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Jungt. Tsutos. — Pekino de
legacija jau atvyko dalyvauti 
JT generalinės asamblėjos dar
buose ir šį pirmadienį užėmė 
salėj jai skirtas vietas. Atvy
ko su labai dideliu personalu— 
apie 70 asmenų. Įdomu tai, kad 
patys svarbiausi pareigūnai

sidurti, yra sovietų darbotvar- 
kėn įrašytas klausimas apie pa
saulio nusiginklavimo konfe
rencijos sušaukimą. Vienas a- 
samblėjos posėdis tuo reikalu 
jau buvo, jame Maskvos Mali 
kas padarė įžanginį pranešimą, 
bet po jo kalbos Meksikos at

45.000 karių apleis Vietnamą per 2 men. liks 139.000n
skrido pirmosios klasės skyriu
je, gi visi žemesnieji vyko tu
ristine klase. Taigi ne vien tik 
Rusijoje, bet ir Kinijoje jau su
sikūrė aukštoji,klasė, pasisky-

stovas pasiūlė diskusijas tuu 
reikalu nutraukti iki atvyks Ki 
nijos delegacija. Niekas pasiū
lymo neužprotestavo, todėl a- 
samblėja visą savaitę nedirbu.

Prez. Nixon n i
Washingtonas. — Prez. Nixo- 

nas pranešė, kad per sekančius 
du mėnesius (iki 1972 vasario 
1) vėl bus ištraukta iš Viet
namo 45,000 Amerikos karių. 
Kas bus po šito termino, viskas 
priklausys nuo Hanojaus vy
riausybės, kuri netiesioginiai 
buvo raginama pradėti derybas 
ir susitarti dėl karo paliaubų vi
soje Indokinijoje: Vietname, 
Kambodijoje ir Laose. Susitari
mo atveju visi Amerikos ka
riai be jokių sąlygų pasitrauk
tų iš Vietnamo. Gi tvirtesnę

Sutartis šalvimi 
grąžinti

JAV senatas patvirtino Ryu
kyu salyno Japonijai grąžini
mo sutarti. Amerikiečiai jį val
dė kaip iš Japonijos paimtą ka
ro grobį. Okinawos saloje bu
vo didžiulė JAV karinė bazė, 
kuri suvaidino didelį vaidme
nį Korėjos ir Vietnamo karuo
se. Nors salą dabar valdys ja
ponai, bet ten dar pasiliks kai 
kurios JAV bazės. Iš ten išve
žami tik Amerikos atominiai 
ginklai. Jeigu juos reiktų ten 
sugrąžinti, reikėtų Japonijos 
leidimo. Bet šitai gali atsitikti 
tik nepaprastai padėčiai atsira
dus, kaip antai karui, į kurį į- 
siveltų didžiosios valstybės.

taiką sulipdžius, pasitrauktų-ir 
iš visų pietryčių. Azijos vietų, 
kur jie yra ryšium su Ameri
kos įsipareigojimais- Indokini
joje:

Apie vasario 1 d. Vietname 
bus likę 139,000 Amerikos ka
rių. Jei per tą laiką padėtis su 
derybomis nebūtų pasikeitusi, 
karių ištraukimo klausimas bus 
iš naujo persvarstytas. Tą klau
simą sprendžiant ir. tada daug 
reikšmės turės šie - dalykai: 
priešo karinės veiklos įtampa, 
ypač kariuomenės ir ginklų, 
siuntimas iš Š. Vietnamo į Lao
są ir Kanibodiją. iš ten į P.' 

-Vietnamą: pietų Vietnamo ka
riniu pajėgų pasiruošimas ame
rikiečius pavaduoti; ir kaip sto
vės ^reikalas su belaisvių palei
dimu bei karo paliaubomis.

Kitam kariu kontingento Iš
traukimui paimdamas tik du 
mėnesius, už karo paliaubas 
siūlydamas gana aukšta kaina, 
prez. Nixonas gundo Hanojų 
nedelsiant apsispręsti už pa
liaubas. Taigi šį kartą prez.

Nixonas su savo pranešimu 
šaudė nebe į vidaus rinką, bet 
tiesiai į Hanojų, kuris šį kar
tą turi atsiminti, kad JAV pre
zidentas kaip tik šitame Hano- - kos karių ir 300 vyrų per savai- 
jui kritiškame laikotarpy lan
kysis ir Pekine ir Maskvoje.

"• šitą turint galvoje, prez. Nixo
nas susilaikė nuo pranešimo, 
ką jis darjzs. sausiui baigiantis 
su tais Vietname likusiais 
139,000 karių. Ir, be abejo, pri
minė Hanojui, kad per visą tą 
laiką JAV aviacija tęs savo mi
siją, naikindama Hanojaus pie
tų link siunčiamus karius, gink-

lūs ir kitokį karo inventorių.
Kai prez. Nixonas pradėjo 

eiti pareigas 1969 sausio 20, 
Vietname buvo 540,000 Ameri-

Chiang Kai-shekas, Kinijos 
respublikos prezidentas, sulau
kęs 84-to gimtadienio. Sveikin
tojų tarpe buvo net 133 JAV at
stovų rūmų nariai su spykeriu 
Carl Albert priešaky.

Pekino-Italijos 
prekybos sutartis

Italija ir Pekinas pasirašė 
trims metams prekybos sutar
tį, kurią abi šalys aptarė kaip 
svarbų komercinį įvyki. Kinas 
dar pridėjo, kad tai kelio ati
darymas Pekinui į Europą ū- 
kiškai ir politiškai.

Italai parduos Pekinui teksti
lės. plastikos gaminius, sinteti
ni pluoštą, trąšas, chemikalus, 
farmacijos gaminius, fotografi
nius Įrankius, pramonės maši
nas. italai pirks kinų šilk^ ii 
jo gaminius, tekstilę, maisto ga
miniui odas, sporto Įrankius, 
matininkų išdirbinius, mine 
ralinius produktus.

Italija yra pirmasis Bendro
sios Rinkos narys, tokią sutarti 
pasirašęs. Derybos buvo labai 
ilgos, nes.'matyt, norėta pasi
rinkti Italiją ryšininku su Ben
drąja Rinka kaip nors suartėti. 
Apie tai Pekino delegacija tuo
jau pradėjo kalbėti, kai tik per
eitą žiema atsirado Europoje. 
Šitą kelią Pekinui parodė Ita
lijos kompartijos vadovybės na
rys. lankęs Kinija prieš dve
jus metus.

tę sužeistų ir žuvusių. Pažanga 
per dvejis metus padaryta di
delė: iš Vietnamo ištraukta 
365,000 karių, arba 80 proc. 
ten buvusių jam pareigas pra
dedant, sužeistų ir žuvusių da
bar vidutiniškai per savaitę at
siranda 10, vietoj tada buvu
sių 300.

Dabar jau kitokia situacija ir 
ta prasme, kad Amerikos ka
riai puolamųjų veiks
mų prieš priešą nebevykdo. 
Šias jų pareigaspau paėmė viet
namiečiai. Amerikiečiai tebėra 
netoli jų patarėjų pareigose ir 
tuo atveju, jei padėtis pasida
rytų kitiška. Tada įsikiša tech
niškieji daliniai. Be abejo. JV

aviacija tebevaidina žymų vaid
menį. Visa tai tuo tarpu liks 
kaip buvę, kad būtų kuo apsi
ginti nuo priešo tuo atveju, jei 
gu jis užsimanytų organi
zuoti kitą didelį puolimą. 
Bet šį kartą vistiek esame ar
čiau karo likvidavimo, negu bu
vom prieš pusmetį. Esama ir 
gandų, kad lauktina ko nors 
naujo ir belaisvių reikalu.

rusi sau ir priemones lengves
niam gyvenimui vesti.

Delegacijos vadovas. užsie
nio reikalų ministerio pavaduo
tojas. padarė vizitą asamblėjos 
sesijos pirmininkui ir ta proga 
pareiškė, kad šioje sesijoje 
delegacija nebūsianti ' veikli, 
nes nesanti susipažinusi su 
darbotvarkėje esančiais klausi
mais.

Pirmasis svarbesnis klausi
mas, su kuriuo kinams teks su-

Peki.no nuomonės tuo reikalu 
visi laukia todėl, kad jis ne
seniai atmetė Maskvos pasiūly
mą sušaukti atominių ginklų 
turinčių valstybių pasitarimą. 
Tais kinais besidžiaugiant ir jų 
belaukiant, darbas veik sustoju 
visose komisijose, išskyrus ju
ridinę, kuri visad sutvarko vi
są jai skirtą dienotvarkę ir dar 
daug laiko jai atlieka. Šiaip 
jau šių metų sesija sumuš vi
sus pakrikimo ir nedarbingu
mo rekordus. .

nu- 
apy- 
vie-

Del apylinkių ribų 
bus daug; erzelio

New Yorko valstija turi 
JAV atstovų rūmuose 41 atsto
vą. kuriems išrinkti visa valsti
ja yra padalinta i 41 rinkimi
nę apylinkę — po vieną kiek
vienam atstovui. Pagal Vyr. 
Teissęo išaiškinimą, tų apylin
kių ribos turi būti taip 
brėžtos, kad kiekvienoje 
linkėję būtų maždaug po 
nodą skaičių gyventojų.

Pereitais metais pravesto gy
ventojų surašymo duomenys 
rodo, kad New Yorko valstijo
je reikia., iš naujo apylinkių ri
bas nustatyti, nes rasta ma
žiau 'gyventojų — vietoje 41 
atstovo kitą dešimtmetį galės 
turėti tik 39 atstovus. Apylin- 

' kių ribas nustato valstijos sei
melis.

Visi atstovai turės būti ren
kami kitų metų rudenį (kartu 
su prezidentu ir dalim senato
rių). todėl dabartiniai atstovai 
jau pradėjo rūpintis būsimų a- 
pylinkių ribomis, kad žinotų 
kiek galint anksčiau kur sau 
vietos naujam terminui ieško
tis. Jie visi jau prašė gub. 
Rockefejleri dar šiais metais 
sukviesti nepaprastą seimelic 
sesiją"' tam reikalui sutvarkyti. 
Iš gubernaiūros šaltinių 
nančios 
miausiai 
kiminių 
ieškoma
džetui subalansuoti, šių metų 
biudžetas rodo didelį deficitą 
nes gaunama daug mažiau pa
jamų. negu prieš metus buvo 
planuota įgauti.

— Būdamas Berlyne Brežne
vas tikrai spaudė R. Vokietijos 
kompartijos vadus paskubinti 
susitarimą su -V. Vokietija dėl 
susisiekimo tvarkos tarp V. Vo
kietijos ir V. Berlyno ir tarp 
abiejų Berlyno dalių. Tai liudi
ja dabar paskelbto komunika
to ištraukos. Jis ten buvo nu
vykęs grįždamas namo iš Pary
žiaus. ' •*

ei- 
pir 
rin- 
bei

žinios sako, kad 
bus tvarkomos ne 
apylinkių ribos, 
būdu kitu metu biu- * * . *•

II pasaulio lietuvių jaunimo kongreso finansų komisijos spaudos konferencijoje lapkričio 12 Yale Club, Man- 
hattane. Iš kairi.: J. Ulinas, R. Cerkeliūnieni, J. Vilkaitis (Naujienos. IB ’ m?Z 
radijas) ’, B. Krolienė (Skautų Aidas), Vyt. Alseika (Draugas. Elta), E. «*kieni) (Di va), Ti . . učmys,
OFM (Darbininkas), dr. J. Kazickas. S. Arūnas. N.Y. jaunimo metų kom.teto atstovi 8.^adzivan eni.^^

ti prie Kambodiįos vyry apmo
kymo karo tarnybai. Jie bus 
apmokomi P. Vietname ameri
kiečiu paliekamoj tam reikalui 
specialiai irengtoį stovykloj. 
Instruktorius duos ir išlaidas 
apmokės Australija, kuri savo 
visus karius iš P. Vietnamo par
siveš namo iki Kalėdų.

