir apylinkės lietuvius. 
Naujų aparatų neparduodam. 
Kreiptis tel. 847-0887. Adresas: 
Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle 
Ave., Glendale, N. Y. 11227. 
(2 blokai nuo Woodhaven Blvd.)

AEGEAN ISLES
Closed Mondays 
RESTAURANT

781-87 East 31st Street Brooklyn, 
N.Y. Cor. Flatbush & Ave. H — For 
reservations call: 212—434-7496-70 

We also do catering

SERVICE

Harvey tire repair shop open 7 days 
a week, new & used tires sold, flats 
fixed, tires recapped 208 W. Bigelow 
St. Newark, N.J. Call (201) 242-7176

The Health Nut — Fort Lee’s own 
Health & Diet Center a complete line 
of organic foods, vitamins, minerals, 
candy, cosmetics. Call 201—944-1135

Recentty Opened in Westchester 
HOLLY HOUSE INN

A residence for senior citizens with 
home atmosphere in a secluded set
ting. Box 176 Cross River, New 
York — Call 914-763-5838

TRI PAR 
COMBUSTION CORPORATION 

& Installation Fuel, Oil Burner 
Service

58 E. 175th Street Bronx 
Call 294-8660 — ask for 

Mr. E. Johnson or Mr. E. Murphy

Mario’s Auto Inspection & Repair 
service headlights adjustment, wheel 
alignment, motor tune-up and brake 
service. All minor adjustments and 
repairs done while you wait. Shell 
Bay Ave. Mayville, NJ. Cape May 
Court House, opp. State Inspection 
Station. Open Mon. thru Fri. 8 AM 
to 5PM. Owned & operated by Mario 
DeSantis “If you really want your 
car to go see Mario”, 609-465-5607

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų rądio valanda šeštadieniais nuo 5 Iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Kartojama sekmadieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p., 97.9 
meg. FM bangomis. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379.

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

HARTFORDO LIETUVIŲ TĖVYNĖS GARSŲ radijo valandėlė nauju lai
ku! WKSS—FM 95.7 sekmadieniais nuo 9-10 valandos vakaro. Vedėjas Al
gimantas Dragunevičius, 273 Victoria Rd. Hartford, Conn. 06114; 249-4502

DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Mlnkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12- 12:45 vai. p.p. Liet Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienlenė, 841 Stanford St, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS-KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6118 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801 .

Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

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

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 914-454-9070
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New Yorko, New Jersey ir 
Mass, daugiau žinių šiame nu
mery spausdinama 6-7 pusla
piuose.

Vincė Jonuškaitė grįžo iš 
Santa Barbara, Californijos, 
kur buvo išvykusi pas savo ser
gančią seserį. Ten išbuvo apie 
porą mėnesių, nes vėliau tvar
kė mirusios sesers reikalus. 
Grįžusi vėl pradėjo eiti Liet. 
Moterų Klubų Federacijos pir
mininkės pareigas.

Kun. Pra-nas Geisčiūnas, Bal- 
fo reikalų vedėjas, jau trečia 
savaitė kaip guli Memorial li
goninėj. Ten jis paguldytas ty
rimam.

Konkursinių rašinių pristaty
mas bus lapkričio 13, šeštadie
nį, 7 v.v. Kolumbo vyčių salė
je, tuoj po A. Barono knygos 
“Vėjas lekia lyguma” pristaty
mo. Tą konkursą buvo paskel
busi LB Woodhaveno apylinkė. 
Konkursinio rašinio tema 

•— kaip Į bendruomeninę veik
lą Įtraukti jaunimą. Skiriamos 
trys premijos: televizijos-apara
tas, 25 dol. ir du bilietai į teat
rą. Jury komisiją sudarė: Vy
tautas Alseika, Jurgis Oniūnas. 
Daiva Kezienė, Pilypas Skabei- 
kis, Algis Šimukonis. Premijuo
tus rešinius skaito: Arūnas Jan
kauskas, Jūratė Balsytė-Jasins- 
kienė. Po programos šokiai.

Gintarų paroda rengiama 
sausio 16 Kultūros Židinyje. 
Taip pat bus išstatyta ir kito
kių rankdarbių, bus parodyta 
prof. S. Kolupailos skaidrės. 
Rengia N. Y. skaučių židinys.