Žyd y labdarai
30 mil. doleriu

— Maždaug 2.5 mil.
Yorko žydų paprašyti sudėti 
30 mil. dol. įvairioms labdary
bės institucijoms 1972 m. iš
laikyti. Visą žydų socialinę 
veiklą per įvairias draugijas ir 
įstaigas tvarko Federation of 
Jewish Philanthropies, kurios 
amžius jau 54 metai, kurios pa. 
galba per metus pasiekia iki 
1.5 žmonių, senų ir jaunų, vi
sų tautų ir tikėjimų, visokių 
nelaikau kankinamų.

New

Vietnamo kare Amerikos kariuomenės 
vaidmuo kasdien siaurėja

— Politiniai demagogai, ne
žiūrint ir eiliniam piliečiui ma
tomų faktų, vis dar tebetvirti
na. kad prez. Nixonas Vietna
mo karą ne susiaurino, bet ji 
dar labiau išplėtė. Štai faktai, 
kurių demagogai nenori matyti, 
apie kuriuos visai nutyli repor
teriai. kurie tariamai informuo
ja Amerikos gyventojus apie i- 
vykius Vietname.

Pirma, nuo 1968 karinė veik
la Vietname kasdien mažėjo ir 
mažėjo, šių metų pirmam pus
mety priešo didesnių puldinėji
mų skaičius sudarė tik 47 proc. 
to, kas buvo pirmoj pusėj 
1968. Maži užkabinėjimai per 

' tą patį laiką krito 47 proc..
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Kongresmanas Edward J. Derwinski estų namuose lapkričio 15 baltiečių jungtiniame posėdyje atsakinėja i 
klausimus. Iš k. V. Radzivanas. N. Umbrazaitė, latvių ir estų atstovai. Dalyvavo arti 100 atstovų.

* Nuotr. R. Kisieliaus

teroristinio pobūdžio veiksmai 
— 38 proc. Vietkongo teroris 
tinė veikla, pats biauriausias 
priešo taktikos pasireiškimas 
sumažėjo 30 proc.

Antra, kariniai susirėmimai 
žmonių apgyventose vietovėse, 
palyginus su 1968 m., dabar 
jau retenybė. Todėl prasidėjo 
didelis gyventojų grįžimas į se
nąsias gyvenvietes. Saugumui 
padidėjus, pradėjo gerėti ūki
nė ir socialinė žmonių gerovė 
Žemės reforma vvkdant. žmo
nėms išdalinta pusė milijone 
akrų žemės. Paskutiniais me
tais ryžių derlius P. Vietname 
buvo didžiausias to krašto is
torijoje (dalinai todėl, kad 
pradėta vartoti pagerinta sėk
la). Pabėgėlių skaičius, palygi
nus su 1968 m., sumažėjo 60 
proc. Iš 2.300 kaimų daugiau 
kaip 2.000 patys tvarkosi per 
savo rinktas tarybas.

Didžiausios Amerikos kare 
išlaidos Vietname buvo 1968 
dabar sumažėjo 50 proc.. gi 
šiems metams baigiantis jos 
bus mažesnės dar 40 proc

Nuo 1968 išlaidos amunicijai 
visoje pietryčių Azijoje krite 
47 proc.. 1971 bėgyje bus dar 
sumažėjusios 37 proc.

1971 aviacijos veikla visoje 
pietryčių Azijoje, ne tik Viet 
name, sumažėjo daugiau kaip 
50 proc., B-52 išskridimai prie, 
šo link krito 60 proc.

Šiandien Vietname nebėra 
nė vienos pilnos JAV armijos 
divizijos — tik dviejų divizijų 
maži gabaliukai.

Taigi iš šių ir daugybės kitų 
krašto apsaugos dep. skelbia
mų duomenų išvada nesugriau
nama— Vietnamo karas siau-
rėja nebe mėnesiais, bet savai
tėmis. . Amerikos armijos 
puolančioji veikla laikytina vi
sai sustabdyta.

Per menesį pirko milijoną automobilių
Spalio mėn. Amerikoje par

duotas daugiau kaip vienas mi
lijonas automobilių — 934,000 
vietinės gamybos. 120,000 im
portuotų iš užsienio; viso apie 
1,050,000 automobilių. Tokio 
mėnesio JAV auto pramonėje 
daf nėra buvę. Arčiausiai šio 
reiškinio stovi 1968 m., kada 
spalio mėn. -buvo parduota 
975,000 automobilių.

Svarbiausia pajudėjimo pirk
ti priežastis yra prezidente 
Nixono paskelbta naujoji ūkio 
politika, kuri auto pramonės 
naudai taip pasireiškė: neleidi
mas kainų pakelti (kas buvo pa
kėlęs. turėjo atšaukti) 1972 m 
gamybos modeliams, 7 proc. 
specialios rinkliavos už kiekvie
ną parduodamą automobilį pa
naikinimas, 10 proc. muito pa
didinamas iš užsienio įveža
miems automobiliams.

Spalio mėn. pasirodė ir ki 
tas geras reiškinys — žmonės 
pradėjo pirkti brangesnius il
go vartojimo pramonės gami 
nius ir šiaip jau žymiai padidė
jo prekybos apyvarta. Kredito 
kortelėmis spalio mėn. įpirki- 
mų padaryta už 999 mil. dol. 
Ir šitoji suma yra mėnesinis 
rekordas — kito tokio spalio 
mėn. dar nėra buvę.

Auto pramonės vadovai dar 
nežino, ar laikas didinti gamy
bą ir naujų darbininkų samdy
ti, nes vieno mėnesio gamybos 
pardavimo duomenys nėra pa
kankamas pagrindas tos rūšies 
sprendimui padaryti. Ir dar nė
ra pilno tikrumo, kaip sklan
džiai veiks kainų ir atlyginimų 
kontrolė ūkinio susidrausmini 
mo antroje fazėje, nes auto pra
monė prašys leidimo pakelti 
kainas iki leisto lygio 1972 m. 
gamybos automašinoms.

— Kainų Įšaldymo periode, 
kurs buvo pradėtas rugpjūčio 
15, žuvies kainos New Yorke 
buvo pakeltos vidutiniškai 25 
proc. Ir tai atsitiko tuo metu, 
kada rinkoje buvo šviežios žu
vies perteklius. Ar jie liks nu
bausti?

— Pradedant trečiu vaiku, 
Graikijos vyriausybė pradės 
mokėti kiekvienai šeimai spe
cialią pašalpą. Mat. per pasku
tinį dešimtmetį visai sustojo 
Graikijos gyventojų didėjimas.

— JAV ir Pekino delegacijos 
prie J. Tautų dabar bus tie 
tarpininkai, per kuriuos JAV 
ir Kinijos liaudies respublika 
tarsis abi valstybes liečiančiais 
klausimais. Jų tarpe pirmoj ei
lėj bus visas kompleksas rei
kalų, kurie turės ryšių su prez. 
Nixono kelione į Kiniją. Dip
lomatinių santykių užmezgi
mas bus sprendžiamas, mano
ma, tik prez. Nixonui esant Pe
kine.

KULTŪROS ŽIDINIO vajus pradėtas 

lapkričio 15. Visi kviečiami prisidėti.

Peki.no
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Etninio įstatymo r e i kalu SPARTA — Raitomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, iv. 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.

JAV LB centro valdyba lap
kričio 5 gavo kongresmano 
Roman C. Pucinski pranešimą, 
kad lapkričio 4 vakarą, JAV 
Atstovų Rūmuose balsuojant už 
Higher Education įstatymą, bu
vo atmestas prie šio įstatymo 
prijungtas Etninių Grupių Pra
eičiai Tirti įstatyminis priedas. 
Už atmetimą pasisakyta 50 bal
sų persvara (209-159).
Senatoriaus Richard S. Schweį 

ker į JAV Senatą įneštas et- 
ninio įstatymo projektas anks- 

. čiau buvo priimtas; todėl'gali- 
ma tikėtis, kad Senato — At
stovų Rūmų konferencija, susi
rinkusi Higher Education įsta
tymo variantam derinti, pasisa
kys už etninį įstatymą. Tokiu 
atveju Atstovų Rūmai mum 
svarbų įstatyminį priedą dvie
jų savaičių laikotarpy turėtų 
pabalsuoti. Būtina, kad tuo me 
tu dauguma JAV Atstovų Rū
mų narių pasisakytų palankiai.

JAV LB centro valdyba pra
šo visas lietuvių organizacijas 
ir pavienius lietuvius rašyti sa
vo kongresmanam laiškus ar 
siųsti telegramas su prašymu 
perbalsavimo atveju etniniam 
įstatyminiam priedui pritarti. 
Siunčiant telegramas, galima 
kreiptis šiaip: “Please retain 
the ethnic heritage studies le
gislation as part of the Higher 
Education bill.”

JAV LB Centro Valdyba _ .

— Seamen's Education Fe
deration kreipėsi į JAV LB 
centro valdybą su prašymu pa
ruošti ir į magnetofono juoste
les įkalbėti lietuviu kalba atsi
šaukimą į Sovietų žvejų laivuo
se esančius mūsų tautiečius. 
Toji organizacija turi sutartis 
su. 14 amerikiečių radijo sto
čių, transliuojančių rytinio At
lanto pakraštyje, -šios?’ radijo 
stotys kelis kartus per dieną 
perduoda trumpus atsišauki
mus įvairiomis kalbomis į So
vietų laivų įgulas. Atsišauki
muose iškeliamas nelaimingas 
Simo Kudirkos incidentas, mi
nimas prez. Nixono užtikrini
mas, jog ateityje panašūs inci
dentai nepasikartos, ir pabrė
žiamas JAV nusistatymas ažy- 
lio teisių prašančiųjų atžvilgiu. 
Magnetofono juosteles visom 
stotim paruošė ir įkalbėjo JAV 
LB centro valdybos vicepirmi
ninkas Juozas Gaila, Philadel- 
phijos LB Balso radijo progra
mos darbuotojas. Iki šiol mi • 
nėtų keturiolikos stočių atsišau
kimai buvo perduodami tik ru
sų ir latvių kalbomis.

— National Confederation 
of American Ethnic Groups 
konferencijoj spalio 16-17 Wa
shingtone Lietuvių Bendruome
nei atstovavo Aušra Mačiulai- 
tytė-Zerr, inž. Algimantas Ge
čys ir arch. Arvydas Barzdu- 
kas. Pirmieji du atstovavo JV 
LB centro valdybai, o A. Barz-

Iš JAV Lietuvių Bendruomenes Centro valdybos veiklos

dūkas — JAV LB New Jersey 
apygardos valdybai. Siekiant a- 
titaisyti kai kurioj lietuviškoj 
spaudoj paskelbtą klaidingą in
formaciją, tenka pabrėžti, kad 
JAV LB delegatai konferenci
joj dalyvavo ne svečių — stebė
tojų teisėmis, bet kaip pilnai 
pripažinti, registruoti, balsavi
mo teisę turintieji atstovai. 
Konferencijoj turėjęs dalyvau
ti JAV LB New Yorko apygar
dos pirm. Aleksandras Vakse- 
lis negalėjo atvykti dėl New 
Yorko miestą apsiautusio rūko, 
sustabdžiusio ilgesniam laikui 
lėktuvų skridimą.

— Aušra Mačiulaitytė-Zerr, 
JAV LB centro valdybos narė, 
spalio 7 organizaciniais reika
lais lankėsi Washingtone. Die
nos metą praleido pasitarimuo
se su JAV senato mažumos va
do sen. Hugh Scott patarėjais 
ir pokalbyje su Polish-Ameri
can Congress vykdomuoju pir
mininku pulk. C. Leonard. Va
kare dalyvavo Amerikos Balso 
20 metų sukakties minėjime, 
kur atstovavo negalėju
siam atvykti JAV LB centro 
valdybos pirmininkui inž. Vy-_ 
tautui Volertui ir LB vardu ta
rė sveikinimo žodį.

— Žibutė Brinkienė, veikli 
visuomenininke ir JAV LB Los 
Angeles apylinkės valdybos na
rė, remdamasi JAV. LB centro 
valdybos aplinkraščiu, pristatė 
centro valdybai šios sudėties 
savo apylinkės Lietuvos reika
lų komisiją: Leonardas Valiu
kas, Algis Raulinaitis, Egidijus 
Radvenis, Jūratė Pažėraitė, An
tanas Mažeika, prof. Jonas Kup- 
rionis, Uogintas Kubilius, Vy
tautas Čekanauskas ir Žibutė 
Brinkienė. Savo laiške Ž. Brin- 
kienė rašo: “Susirinkime nu
statėm maždaug pusmečio veik
los planą. Rudenį laiškais rea-

guosime į Ethnic Heritage įsta
tymo pasiūlymą, priminsime ži
nių šaltiniams Kudirkos trage
dijos metines ir pasiruošime 
reaguoti į vienokį ar kitokį 
Bražinskų bylos galutinį spren
dimą. Apie Kalėdas eisime j 
amerikiečių spaudą su lietuviš
kų papročių pristatymu ir, 
ypač katalikų pandoje, kelsi
me sunkią Bažnyčios padėtį pa
vergtoje Lietuvoje.”

ANTANAS J. SAVELSKIS — 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. 8HALINS-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas 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.

Liet. Moterų Klubu Federacijos valdyba, surengusi da'l. Onos Paškevičienės parodą spalio 30-31 dienomis 
Kultūros židinyje NewYorke. Iš k. j d. M. Noreikienė, V. čečetienė, dail. Ona Paškevičienė, V. Šileikienė, J. 
Vyiuvienė, M. Kregždienė, P. Ivašauskienė. * Nuotr. R. Kisieliaus

JAUNIMO
Su džiaugsmu buvo pranešu 

ta gera pradžia organizuojant 
antro jaunimo kongreso finan
sus. Kritikos susilaukia, kong
reso turinio organizavimas.

Aiduose spalio nr. Kęstutis 
K. Girnius kaip tik pažiūri iš 
tos kitos pusės į kongreso idė
jinę pusę: koks kongreso tiks
las? Rašo, kad iš pirmojo 
kongreso tuo atžvilgiu pasimo
kyti negalima. “Pirmasis kon
gresas nepasiekė savo tikslų, 
nes patys tikslai nebuvo aiškūs, 
nenustatė jaunimui konkrečių 

' gairių, pasitenkino patrioti
niais šūkiais. Jaunimas susirin
ko, išsiskirstė, ir liko atsimini
mai. o ne darbai”.

Rengiantis antrajam kongre
sui, autoriui atrodo, kad rengė
jam labiau rūpi pats kongreso 
surengimas, o ne ko jame bus 
siekiama. Kai iš rengėjų į tą 
klausimą atsakymo negirdėti, 
pats autorius kelia tokias su
gestijas:

KONGRESAS fe KITOS PUSĖS
SPAUDA

1. Lietuvybės reikalu jauni
mas lig šiol turi užnugarį .— 
vyresniuosius, kurie dirba spau
doje, organizacijose, mokyklo
se. Bet jie nejaunėja. Kas bus, 
kai jų nebus? Ar jaunimas yra 
pasirengęs tam atvejui? “Tikiu, 
kad atsakymas gan aiškus ... 
Bet kažkodėl kongresą beren
giant, šis faktas ignoruojamas. 
Jau tikrai laikas jaunimui pra
dėti galvoti apie išeivijos padė
tį ir stengtis pasiruošti tai kri
zei, kuri po trumpo laiko tik
rai įvyks. Tos ateities perspek
tyvoje reikia ir kongresą reng
ti”-

“Šitokioje padėtyje reikia 
blaiviai susirūpinti, kokia atei
tis mūsų laukia, ir jai ruoštis 
ne užsimerkiant, o kritiškai sa
ve pervertinant... Nėra geres
nės progos šitiems klausimams 
iškelti ir išdiskutuoti kaip ren
giamasi jaunimo kongresui”.

2. Jei kongrese numatytos 
trys dalys — šventinė dalis — 
pats kongresas, stovykla ir stu
dijų dienos, tai studijų die
nose reiktų išdiskutuoti “esmi
ni išeivijos prasmės klausimą, 
kaip jie supranta tautinius iš 
eivijos uždavinius, ko jie patys 
siekia, kokius kelius numato 
savo siekimam įvykdyti”.

3. Kongresui būtų pasiruoš
ta išdiskutuojant visose jauni
mo organizacijose iš anksto 
kongrese spręsimus jaunimo rū
pesčius.

4. Į kongreso studijų dienas 
reikėtų “pasiųsti ne tuos, kurie 
atsitiktinai bus tų metų valdy
bose, o tuos, kurie pajėgtų gi* 
liau pasvarstyti dabartines jau
nimo problemas, žvelgdami a- 
teitin”.

Nenuvertinant paties jauni
mo susitikimo kongrese, arba 
kaip autorius sako, “kūnų su
nešim©”, kuris palieka tam tik
ra solidarumo sentimentą, ten
ka su pritarimu sutikti auto-

New Yoko vyrų choro Perkūno krikštynų koncerte lapkričio 6 garbės svečių stalas. Iš k. sėdi: J. Matulai
tienė, V. Alksninis, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, p. Simutienė, E. Cibienė, V. Rastenis: stovi — V. Ker- 
belis. A. Kačanauskas. V. Mamaitis. V. Daugirdas, I. Strolienė, Vytautas Strolia — choro dirigentas. M. Ci
bas. N. Baltrulionienė, dr. Darius Slavinskas. Nuotr. P. Bivainio

riaus keliamą pasiruošimą kon
greso turiniui iš anksto.

Ar žinai, kad
Amerikon per paskutinį de

šimtmetį imigravo 3.3 mil. 
Nauja imigracija keičia miestų 
veidą. Pagal N. Y. Times ispa
nų kalba vis-labiau daros pirmą
ja kalba New Yorke, Bostone 
ir Chicagoj. Los Angeles ir ki
tuose vakariniuose miestuose 
išaugo filipiniečių kolonijos. 
Indų 'ir portugalų kolonijos 
ima persverti airius ir vokie
čius. Jugoslavai įsigali restora
nuose, kuriuose anksčiau vyra
vo prancūzai. Auga graibų ir 
vidurinių rytų restoranų skai
čius.

Washingfone per metus poli
cininkai buvo užpulti 1450 
kartu.

Gallupas į klausimą: ar bal
suotum už negrą į preziden
tus? — gavo tokius agsaky- 
mus: taip — 67 proc., ne—23. 
neapsisprendę — 10. Tarp 
katalikų: taip — 78 proc. 1958 
metais atsakė taip tik 38 proc.

— JAV LB Cicero apylinkės 
valdyba (V. Zalatorius — pirm.. 
J. Rudavičienė — sekr.) JAV 
LB centro valdybai pristatė a- 
pylinkės Lietuvos reikalų komi
siją. Ją sudaro penki jauni 
bendruomenininkai: Edvardas 
Šumanas, Saulius Kupris, Joli
ta Kisieliūtė, Rima Skorubskai- 
tė ir Audronė Arštikytė. Komi
sijos laikinuoju pirmininku 
yra Edvardas Šumanas.

— Julius Šilgalis, JAV LB 
Baltimorės apylinkės pirminin
kas, centro valdybai pranešė 
apylinkės valdybos sudarytos 
LB Lietuvos reikalų komisijos 
sąstatą: Balys Brazauskas, 
Kęstutis Česonis, Antanas Gu- 
donis, Albertas Juškus ir kun. 
Kazimieras Pugevičius. Visi ko
misijos nariai organizaciniame 
darbe turi didelį patyrimą. Pa
žymėtina, kad A. Juškus vado
vauja Baltimorės lietuvių radi
jo pr^ramai, o kun. K. Puge- 
vičiusFyra Baltimorės arkivys
kupijos radijo ir televizijos sky
riaus direktorius.

— Dr. Antanas Novasitis, 
Algimantas Gečys ir Aušra Ma- 
čiulaitytė-Zerr, JAV LB centro 
valdybos nariai, spalio 15 ma
tėsi su Etninių Grupių Praei
čiai Tirti įstatyminio priedo 
JAV Senate autoriumi sen. Ri
chard S. Schweiker. Pokalbio 
metu prašyta, kąd'Sęnato ir At
stovu Rūmų konferencija, de
rinanti abejų Rūmų įstatyme 
projektus, atsižvelgtų į JAV 
LB švietimo tarybos žinioje vei
kiančias lituanistines mokyklas 
ir jas įgalintų naudotis tiesiogi
ne Įstatymo keliu paskirta pa
rama.

— JAV LB centro valdyba, 
artėjant Simo Kudirkos tragiš
ko šuolio į laisvę metinėm, 
laiškais kreipėsi į NBC, CBS, 
ABC ir Public Broadcasting 
Service centrinių įstaigų vado
vybes su prašymu skirti laiko 
televizijos transliacijose (“do
cumentary” ar žinių formoje) 
nušviesti Kudirkos ir paverg
tos Lietuvos tragiškai padėčiai.

— Simo Kudirkos metinių 
minėjimo reikalu JAV LB cent
ro valdybos narių lankytasi vi
soje eilėje kolonijų: rugsėjo 
28 Bostone dalyvauta “Con - 
cerned Citizens for Simas” su
šauktame lietuviškųjų organiza
cijų pasitarime; spalio 16 Wa
shingtone tartasi su lituanisti
nės mokyklos vadovais ir LB 
veikėjais; spalio 23 Philadelphi- 
joj posėdžiauta su lituanistinės 
mokyklos vadovybe ir tėvų ko
mitetu; spalio 30 New Yorke 
sukakties atžymėjimas svarsty
tas su New Yorko ir New Jer
sey LB apygardų pirmininkais, 
lituanistinių mokyklų vedėjais 
ir eile veikėjų.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-43a5

BU YUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 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 AN D RUSI O 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 SL, 
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 paminklų pro
jektuotojai ir statytojai. 800 Jamaica Ave. Brooklyn, N.Y/ 11208. Priešais 
Cypress Hills kapines. Tel. AP 7-2332. Užsakymai atliekami visose kapinėse.

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom į namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

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

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan 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
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: 
LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises) 
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS 
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GELIŲ PARDUOTUVĖ

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

--------  Gėlės įvairiom progom --------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

Amerikos keliuose 1970 žu
vo 54,800, sužeistų arti 4 mili
jonų. Tiek nežuvo Vietname 
per 8 metus.