Prof. dr. Antanas Klimas, iš 
Rochesterio, N. Y., atvyksta į 
New Yorka ir čia Liet. Fronto 
Bičiulių Rytų apygardos suva
žiavime skaitys paskaitą — Į 
ketvirtąjį rezistencijos dešimt 
mėtį. Suvažiavimas bus šį šeš
tadienį, lapkričio 13, Angelų 
Karalienės parapijos salėj. Pra
džia 1 vai. popiet.

Elvyra Ošlapienė, Maironio 
lituanistinės mokyklos vedėja, 
buvo susirgusi ir ją pavadavo 
buvęs ilgametis mokyklos vedė
jas Alfonsas Samušis. Dabar E. 
Ošlapienė jau grįžo į savo pa
reigas.

NewYorko vyr. skaučių židi
nio Vilijos sueiga šaukiama lap
kričio 18 d. 7:30 v.v. pas sesę 
Rimą Gudaitienę, 116-18 85 
Ave., Richmond Hill, N. Y. Pa
skaitą skaitys Tėv. dr. Vikto
ras Gidžiūnas, O.F.M. Visos se
sės prašomos dalyvauti ir nesi- 
vėlinti.

Ponia Josephine Katkus bu
vo pirmutinė aukotoja šių me
tų Balfo vajui. Jos auka 25 dol. 
Po to gautos dar kelių kitų rė
mėjų aukos. Lapkričio 4 Balfc 
vajus jau buvo pasiekęs 100 
dol.

LKM S-gos 24 kuopos susirin
kimas įvyks lapkričio 14, sek
madienį, 12 vai., tuoj po su
mos, Angelų Karalienės parapi
jos salėj.

Pranciškonų koplyčioj šį šeš
tadienį 9 vi. bus mišios su eg
zekvijomis ui Jurgio Unguraičio 
sielą. Mišias užprašė Antano 
Mažeikos šeima iš Ozone Park.

Dirvos laikraščio novelės kon
kurso jury komisija posėdžiau
ja šį šeštadienį, lapkričio 13 d., 
2 vai. popiet pas Emiliją če- 
kier.ę. Jury komisiją sudaro: 
Tėv. Leonardas Andriekus, dr. 
Pranas Bagdas, Emilija Cekie- 
nė, Paulius Jurkus, Pranas Nau- 
jokaitis. Konkursui yra atsiųsta 
27 kūriniai. Tokį konkursą 
Dirva skelbia kasmet. Premija 
yra 250 dol. Praeitais metais 
premija nepaskirta, nes jury 
komisija nerado tinkamos. Tai 
praeitų metų pinigai prijungti 
prie šių metų. Šių metų premi- 
ja bus 500 dol.

"Vyresnės ir jaunesnės kar
tos skirtumai lietuvių visuome
nėje" — tokia tema įvyks po
kalbis sekmadienio popietėj, 
lapkričio 14, 4 v. popiet Kul
tūros Židinio patalpose. Pokal
bis tuo įdomus, kad trijų kar
tų atstovės pasakys savo nuo
monę, ar iš tikrųjų yra skirtu
mai ir, jei tokie yra, kokios yra 
priežastys ir kaip galima jų iš 
vengti. Tikrai verta bus išgirs
ti jaunas kalbėtojas, kurios pa- 
siryžusios ginti savo teises, pa
reikšti pageidavimus ir išgirsti 
patarimus iš vyresniųjų. New 
Yorko visuomenė kviečiama 
dalyvauti diskusijose, kurias ko
ordinuos dr. A. Šlepetytė-Jana- 
čienė, Lietuvių Katalikių Mote
rų Organizacijų S ą j u n gos 
pirmininkė. Popietė rengiama 
Sąjungos Tarybos suvažiavimo 
proga, kuris įvyks tą pačią die
ną 2 v. popieL

Darbininko speudos kioskas 
veiks Darbininko koncerte, ku
ris skiriamas Simo Kudirkos iš
davimo metinėm paminėti. 
Koncertas įvyks lapkričio 20, 
šeštadienį, 6 vai. vak. Rich
mond Hill aukštesniosi^svmo- 
kyklos salėj, 89-30 114 St. .(i- 
ėjimas iš 113 St.). Bus proga 
apsirūpinti naujausiomis lietu-