Sovietai vengia imtis kontr
priemonių prieš Angliją, kuri 
išvarė 105 sovietų diploma
tus — šnipus, nes baiminasi, 
kad anglai gali išvaryti dar dau 
giau. O yra iš ko išvaryti: so
vietinių pareigūnų prie atstovy. 
bės Londone dirba apie 500. 
Taigi išvaryta dar tik penkta
dalis.

Tuo tarpu anglų Maskvoje 
yra 78; tarp jų 40 diplomatų ir 
20-30 įvairių firmų atstovai. 
Dar 200-250 anglų technikų 
(bei jų šeimos narių) Mohileve 
stato sovietam polywthyleno 
fabriką. Tai ir viskas.

NEW YORK CHICAGO

LITAS
INVESTING CO. INC.

specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, 
akcijų biržos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia 
investuoti indėlių formoje. Už indėlius mokamos aukštos 
palūkanos. Investavimo arba 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, III. 60629

Tel. 312-476-2242 •
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Spręskite apie mus iš darbų...
“^Spręskite apie mus pagal 

tai, ką darom, ne pagal tai, ką 
sakom ...” Taip teisingumo se
kretorius Mitchell įspėjąs Nix 
ono ir jo vyriausybės kritikus 
Tuos žodžius kartodamas, 

The Chr. Sc. Monitor (lapkr. 
11) vedamajame pastebi: kas 
sprendžia apie Nixona iš jc 
žodžių, suklysta, nes amerikie
čiai daugiau kaip kitos ^ak^co 
tautos mėgsta tikrovę įvynio
ti į minkštą žodžių vatą. Tuc 
esą skiriasi Anglijos anglų kal
ba ir Amerikos anglų kalba. 
Anglai kalba tiesiai, trumpai 
tiksliai. Rūpinasi pasakyti, ką 
mano. Amerikiečiai suka aplin
kui, rūpinasi pasakyti suktai 
vengdami mint žodžiais išreikš
ti tiesiai. Tokis buvęs prezi
dentas F. D. Rooseveltas. To
kis pat meisteris esąs ir Nixo* 
nas — vienaip kalbėti, kitaip 
daryti.

“Spręskite apie mus pagal 
tai, ką darom, -ne pagal tai, ką 
sakom” yra įspėjimas klausan
tis didžiųjų amerikiečių žo- 

- džių. Bet gal tas įspėjimas tin
ka ir lietuviško gyvenimo vei
kėjam? Gal ir šioje plotmėje 
išgirdus žodžius reikia įsižiūrė- 
ti, kas tų žodžių autorių ne tik 
sakoma, bet ir daroma?

Šį įspėjimą pritaikome porai 
dienos reiškinių.

★

Spaudoje buvo paskelbtas 
vienos konferencijos praneši
mas, kuriame jaunimo vardu 
buvo pakartoti argumentai, ko
dėl jaunimas negalįs įsijungti 
į lietuviškos bendruomenės or 
ganizacinį gyvenimą. Esą tose 
organizacijose daug, tuščiai ir 
nuobodžiai kalbama; esą jauni
mas verčiamas gyventi tuo se
nu stilium, užuot jam pačiam 
leidus kalbėti ir veikti.

Tuose nusiskundimo "ž o • 
džiuose apie tuščiažodžiavimą 
daug tiesos. Tačiau ar čia 
yra tikroji nedalyvavimo prie
žastis, galima suabejoti pasi
skaičius Aidų paskutinio nr. ve
damajame K. K. Girniaus nu

Į TARNYBOJE LIETUVAI I
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Apsisprendimas mirštančio 
draugo lietuvib Įtakoje

Ašmys, gimęs 1891 m. Pove 
liuose, Šilutės apskrityje, bu
vo vienas iš šviesiausių Klaipė
dos krašto jaunų lietuvių pa
triotų tuo laiku, kai šitas kraš
tas buvo tvirtoje vokiečių val
džioje ir slegiančioje jų kultū
ros įtakoje. Jo gyvenimas susi
dėjo labai nelaimingai. Dar 
jaunas vaikinas būdamas, jis 
susirgo kaulų džiova ir turėję 
dažnai ilgokai gulėti šitos ligos 
kankinamas. Tai jam vis dėlto 
nesukliudė baigti gimnaziją ir 
įstoti į teisių fakultetą Kara
liaučiaus universitete. Paskui 
jis studijavo dar Berlyne, Bail
ėje, vėl Karaliaučiuje ir, paga
liau, buvo įsirašęs i Friburgo u- 
niversitetą, atvykęs 1918 m.

BROOKLYN, N. Y. 11221 
910 WILLOUGHBY AVE.

rodoma fakta. Jis, būdamas 
pats iš tų jaunųjų, primena: 
Lietuvių studentų sąjunga, ku
rioje tie jaunieji gali kalbėti ir 
veikti pagal savo išmonę, be
veik susilikvidavusi. Tokis fak
tas verčia galvoti: ar anie žo
džiai apie ilgas kalbas plaukė 
iš širdies tų, kurie susirinki
muose lankėsi, juose neįtilpę 
ir buvo atstumti, ar gal anie žo
džiai priklauso tiem, kurie nesi
lankė ir savo žodžiais nori tik 
pateisinti savo nedalyvavimą 
bei neveikimą?

Ne pastaraisiais remiasi jau
nimo veikimas. Remiasi mažu
ma tokio jaunimo, kurie yra 
uolūs savo ir nesavo organiza
cijose ir kurie ano pasiteisini
mo žodžių nevartoja, nes jiem 
priedanga nereikalinga.

★
Arba kitas šios dienus reiški

nys — Kultūros Židinio pirmi 
darbai nudirbti, ir dabar šau
kiamasi masinės talkos, pinigi
nės talkos, didžiajai statybai. 
Ryšium su tuo tenka nugirsti 
kai ką aiškinant: tai kad visa 
nuosavybė gali patekti į nelie
tuviškas rankas, o ir vieta ne
tinkama, nesaugi...

Pirmas argumentas rimtas, ir 
dėl to iniciatoriai statytojai 
ėmėsi korporacijos priemonės 
apsaugai nuo kada nors gali
mos tokios grėsmės. Antras ar
gumentas būtų rimtas, jei... 
Jei New Yorke iš viso būtų 
kur nors saugi vieta. Bet šian
dien, deja, nesaugu gatvėj, ne
saugu nuosavų namų tarpdury 
nesaugu traukiny; nesaugu va
kare, nesaugu vidudienį. Ims 
Amerikoj darytis saugiau, tur 
būt, tada, kai bus apiplėšti vyr. 
teismo nariai, kurių sprendi
mai davė globą plėšikaujan
čiam elementui labiau nei mo
kesčius mokančiam piliečiui.

Kai tokiom sąlygom teisina
masi vietos nesaugumu, suabe
joji, ar tai žodžiai tų, kurie 
tūkstantinėm ir šimtinėm akty
viai dalyvauja statyboje. Jiem 
savo darbų vynioti į žodžiu va
ta nereikia.

Šveicarijon su viltimi pataisyti 
savo sveikatą. Jo disertacija 
apie “Nusikaltimus Prūsų Lie
tuvoje” buvo jau principialiai 
teisių fakulteto priimta, bet ne
tikėtai vadinamasis ispaniška
sis gripas pakirto jo paskutines 
pajėgas ir tų pačių metų pa
baigoje jis mirė, nepasiekęs sa
vo tikslo.

Atvykęs Šveicarijon, jis iš 
pradžios apsigyveno džiovinin
kų sanatorijoje netoli Lozanos, 
bet, sveikatai kiek pagerėjus, 
persikėlė į pačią Lozaną, kur 
sykiu su Eretu redagavo žurna
lą “Litauen” ir kitus vokiškai 
leidžiamus Spaudos Biuro pro
pagandinius raštus. Patekęs j 
Lozanos lietuvių Spaudos Biu
rą, M. Ašmys iš tikrųjų tęsė 
tą žurnalisto rašytojo darbą, ku
rį jis jau žymiai anksčiau buvo

Jis mum bus kaip Rambyno kalno laužas
New Yorko ir New Jersey 

apskrities Kunigy Vienybės pir- 
mininko prelato J. Balkūno kal
ba, pasakyta spalio 30 per Lie
tuvos Atsiminimę radiją.

—• —
Mieli lietuviai,

New Yorko ir New Jersey lie
tuvių kunigų vardu šaukiu vi
sus į talką. Stovime ant slenks
čio, kada Tėvai Pranciškonai 
pasiryžo pastatyti didelius na
mus mūsų jaunimui ir mums.

Be mūsų visų paramos jie to 
nepadarys. Jei mes ištiesime sa
vo labdaringą ranką, atsistos 
Kultūros Židinys, kuriame su
tilps ir vienuolynas ir spaustu
vė, didžiulė salė su kafeteri- 
ja, lietuviškas knygynas, muzie
jus, lituanistinė mokykla, susi
rinkimam kambariai ir koply
čia. Žodžiu, sutilps čia viskas, 
kas lietuvio širdžiai brangu ir 
miela.

Ne vienas paklaus: o kam 
.tas reikalinga? Juk turime sa
vo parapijas ir sales. Bet to ne
užtenka. Jau parapijos pratuš
tėjo, susilpnėjo. Kai kurios 
greit ir užsidarys. Lietuviai išsi
sklaidė po visus miestus, mies 

Darbai Kultūros židinyje prie kartotekos buvo tęsiami bent keletą mėnesiu Ja tvarko iš k. L. Tutinienė. A 
Radzivanienė, R. Balsienė. “ Nuotr. V. Maželio

pamėgęs ir įpratęs dirbti. Ne 
tik studentas, bet ir gimnazis
tas jis jau rašinėjo į lietuvių ir 
vokiečių laikraščius, keldamas 
tautinę ir kultūrinę lietuvių są
monę.

Šis gilus lietuvis patriotas, 
kėlęs geriausių vilčių pažįstan
čiuose jį žmonėse, šalia visų 
savo teigiamųjų visuomeninin
ko ypatybių pasižymėjimo taip 
pat labai geru būdu. Visados 
taktiškas, lipšnus ir malonus 
jis traukė prie savęs visų pa
žįstamų širdis. Pats vargų sle
giamas, jis visados turėjo pa
kankamai giedros nuotaikos 
nors ir gvėrai pažinojo realias 
gyvenimo' sunkenybes.

Susipažinimas ir susidrauga
vimas su tokiu žmogumi turėjo 
Eretui sprendžiamosios reikš 
mės. Ir savo psichologija ir sa
vo kultūriniu tipu jis, kaip Va
karų kultūros žmogus, buvo 
Eretui artimesnis, negu kiti lie
tuviai, su kuriais teko Šveica
rijoje bendrauti. Jis ėmė pieš
ti savo kolegai-šveicariečiui at
eities perspektyvas, savo pla
nus ir idealus. Jis mokėjo at
vaizduoti Lietuvą, kaip svetimų 
skriaudžiamą ir vertą pagarbos 
užuojautos ir pagalbos kraštą, 
kuris tačiau būtų galėjęs sto
vėti garbingoje mažų kultūrin
gų valstybių eilėje, Belgijos, 
Šveicarijos, Olandijos, Danijos, 
jei ne tragiškas istorinis liki
mas svetimųjų priespaudoje ir 
verguvėje.

telius. Kas juos vienys? Prie 
ko jie glausis? Kur jie ras šal
tinėlį atsigaivinti lietuviška 
kultūra, lietuviška daina, lietu, 
viška kalba? čia bus lietu
viškas lobynas, muziejus, kny
gynas, kur jie pasisems lietu 
viško peno.

Kultūros Židinys ant High
land , kelnelio bus mum kaip 
Rambyno kalno laužas, kuris

Kultūros židinio planus prieš nešant juos j New Yorko miesto 
statybos skyrių, pasirašo Tėv. J. Gailiušis, OFM, pranciškonų 
provincijolas. Stovi iš k. architektas A.Tylius. Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM, Tėv. Paulius Baltakis, OFM.

M. Ašmys skyrė ir sau tin
kamą rolę atgimusioje Lietu
voje. arba, tikriau pasakęs, iš 
anksto buvo pasiryžęs visas pa
siaukoti jcs visuomeninei kul
tūrinei tarnybai. Rodos taip jau 
nedaug liko laukti to pageidau- 
jamo momento, kai jau būtų 
teke stoti i šita savo tėvvnės. 
savo tautos darba ... Ir staiga 
šita netikėta ir taip klastinga li
ga. kuri į kelias dienas išalinc 
ligonio jėgas ir pastatė jį mir
ties akivaizdoje. Kokia tragedi
ja nauju perspektyvų ir trokš
tų laimėjimu angoje!

Jaučiąs besiartinanti savo ga
lą ligonis kviečia pas save sa
vo draugą Eretą ir iš kelių at
vejų prašo jį pavaduoti ateities 
darbe. Jis buvo jam nupiešęs 
ateities perspektyvas, savo 
troškimus ir idealus, tegul da
bar jis pasižada atstoti tą, kam 
nelemta matyti savo svajonių 
realizavimąsi. Eretas pažadėjo 
ir štai jau 15 metų pažadėji
mą vykdo pagal savo nusimany
mą. ir sugoliėjimą. Lietuvos sū
nui patriotui mirus Šveicarijos 
žemėje, jis, Šveicarijos sūnus, 
pavaduoja savo draugą Lietu
voje.

Palikęs savo gimtąjį kraštą, 
dr. Eretas perėjo, iš geografi
nių Šveicarijos ribų j vadina
mąją ketvirtąją Šveicariją, ku
ri eina kultūrinę tarnybą viso
se pasaulio dalyse. Neturėdami 
tautybės, kuri būtų neatjungia 
mai surišta su viena kuria kal

degs mum dieną naktį ir pla
čiai skleis lietuvišką šviesą ir 
tautinę šilumą. Židinys ne Tė
vam Pranciškonam reikalingas, 
kiek mum ir mūsų vaikam.

New Yorko ir New Jersey a- 
pylinkėse gyvena virš 10,0 0 0 
lietuviškų šeimų. Statybai tuo
jau reikalingi 200.000 dolerių. 
Išeina, kad jei kiekviena šeima 
tuoj duotų arba pasižadėtų per

ba. šveicariečiai, kad ir turi 
aiškiai išreikštas kultūringos 
nacijos žymes, palyginti leng
vai sugeba įsijungti į kitos tau
tos kultūrinį darbą ir įsigyven
ti jos valstvbėje susipratusiais 
pilnaverčiais piliečiais. Pripra
tę nuo amžių kovoti ųž žmo
gaus ir tautos laisvę, jie vei
kiau ir giliau atjaučia kitiems 
teikiamas skriaudas ir leng 
viau už kitas tautas ryžiasi 
kovėti už svetimas teises ir lais
vę. Besiryždamasis vykti į Lie
tuvą ir stoti ten į visuomeninį 
kultūrinį darbą, dr. Eretas ėjo 
tradiciniu savo kompatriotų ke
liu. Bet prieš patenkant į Lie 
tuvą. jam reikėjo dar pereiti 
vieną kitą etapą.
Etapai pakeliui i Lietuvą

Dirbdamas 1918 m. Lozano 
je lietuvių spaudos biure ir 
laikraščio “Litauen’* redakcijo
je, Eretas svkiu rašė informa
cinį veikalą apie Lietuvą, kuris 
tačiau galėjo pasirodyti iš spau
dos tik kitais metais, kai jo au
torius, išlaikęs doktorato egza
minus, buvo persikėlęs į Ber
ną, kur jis buvo kviestas Lie
tuvos Spaudos Biuro sekreto
rium.

Dr. J. Ęreto veikalas apie 
Lietuvą, parašytas ir spausdin
tas iš pradžios vokiškai, o pas
kui išverstas į prancūzų kal
bą ir taip pat, išspausdintas 
tais pačiais 1919 m., turi ant
raštę “Litauen in Vergangen- 
heit, Gegenwart und Zukunft” 

metus išmokėti 200 doleriu, Ži
dinys taps kūnu.

Komitetas susiorganizavęs su 
keliais šimtais rinkėjų. Jie turi 
mūsų leidimą lankyti mūsų pa- 
rapiečius ir prašyti aukų. 
Nuoširdžiai prašome juos pri
imti, išklausyti ir dabar duoti 
auką arba padaryti pažadą išsi
mokėti.

Parodykime Tėvam Pranciš
konam savo meilę ir įvertinimą 
jų pasišventimo lietuviškiem

LAISVAME PASAULYJE APIE 
PERSEKIOJIMUS LIETUVOJE

Australijos laikraščiai rugsė
jo pabaigoj skelbė AP, Reute- 
rio ir kitų agentūrų žinias apie 
lietuvių, Prienų parapiečių — 
2,000 asmenų kreipimąsi į So
vietų vyriausybę Maskvoj dėl 
religinės laisvės varžymo.

—o— 4

JAV Kongreso narys. Edward 
J. Derwinski (Illinois) vėl 
priminė Baltijos pavergtųjų 
kraštų klausimą spalio 27. J- 
traukė į Congressional Record 
(spalio 28) Batuno š. m. birže
lio 1 d. memorandumą dėl Ry
goj nuteistų žydų (jie buvo nu
teisti gegužės 27).

Derwinski pareiškė norįs pri. 
minti nariam apie nuolatinę 
Baltijos tautų kovą prieš sovie
tų tironija. Tai esą per dažnai 
pamirštama.

Sao Paulo, Brazilijoje, dien
raštis “O Estado de Sao Pau
lo” spalio 24 pirmame puslapy 
paskelbė iš Maskvos: “Daugiau 
kaip tūkstantis lietuvių katali
kų pasiuntė atvirą laišką Sovie
tų Sąjungos kom. partijos ge
neraliniam sekretoriui L. Brež 
nevui, reikalaudami didesnės 
religinės laisvės ir išlaisvinimo 
vieno kunigo, suimto rugpjū
čio 26. Šis laiškas yra antras, 
kuri katalikai pasiuntė mėnesio 
bėgy sovietų valdžiai. Anksty
vesnis, pasirašytas maždaug 
2.000 asmenų, rašytas komu
nistų partijos centrinei komi
sijai. Lietuviai, pasipriešinimo 
judėjimo veikėjai, susisiekė su 
užsienio korespondentais —šie 
gavo abieju laiškų nuorašus.

“Mes, lietuviai katalikai —pa
brėžiama Brežnevui rašytame 
laiške — neturim nė vienos 
maldaknygės. Jau prieš trejus 
metus viepa buvo išleista, bet 
jos egzempliorių skaičius buvo 
labai ribotas. Reikalaujame 
taip pat didesnių lengvatų, kad 
jauni, turį pašaukimą, galėtų 
lankyti seminarijas, ir (reika
laujame) paleisti kun. Juozą 
Zdebskį, Prienų parapijos, su
imtą rugpiūčio 26 tik todėl, 
kad jis vaikus mokė tikėjimo”.

—o—

Australijoje Adelaidės mies
to laikraštis “The Southern

(Verlag von A. Francke, Bern 
1919, 492 pusi.). Veikalas buvc 
išleistas kaip tik tuo laiku, kai 
Taikos Konferencija Paryžiuje 
sprendė ne tik pralaimėjusių 
karą valstybių, bet ir atsistačiu- 
sių ar naujai susidariusių vals
tybių likimą. Toks veikalas, ku
ris apėmė Lietuvos problemų 
visumą populiaria forma, aiš
ku savaime, buvo labai aktua
lus kultūringam pasauliui ir la
bai naudingas atgimstančiai 
Lietuvai.

Veikalo pratartyje autorius, 
kaip šveicarietis, paaiškino 
Šveicarijos nusistatymą Lietu
vos problemos atžvilgiu ir tuo 
pačiu, žinoma, dekliaravo sa
vo poziciją kalbamuoju klausi
mu. “Laisvas žodis, sako jisai, 
tartas laisvame krašte — o to
kia yra graži mūsų šveicariška 
privilegija — pretenduoja pa
dėti atseikėti nuskriaustajam 
kraštui teisingumą.

(Bus daugiau) 

reikalam. Tenebūnie nė vie
no lietuvio, kuris neatidarytų 
širdies šiam reikalui.

Visi raginkime Tėvus Pran
ciškonus į garbingą darbą sta
tyti Židinį. Visi akstinkime 
kits kitą aukoti ir nebūkime pa
tys paskutiniai su auka. Kai du 
stos, visados daugiau padarys: 
viens pradės, kitas padės ir taip 
toliau varys.

Telaimina Dievas rinkėjus ir 
aukotojus.

Cross” spalio 22 paskelbė ži
nią iš Maskvos antrašte “Lietu
viai varžomi”. Žinioje pažymė
ta, kad 2,000 Prienų parapijie
čių Lietuvoje kreipėsi į Mask
vos vyriausybę, nurodę, jog 
Prienų įstaigos varžančios reli
gijos laisvę. Laikraštis, atpasa
kojęs Prienų katalikų skundo 
turinį, toliau rašo, ’kad “pa
gal stebėtojus Vakaruose, sovie
tų įstaigos susirūpinusios Kata
likų Bažnyčia Lietuvoj dėl jos 
gyvybingumo ir, svarbiausia, 
dėl jos tarptautinių ryšių”. Dar 
pažymėta, kad Sovietų Sąjunga 
okupavo Lietuvą 1940 metais ir 
kad jos gyventojai daugumoje 
yra katalikai.

Italijos spauda ir televizijos 
stotys paminėjo lietuvių daly
vavimą Kanadoj įvykusiose de
monstracijose prieš A. Kosygi
ną. Pav., dienraštis “II Tem
po” Romoj spalio 27 demon
stracijoj paminėjo bulgarus su 
jų tautiniais drabužiais, ukrai
niečius, latvius, lietuvius, estus, 
vengrus, lenkus, čekus, slova
kus, ir dar gausius žydus bei 
kanadiečius.

—o—

Italijos spauda spalio 26 
skelbė žinias apie įvairiuose So
vietų Sąjungos miestuose suim
tus 92 žydus. Nurodyta, kad 
suėmimai vykę taip pat Vilniuj. 
Rygoj ir Kaune. (Elta)

"The Boston Globe" spalio 
24 įdėjo Associated Press žinu
tę iš Maskvos, kur rašoma, kad 
lietuviai katalikai kaltina sovie
tų valdžią ir partiją, kad jiem 
neleidžiama melstis. 1190 kata
likų iš “Alitussky” (reikia spė
ti, iš Alytaus) įteikė protesto 
raštą Brežnevui. Kiek anksčiau 
2000 katalikų iš “Prenaisky” 
(Prienų rajono), įteikė kompar
tijos komitetui panašų skundą.