Vet. gyd. Alfonsas Kalvaitis 
mirė rugsėjo 24. Jis buvo Mai
no valstybės veterinarijos gy
dytojas. Jo laidotuvių proga vie
toje gėlių bičiuliai aukojo Lie
tuvių Fondui: 50 dol. — dr. 
Henrikas ir dr. Elena Arma- 
nai; po 25 dol. Rotislav ir Re
gina Beder, Stasė Ofrossimow 
ir Valerija Pimonovienė; po 20 
dol. Aleksandras ir Juzė Lap- 
š.ai, dr. Juozas ir dr. Emilija 
Vidai; 12 dol. Bronius ir Irena 
Galiniai; po 10 dol. Lydija Be- 
dreschitzki, Joseph ir Florence 
Casper, Juozas ir Elena Kun> 
čaičiai, Stasys ir Marija Lūšiai 
Bronius ir Genovaitė Mikoniai 
dr. Antaas ir p. Valiuškiai, 
Magdalena Vaitkevičienė, Vy
tautas ir Meilutė Žiaugros; 5 
Rozalija Petronienė. Velionis 
jau seniau buvo Lietuvių Fon
do narys.

A. a. Magdalena Urbonienė 
klebono Antano Baltrušiūno dė
ka įrašyta i Lietuvių Fondą.

Kun. Juozas Trinka atosto
gas praleido So. Bostone pas sa
vo gimines. Buvo sustojęs šv. 
Petro klebonijoje. Prieš dvyli 
ka metų jis čia, šv. Petro lie
tuvių bažnyčioj, laikė primici
jas. Dabar jis dirba Šv. Jone 
parapijoj Birchwood, Wiscon
sin. Ten yra tos parapijos 
klebonas.

Nijolė Valaitienė atidarė gė
lių krautuvę, šalia gėlių yra ir 
kitų namų papuošalų, lempų, 
žvakių, medžio dirbinių. Jos 
krautuvė — Nijole's Flowers 
yra — John Charles Ltd Villa 
94 White Plains Rd., Tarry-

JUNGTINIS PARENGIMAS
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ
RYTŲ APYGARDA
suvažiavimo proga rengia Aloyzo Barono 
knygos VEJAS LEKIA LYGUMA pristatymy. 
Pristatys Bronius Balčiūnas; ištraukas skaitys 
jaunimas

LIETUVIŲ BENDRUOMENES
Woodhaveno apylinkes valdyba 
rengia skelbtojo konkurso

RAŠINIŲ PRISTATYMU ir PREMIJAVIMĄ.
Pristatys ir premijuos iš jaunimo atstovu suda
ryta komisija. Rašinius skaitys jaunimas.

BENDRAS PASILINKSMINIMAS
grojant moderniam Gutauskij orkestrui.
Veiks turtingas baras ir užkandine.

VIETA: Kolumbo Vyčiu sale — 86-22 85th Street, 
Woodhaven. DATA IR LAIKAS: š.m. lapkričio 
13, šeštadienį 7 vai. vakare.

Įėjimo auka 3.00 dol.
jaunimui — 1.50 dol.

LFB Rytų Apygardos ir LB Woodhaveno Apylinkės 
■> valdybos nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti.

viškomis knygomis ir plokšte
lėmis.
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KONCERTAS
SIMO KUDIRKOS IŠDAVIMO

MĖTINĖMS PAMINĖTI

MONTREALIO AUŠROS VARTŲ OKTETAS. Iš k. sėdi: V. Kačergius. H. Celtorius, dirigentė-akomponuotoja 
Mme Madaleine O. R och ir okteto vadovas solistas A. Keblys. Stovi A. Gudas. R. Bulota, A. Rusinas, A. Ur
bonas, P. Žukauskas ir A. Jankus.

SIMAS KUDIRKA

Įeinant aukojama 5, 4 ar 3 dol.

Koncerto bilietai iš anksto gaunami DARBININKO 
administracijoj, 910 Willoughby Ave. Brooklyn, N.Y., 
telef. GL 2-2923;

Alice's Florist Shop, 107-04 Jamaica Ave., Richmond 
Hill, N.Y.;

Marytė Shalins, 84-02 Jamaica Ave., Woodhaven, 
N.Y,.

Rengėjai kviečia laiku Įsigyti bilietus ir į koncertą at
vykti punktualiai.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI!

Koncertas-minėjimas įvyks lapkričio 20, šeštadienį, 6 v. v. 
Richmond Hill aukštesniosios mokyklos salėje, 89-30 114th 
Street, Richmond Hill, N.T. (Įėjimas iš 113 Si.)

Solistė GINA ČAPKAUSKIENĖ

Dainuoja:

Solistė GINA ČAPKAUSKIENE
Montrealio Aušros Vartų
VYRŲ OKTETAS