Taip pat lietuviai prašė Brež
nevą, kad paleistų kunigą Juo
zą Zdebskį, kuris areštuotas rug 
piūčio 26 už vaikų mokymą ka
tekizmo.

Magdalena Marmonaitė, vie
na iš didžiausių aukotojų ži
diniui. Jos vardo įnašas sie
kia per 50,000 dol. Pinigai 
skiriami koplyčios statybai
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Po vasaros laisvės grįžom 
namo į mokyklas ir organized- 
ją. Vėl pripratom prie literatū
ros, chemijos, filosofijos pa
skaitą ir moksleivių ar studen
tų susirinkimų.

Po truputi darosi sunkiau 
prisiminti, kaip mes vasaros 
metu tiek daug galėjom atlikti, 
kodėl mes tiek viskam turėjom 
noro ir energijos.

Grįžkim. Prisiminkim stovyk
las Baltijoj, Wasagoj, Los 
Angeles, Dainavoj, Neringoj. 
Pajuskim tą dvasią, tą nuotai
ką, kurią mes turėjom, kuria 
mes gyvenom ir kūrėm.

Moksleivių ateitininkų stovykla Baltijoj Nuotr. Rimo Ignaičio Dainavos moksleivių stovykloje P. Kuras stovi prie arklio' 
po žygio. Nuotr. L. Vaitkaus

Dainavos moksleivių ateitininkų stovykloje sesuo Paulė mo
ko L. Čepą ir A. Liaubaitj kaip šokti. Nuotr. L. Vaitkaus

Moksleivių ateitininkų stovykla Baltijoj. Nuotr. Rimo Ignaičio

Sveikinimai iš Los Angeles stovyklos. Nuotr. R. Juzaičio

Los Angeles MAS stovykloje Nuotr. R. JuzaičioLos Angeles MAS stovykloje Nuotr. R. Juzaičio

Dainavos moksleivių ateitininkų stovykloje Darius Mičiūnas 
kalba iš medžio. Nuotr. Lino Vaitkaus

Jauniai priglaudė neregistruotą stovyklautoją Los Angeles MAS stovykloje.
Nuotr. R. Juzaičio

Jaunučiai pareina ii žyflio^ moksleivių ateitininkų stovykloje Neringoje. Nuotr. Lino Vaitkaus
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Kad ratai riedėtų
Lietuvos karo mokyklos bu

vęs viršininkas a.a. gen. J. Gal- 
vydis-Bykauskas vienų iškilmių 
proga pasakė savo auklėtiniam 
kariūnam: “Geriau avinų ban
da, liūto vadovaujama, kaip liū
tų kaimenė, avino.” Atleis man 
skaitytojai už šį palyginimą, 
bet jis yra labai taiklus ir šių 
laikų organizaciniayfAgyveni- 
mui. Kur organi^ątijemį klu
bam ir kitom institucijom va
dovauja darbštūs, ryžtingi ir 
veiklūs žmonės, ten matyti lie
tuviškai širdžiai malonūs vai
siai; o kur yra tik užkamšomos 
organizacinės skylės, jaučiamas 
merdėjimas.

Lietuviam, išblaškytiem po 
platųjį laisvąjį pasaulį, svarbu, 
kad jų organizacijų vadovai 
būtų visa siela ir kūnu pasi
šventę kenčiančiai tautai. Argi 
mum kurs geresnę ateitį“ tas, 
kuris tėvų kalbą vadovaujamu 
organizacijoj iškeitė į svetimą
ją? Arba tas, kuris vien dėl gar
desnio kąsnio ar tuščios garbės 
savo tėvų pavardę iškeitė į lie
tuviškai širdžiai visai nemielą? 
Kaip gali kūrenti karštesnę tė
vynės meilės ugnelę lietuviška
me susibūrime tas, kuris, užuot 
prisijungęs prie daugelio geros 
valios lietuvių žygių, nužings
niuoja dirbti antvalandžių ar 
puošti savo rezidencijoą? Arba 
tas, kuris savos organizacijos 
kviečiamas reikšmingesniem pa
sitarimam. lieka kurčias, o nu
eina kiton, nors ir vegetuojan- 
čion, organizacijon, kur jis įra
šytas garbės sąrašan? Arba tas, 
kuris ieško pasiteisinimų neda
lyvauti susipažinimo su plačią
ja visuomene pobūvyje, 
nereikėtu atiduoti v
Arba tas, kuriam 
kimas svarbesnis 
meninį?

Būtu galima
daugiau panašių pavyzdžių. Jei 
suminėtieji arba į juos panašūs 
asmenys vadovaus mūsų lietu
viškiem sambūriam,

ilgai laukti, kad žygiuotume 
“laidotuvių” eisenoj. Nemažam 
mūsų skaičiui laiko dulkės už
neša sąžinę, ir pasimiršta krau
ju įrašytas savanorių kūrėjų, 
partizanų ir kitų kovotojų šū
kis: “Niekai gyvybė, jei tėvų 
žemė ir vėl būtų priešo paverg-

kad 
savo aukos? 
partinis vei- 
už bendruo-

priskaičiuoti

Šios mintys kyla mum esant 
daugelio lietuviškų junginių 
rinkimų išvakarėse. Bus renka
mos vadovybės ateinantiem me
tam. I tą skaičių įsirikiuok ir 
Lietuvių Romos Katalikų Susi
vienijimo Amerikoj kuopos, ku
rios yra išsidėsčiusios po visą

* Šiaurės Ameriką. Nuo mūsų 
kuopų vadovybių priklausys Su- 
sivienijimo ateitis.

Teko būti "keliypse seimuo
se. Tie, kurie tarpseiminiame 
laikotarpyje turėtų būti tvir
tais bei ryžtingais pavadžių lai
kytojais ir įnešti naujų pakei
timų Susivienijimui kilti į 
aukštumas, seimuose daugiau
sia išgirstami kaip verkšlento
jai ir atpirkimo ožių ieškotojai.

Ne už kalnų Susivienijimo 
seimas (jis įvyks 1972 Chica- • 
goj). Todėl jau dabar, o ne ry
toj imkimės visų priemonių, 
kad jis būtų darbingas, sėkmin
gas ir įneštų į gyvenamą laiko
tarpį tokių pakeitimų, kuriais 
Susivienijimas grįžtų prie savo 
paskirties.

Pradėkim nuo kuopų. Į kuo
pų vadovybes rinkim tuos, ku
rie sielojasi lietuvybe ir jai dir
ba. O tokių tikrai turim, tik per
žiūrėkim sąrašus. Praėjo tie 
laikai, kada- ne visi galėjo nau
dotis spausdintų žodžiu. Mūsų 
kuopos vadovybės parinks pa
čius kovingiausius asmenis, ku
rie kels Susivienijimo negero
ves ir teiks siūlymus.

Peržiūrėkim pasenusius ir Su
sivienijimą smukdančius kon
stitucijos straipsnius (tokių

nereikės "’yra). Pateikim juos statuto ko- mus pasigėrėtinai. Būtų gera.

misijai, kad peržiūrėjusi pateik
tų juos seimui svarstyti ir dis
kutuoti.

Siųskim iš kuopų tiek atsto
vų, kiek leidžia statutas: vieną 
nuo kuopos ir po vieną nuo 
25 narių. Siųskim visos kuopos, 
kad nereikėtų turėti didžios 
širdgėlos, kaip praeitame sei
me, kuriamu galėjo dalyvauti 
130 kuopų, o dalyvavo tik 40, 
atstovų galėjo būti apie 256, c 
buvo nepilnas šimtas. Į centro 
valdyboj esančius postus gale- 1 
jo būti pasiūlyta po keletą kan
didatų, o buvo pasiūlytas tik 
vienas sąrašas ir tik po vieną 
kandidatą.

Atsivežkim kiekviena kuopa, 
o jei negalim,^tai kiekviena ap
skritis, geriausius darbuotojus. 
O juk turim asmenų ir išsilavi
nusių draudimo reikaluose, ir 
atsidavusių lietuviškiem reika
lam, ir gerbiančių bei mylinčių 
tėvų -kalbą.

Atlikim su pasišventimu sa
vo pareigą Susivienijimui, prie 
kurio patys priklausom ir ku
ris yra nušluostęs lietuviui 
skausmo išspaustą ašarą ir pa
dėjęs jam daugely darbų.

Savo neveiklumu nenaikin- 
kim tų demokratinių teisių, ku
rios įgalina tvarkyti šią garbin
gą praeitį turinčią organizaciją, 
kad nereikėtų gailėtis jai nu
stojus egzistuoti, nes mūsų 
veiklą kontroliuoja valdinės į- 
staigos.

Stebėdami gyvenimą ir skai
tydami direktorių tarybos ra
portus, matom, kiek daug mū
siškių iškeliauja amžinybėn ir 
kiek jų palieka mūsų eiles iš
mokėję 20 metų duoklę.

Susivienijimo veteranas da
bartinis centro valdybos pirmi
ninkas Leonardas Šimutis pa
stato mum pavyzdžiu kitatau
čius: lenkus, jugoslavus ir ki
tus; jie remia savo susivieniji-

PITNAME PALAIDOTAS KUN. MYKOLAS VEMBRĖ

dienas koplyčią aplankė la- 
daug žmonių. Pirmos die- 
vakarą, sekmadienį, rožan- 
sukalbėjo prel. Vytautas

Spalio 30 Bostono ligoninėj 
po staigios ir sunkios ligos mi
rė kun. Mykolas Vembrė, pas
kutiniu laiku buvęs Šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos vika
ras Lawrence, Mass.

Buvp pašarvotas Lubino lai
dotuvių namuose Šo. Bostone. 
Abi 
bai 
nos 
čių
Balčiūnas ir kun. Albinas Ja
niūnas. Atsisveikinimas buvo 
lapkričio 1, pirmadienio vaka
rą. Vadovavo dr. Petras Kaladė. 
Jis ir kalbėjo pirmasis, pri
mindamas kun. Mykolo gyveni
mo kelią ir darbu?. Toliau kal
bėjo LB Bostono apygardos pir
mininkas A. Skudžinskas, Bal- 
fo skyriaus vardu — A. Andriu
lionis, šaulių Brocktono ir Bos
tono kuopų vardu — J. Stašai
tis, Brocktono parapijos chore 
— S. Eiva, Brocktono Balfo 
skyriaus — Gofensas ir Brock
tono LB apylinkės vardu—pir
mininkas P. Jančauskas.

Visi kalbėtojai akcentavo pa
grindinę mintį, kad M. Vembrė 
turėjo du idealus savo gyve* 
nime ir darbuose — Dieva ir tė 
vynę Lietuvą. Jiem ir skyrė vi
są savo energiją ir sveikatą.
' Po atsisveikinimo kun. Myko

lo kūnas buvo pervežtas į 
Šv. Petro parapijos bažnyčią 
So. Bostone, čia buvo atlaiky
tos mišios. Lapkričio 2, dalyyau- 
jant vyskupui Minham, keliem 
prelatam, keliolikai kunigų ii . 
vienuolių, kelių vienuolynų se
selėm, parapijos mokyklos mo
kiniam ir daugybei Bostono ir 
Brocktono apylinkių lietuvių, 
prel. V. Balčiūnas, šv. Petro 
parapijos klebonas kun. A. 
Baltrušiūnas, Brocktono Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas ku
nigas Šakalys koncelebravo mi
šias.

Pamokslą pasakė kun. Stasys

A.a. kun. Mykolas Vembrė

Yla, .parmindamas šeimos tra
gediją. Kum^^kolo Vembrės 
vyresnysis brolis Stasys, miręs 
1954, irgi buvo kunigas, į ku
nigus buvo įšventintas tais pa
čiais 1927 metais Amerikoj. Jų 
tėvai, brolis ir seserys buvo 
išvežti Į Sibirą. Iš ten grįžo 
tik seserys, bet jom neleidžia
ma Lietuvoj apsigyventi, todėl 
dabar gyvena Latvijoj. Ameri
koj yra likęs tik vienas brolis 
teisininkas Juozas Vembrė.

Po visų pamaldų So. Bostone 
lietuvių bažnyčioj kun. Mykole 
Vembrės kūnas buvo pervežtas 
į Putnamo seselių vienuolyne 
kapines ir ten palaidotas.

Kun. Mykolas Vembrė buvo 
gimęs 1904 sausio 5 Pakruo
jo valsčiuj. Prasidėjus pir
mam pasauliniam karui, Myko
las, tuomet jau buvęs Šiaulių 
gimnazijos mokinys, pasitrau 
kė į Rusiją ir Voroneže lankė 
Martyno Yčo vardo gimnaziją. 
Karui baigiantis, vėl atsirado 
Pakruojuje, vėl įstojo į Šiaulių 
gimnaziją. Ją baigęs, įstojo į 
Lietuvos universiteto teologi-

1

. Solistas Vaclovas Verikaitis dainuoja 
^Govėdas.

su Hamiltono mergaičių choru Hartforde spalio 30. Prie pianino Jonas
Nuotr. A. Dziko

kad ir mūsų Susivienijimo cen
tro asmenys pasektų jų pavyz
džiu ir patirtį pritaikytų savuo- 
se įsipareigojimuose.

Nebūkim-seimuose tik rankų 
pliauškintojai. Renkant, asme
nis, turi būti pasirinkimas. Ki
taip pereisim į diktatūras. Su- 
sipažinkim, ką tie asmenys 
šiandien daro mūsų tautos ge
resnei ateičiai.

Tat visi į darba, neatidėlioda- 
Jmi, o vaisiai bus tikrai geri! 

Geriausiu/pavyzdžiu mum, chi- 
cagiečiaiji, galėtų būti mūsų 
burmistras R. J. Daley, kuris 
savo kilmės kovingiausius as
menis sugrupavo vadovaujan
čiose vietose, ir jo ratai rieda 
lengvai viso miesto gerovei, 
nors kelias ir duobėtas.

St. Juras
LRKS narys

Dainavo Hamiltono mergaičių choras
HARTFORD, CONN.

iš Hamilton, Ka-

lietuvaičiu dai- 
kurį prieš porą 
Jeronimas Plei -

Rinkimai Kanadoje 
be staigmeną

Teisingiau pasakius, rinkimai 
ne visoj Kanadoj, bet tiktai On
tario provincijoj. Rinkom pro
vincijos seimelį.

Išstačius kandidatus, Toron- 
jos ir filosofijos fakultetą Kau- . to lietuviai jaudinosi, nes į sa
ne. Po poros metų studijų stu
dentas Mykolas Vembrė įstojo 
į kunigų seminariją. Ją baigė 
1927. Kunigu įšventintas tų pa
čių metų birželio 11.

Paskiriamas vikaru į Krinči
ną, o nuo 1933 metu iki 1944 
yra Sidabravo parapijos klebo
nas.

Lietuvoje jis labai uoliai pla- 
tino lietuvišką spaudą, organi
zavo katalikiškas organizacijas, 
buvo aktyvus ir judrus. Artė
jant antrai bolševikų okupaci- . paniją. 
jai, pasitraukė į Vokietiją, o iš 
ten 1949 atvyko į Ameriką, čia 
pradžioj dirbo net fabrike. 
Nuo 1950 iki 1963 buvo vikaru. 
— Stoughton, Mass., nelietuvių 
parapijoj. 1963 metais buvo 
perkeltas į lietuvių Šv. Kazimie
ro parapiją Brockton, Mass. 
Ten išbuvo iki 1970 pabaigos, o 
vėliau buvo vikaru Šv. Pranciš
kaus parapijoj Lawrence, Mass.

Jis labai gyvai reiškėsi viso 
je Bostono ir Brocktono apylin
kėje, lankė lietuviškus susiėji
mus ir ten platino lietuvišką 
spaudą, rinko aukas seserų vie
nuolynam, Balfui, visur sklei
dė gėrį ir visiem darė gera 
kaip tik išgalėdamas. Ir čia A- 
merikoje, gyvendamas tarp sve
timųjų, jis nuolat sielojosi lie
tuviškais reikalais, dirbo Lietu 
vai ir didesnei Dievo garbei. 
Net ir tokių atostogų metu > 
Kennebunkporto vienuolyne jis 
nepamiršdavo savo uolumo, 
tuoj organizuodavo lietuviškas 
pamaldas, o pamaldų metu vi
sus būrė į bendrą atsakinėji
mą. Visada jam rūpėjo, kad lie

rašus buvo įtraukta ir viena 
lietuvaitė — Laima švėgždaitė, 
III kurso studentė teisininkė, 
buvusi Toronto apylinkės Lietu
vių Bendruomenės pirmininkė. 
Liberalų partija ją įtraukė į la
bai nedėkingą apylinkę, kur 
viešpatavo naujųjų demokratų 
partijos atstovas dr. M. Shul
man, Varšuvos žydas, milionie- 
rius, pereituose rinkimuose su
rinkęs labai daug' balsų. Taigi, 
Laima pateko Į nekokią kom-

Ji neturėjo pinigų sudaryti 
rinkiminiam aparatui, negalėjo 
pasisamdyti nė vieno žmogaus. 
Viskas bazavosi savanoriais, ku
rie galėjo būti ir labai netikri. 
Mūsų žmonės neįpratę rinkimų 
reikaluose. O atsiranda ir pa
vydo. “Neduok, Dieve, dar ga
li būti išrinkta.” Taigi, geriau 
jau nekišti nagų. Na, ir nekišo. 
Iš didelės kolonijos, kuri pri
skaičiuoja ligi 10,000 lietuvių, 
atėjo į talką labai mažai kas. 
Tiek iš senimo, tiek iš jaunimo. 
O darbo tokiais atvejais yra 
pakankamai. Ir įvairaus. Ijr tai 
ne viena diena.

Rezultatai buvo tokie: dr. M. 
Shulman gavo 16,500 balsų, uk
rainietis Shymko, ėjęs konser
vatorių partijoj, — 9,200, o 
mūsų Laima — 4,800. ko mes 
visai ir nesitikėjom.

Bendrai, rinkimai praėjo la
bai tvarkingai. Be staigmenų. 
Konservatoriai, buvę ligi šiol 
valdžioje, j<\je ir pasiliko, su
rinkę 79 atstovus. Liberalų 
partija sunkiai gavo 20 atsto
vų. Naujų demokratų partija 

tuviškoji bendruomenė čia ne- gavd 18 atstovų. Mėgino ir ko- 
žūtų ir išsilaikytų tvirta ir ka- munistai nosį kišti, bet išėjo 
talikiška. šiem idealam jis išti- šnypšt: vienoj apylinkėj gavę 
kimai ir dirbo. , 434 balsus, taigi nė vieno at

stovo, kitoj 214 balsų, irgi nė 
vieno atstovo. Naujųjų demo
kratų partija, kuri vadinama 
prokomunistine, pati save vadi-

Velionis buvo Darbininko 
bendradarbis. Darbininko re
dakcija, jam mirus, nuoširdžiai 
užjaučia jo artimuosius.

Spalio 30 Hartfordo lietuvių 
kolonijoj vėl suskambėjo lietu
viška daina. Lietuvių Bendruo
menės Hartfordo apylinkės val
dybos pakviestas atvyko kon
certuoti mergaičių choras “Ai
das” su vadovu-solistu Vaclo
vu Verikaičiu 
nados.

Tai gražus 
nos vienetas, 
metų subūrė
nys. Pianistui Jonui Govėdui 
palydint, choras pradėjo pro - 
gramą su F. Strolios “Parti
zano mirtis’’. Tarp kitų dainų 
pirmoje dalyje mergaitės įspū
dingai išpildė J. Bražinsko 
“Nemunėli, Nemunėli!” Cho
rui atsikvepiant, solistas Vac
lovas Verikaitis nuotaikingai 
sudainavo keturias daineles.

Mergaitėms atlikus dar kele
tą lietuviškų dainų, solistas V. 
Verikaitis, palydint chorui, pa
dainavo — J. Sibelijaus “Grįžk 
greičiau namo” ir S. Fosterio 
“Mano kaimas”. Abi dainos 
buvo entuziastiškai publikos 
priimtos. Programos pabaigai

na socialistine. Iš lietuviam pa
lankių žmqnių praėjo konser
vatorius, ligi šiol ten buvęs, 
ukrainietis advokatas Yaremko.

J. Matulionis

choras sudainavo Fausto Stro
lios “Jaunystės daina”.

Mergaičių ir solisto Vaclovo 
Verikaičio atliktas dainas klau
sytojai priėmė su nuoširdumu 
ir psitenkinimu. Programos 
pranešėjos pareigas nuotaikin
gai atliko Danutė Bilevičiūtė.

Programai pasibaigus, Lietu
vių Bendruomenės Hartfordo 
apylinkės pirmininkas Stepo
nas Zabulis visų vardu padėko
jo chorui ir vadovui solistui 
Vaclovui Verikaičiui, linkėda
mas sėkmės. Koncerto išgirsti 
atvyko beveik 300 žmonių iš 
visos Connecticut valstybės ir 
iš tolimesnių vietovių.

Tai ir vėl nuskambėjo Hart
forde lietuviška daina! Pažymė
tina, kad ši, palyginus, nedide
lė lietuvių kolonija per perei
tus dvejus metus pajėgė sėk
mingai surengti nemažai lietu
viškos kultūros vakarų. Tarp 
kitų Hartforde koncertavo Met
ropolitan operos solistė Lilija 
Šukytė, Cleveland© tautinių šo
kiu ansamblis “Grandinėlė” 
Philadelphijos choras “Viltis” 
kartu su Hartfordo “Aido” cho
ru, New Yorko vyrų choras, 
Montrealio lietuviškos dainos, 
muzikos ir šokių ansamblis 
“Gintaras”, Cleveland© vyrų 
oktetas ir dabar Hamiltono mer 
gaičių choras “Aidas”.

A. Dz.

— Dr. J. K. Valiūnas Vliko 
pirmininkas su žmona lapkri 
čio 22-23 vyks į Bostoną daly
vauti Simo Kudirkos išdavime 
sovietam metinės sukakties mi
nėjime. Jį rengia Simo likimu 
susirūpinę Bostono lietu 
viai. Organizatoriai yra pasam
dę laivą 100 žmonių. Laivas 
plauks į tą vietą, kurioj Simas 

buvo išduotas sovietam. Ten 
Vliko pirmininkas nuleis vai
niką į jūrą. Visas iškylos išlai
das, įskaitant ir nuoma už lai
vą, dr. Valiūnas padengs asme
niškomis lėšomis. Minėjimo — 
išvykos į jūrą rengėjai pakvie
tė dalyvauti ne tik Bostono lie
tuvius, organizacijas bei paski
rus asmenis, bet ir tolimesniu 
vietovių atstovus. Organizato
riai rūpinasi šiomis demonst
racijomis atkreipti ir amerikie
čių spaudos, radijo ir televi
zijos dėmesį. Iškylos išvakarė
se, lapkričio 22 dr. Valiūnas 
Bostono visuomenei padarys 
platesnį pranešimą. (E)’

— Kanados Lietuvių Bend
ruomenės naujai išrinktoji 
krašto valdyba pareigom pasi
skirstė taip: pirm. inž. E. ču- 
plinskas, vicepirmininkai J. R 
Simanavičius (taipgi atstovas 
Baltiečių Federacijoj), V. E. 
Gruodis (taip pat visuomeni
nių reikalų komisijos pirm.), 
ev. kun. A. Žilinskas, jaunimo 
sekcijos vadovai — G. Breich- 
manas ir J. Čeponkutė. ižd. A. 
Kuolienė, Šalpos Fondo pirm. 
J. Pleinys, Švietimo komisijos 
pirm. L. Tamošauskas, sekr. 
L. Gvildienė.
— Reuterio agentūra lapkričio 
4 paskelbė apie laisvėn pasi
traukusį rusa jūrininką Andrie
jų Vlasova, 33 m. amžiaus. Pa
sitraukė iš laivo Britų Kolum
bijoj, Kanadoj, Nanaimo uoste. 
Spalio mėn. jis buvo nugaben
tas. į Quebec City ir ten laukė 
sprendimo — ar jam būsianti 
suteikta politinė globa. Vlaso
vas Kanados imigracijos parei
gūnam pareiškė: jis esąs prie
šingas sovietų politikai ir noris 
apsigyventi Kanadoj. (E)

— Dabartinės JAV LB Tary
bos 4-tas korespondencinis po
sėdis, prasidėjęs 1971 spalio 
30, baigėsi lapkričio 15. Posė
dyje slapto balsavimo būdu 
tvirtinami du nauji JAV LB 
centro valdybos nariai—Petras 
Mitalas ir Vytautas Maciūnas.

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui, Tėvy pranciškonu vie
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskiry aukotojy pageidavimus) aukojo:

Jonas Balkus, Brooklyn, N.‘Y., 
savo mirusios žmonos atmi
nimui aukoja 500 dol.

Kazys Krušinskas, Woodhaven, 
N.Y., anksčiau aukojęs 
Lietuvos partizanam ir 
kiniam atminti aukoja 
dol.

N. N., Newark, N.J., 500.
S. Kungys, Newark, N.J., 
Fr. Vaškas, Newark, N. J.. 
Fr. Kalibot, Newark, N. J. 
P. Gegužis, Orange, N. J., 5.
Elizabeth parapijos Maldos 

paštaiavimo Dr-ja 25.
EAST ORANGE, N.J.
I. Bioševas 5.
K. Jasaitis 10.
H. Kavalis 2.
A. Lawrence 5.
M. Stonis 5.
P. Vinges 5.
So. ORANGE, N.J.
A. Bražinskas 100.

200. 
kan- 
100

100.
10.
20.

A-

J. S. Savickas 50.
M. Simoneit 20.
P. Zapasnikas 20, pažad. 100.
W. ORANGE, N.J.
E. Dominauskas 10.
C. Kuczensky 5.
M. Loveikas 25.
J. Lucas 60, pažad, 100.
J. Oneidas 5.
M. Janušonis 5.
L. Zamaris 10, pažad. 50.
PILDO PAŽADUS
K. J. Jonynas, Rego Park, 10.
J. Krukauskas, North Arling

ton, N. J., 25.
W. Labutis, Yonkers, N. Y., 20, 

baigė mokėti 100.
A. Lingis, Great Neck, N.Y., 30.
N. N. Valiey Stream, N. Y., 50.
B. Stramaitis, Brooklyn, N.Y.,

20.
A. Znotas, Kearny, N. J., 10.
A. Zalinskas, Kearny, .N. J., 10.

Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bet 
ir užrašais testamentuose.

^Siųsti:
BUILDING FUND
Franciscan Monastery
680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

Kituose laikraščio numeriuose skelbsime kitų vietovių au
kotojų pavardes.

— Kosto Ostrausko naują 
veikalą “Metai” lapkričio 25- 
26 Chicagoj, Jaunimo centre, 
vykstančiame Teatro festivaly
je suvaidins JAV LB Kultūros 
fondo įsteigtas LB Chicagos jau 
nimo teatras.

— Lietuvių operos vyrų cho
ras, vadovaujamas muz. A. Ge
čo, atliks meninės dalies prog
ramą nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 53-jų 
metų ir Simo Kudirkos vienc- 
rių metų į laisvę veržimosi su
kakčių minėjime. Minėjimas i- 
vyks lapkričio 21 Chicagoj. 
Jaunimo centre.

— Vyt. Volertas, JAV LB 
centro valdybos pirmininkas, 
kalbės Philadelphijoj Simo Ku
dirkos išdavimo metinių ir Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 
53-sios sukakties minėjime, 
kurį rengia Philadelphijos ra- 
movėnai lapkričio 20. šeštadie
nį, Lietuvių Muzikinio klubo sa
lėj. Meninę programos dalį at
liks Baltimorės vyrų choras, 
kuris Philadelphijoj pasirodys 
pirmą kartą.
— Apie kun. Jurgi Ambrazie

jų Pabrėžą, mokslininką, bota
niką, liaudies gydytoją, pa
mokslininką ir švento gyveni
mo pranciškoną, bus vieša pa
skaita Chicagoj, Jaunimo cent
re, Lietuvių istorijos draugijos 
norių visuotiniame susirinkime 
lapkričio 28.

— Argentinos Lietuvių Cen
tras Buenos Aires atšventė 45 
metu veiklos sukaktį.

(nukelta į 7 psl.)
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New Yorke dainuos Gina Čapkauskienė 
Visur ji puikiai įvertinta

Solistė Gina Butkutė - čap
kauskienė dainavimo menu 
Bostone tikrai susilaukė perga
lės. Nors ir nedėkingose akus
tinėse sąlygose pasirodydama, 
koncerto klausytojus ji paver
gė gražiu balsu, meistriškai 
valdoma dainavimo technika 
jaukiu, jokiais mostais neper
krautu laikymusi scenoje.

St. Santvaras, "Keleivis".
•

Dainininkė užimponavo: pir
miausia gera koloratūrine tech, 
nika, o ir maloniu, lyrinio po
būdžio, balsu.

G. čapkauskienė yra muzika
li, tvirtos, nesvyruojančios in
tonacijos, visiškai subrendusi 
dainininkė. Ir, svarbiausia, re
čiau pasitaikąs, nedvejotinai 
koloratūrinis sopranas.
Aleksandras Kučiūnas, 

"Draugas".

Gina Čapkauskienė turi gra
žų, jau gerai išlavintą sopraną, 
kurio aukštis ir judrumas yra 
koloratūrinio pobūdžio tačiau 
tembras turįs kiek tamsesnių 
spalvų, galėtų būti priskirtas 
prie lyrinių sopranų. Jos pasi
rinkta programa buvo neleng
va, gerai išmokta ir tiksliai į- 
vykdyta. Tai pristato ją mums, 
kaip rimtai į savo meną žiū
rinčią dainininkę. Aplamai Gi
na Čapkauskienė sudarė gražų 
prieaugli mūsų dainininkų šei
moje.
Vladas Jakubėnas, "Draugas".

•
Gina Čapkauskienė yra puiki 

koloratūra, reta išeiviškos, o

Išvyko brolis Jurgis Petkevičius
Lapkričio 3 iš Brooklyn© iš

vyko brolis Jurgis Petkevičius, 
O.F.M., į Kennebunkport vie
nuolyną, kur pastoviai apsigy
vens.

Brolis Jurgis buvo vienas iš 
pirmųjų pionierių Brooklyne, 
kai. čia kūrėsi pranciškonų 
spaustuvė ir vienuolynas. At
vyko 1951 metų pasavarį, padė
jo perkelti spaustuvę iš Bosto
no, padėjo ir pačiam vienuoly-- 
nui įsikurti. Visa laika dirbo 
spaustuvėj, pirma laužė Darbi
ninką ir spausdino, vėliau pra
dėjo dirbti prie linotipų, rinko 
raides. Įvedus automatinę siste
mą, jis valdė du linotipus, rin
ko ne tik Darbininką, bet ir 
Aidus ir kitus čia leidžiamus 
žurnalus, knygas.

Paskutiniu laiku jis buvo 
pradėjęs sirguliuoti ir, daktarų 
patartas, turėjo nutraukti dar- 

Brolis Jurgis Petkevičius, O.F.M., prie linotipo renka Darbininką.
Nuotr. R. Kisieliaus

gal ir bendrai lietuviškos sce
nos dainininkė. Specifinė jos 
programa, kur randama tinka
ma erdvė jos balsinei medžia
gai atliepti melodijos ornamen
tikai, sudarė parengimo atrak
ciją. Jos sopranas retai tenki
nasi krūtininiu nuolinkiu, nes 
ji turi jėgos be rizikos, netgi 
be ribų atsiskleisti aukštuose 
registruose. Jos interpretuoti 
pasažai visad turi puikią, pre
cizišką užbaigą. Jos soprano 
tembras artėja i fleitos tembrą. 
Balsinė Ginos medžiaga sul
tinga, sodri, stebėtinai nenu
stelbiama ir jėgingo choro a- 
kordų ir puiki dainavimo tech
nika jaučiama - jos repertuaro 
pildymomo tūryje.

Jeigu Gina Butkutė-čapkaus- 
kienė bus nuolanki lietuviš 
koms scenoms, jos salių audito
rijos visad bus pilnutės. Taip 
buvo prie Pacifiko.
Jurgis Gliaudą "Dirva".

Dainininkė užimponavo ne 
tik vaiskiu, temperamentin
gu dainavimu, bet ir savo pa
trauklia asmenybe. Klausantis 
traviatiškos lyrikos ir koloratū
rinių trelių, prisiminė Montrea- 
lio laikraštininko sakinys. Gina 
dainavo lakštingalos lengvumu 
ir su didele meile savo me
nui. Pr. V., "Draugas".

•
Gina Čapkauskienė turi gra

žų, sodrų koloratūrinį sopra
ną ir, kaip retai aiškų žodį.Vo
kalinis temperamentas buvo lo
giškai suplanuotas atskleisti Vi- 

(nukelta į 8 psl.) 

bą prie raidžių rinkimo maši
nų, kur yra daug švino garų. 
Sveikatos sumetimais jis turė
jo pasitraukti iš to darbo, kurį 
per 20 metų buvo pamėgęs. 
Jam pačiam paprašius, tėvas 
provincijolas jį perkėlė į Ken
nebunkport, Maine.

Visa Darbininko redakcija, 
administracija ir tuo pačiu visi 
skaitytojai dėkoja broliui Jur
giui už Įdėtą darbą į lietuvišką 
spaudą. Tai dvidešimt metų 
darbas. Ir kiek jis surinko žo
džių, sakinių ir kiek jų at
spausdino, kiek jų paskleidė 
žmonėse. Jis konkrečiu darbu 
prisidėjo, kad mūsų bendruo
menė būtų ir geresnė ir švie
sesnė.

Naujoj vietoj linkime jam 
sveikatos, gražių dienų. Lin- 
kim neužmiršti lietuviškos kai. 
bos ir spaudos.

Klebonas kųn. J. Aleksiūnas, pats pirmasis paaukavęs 1000 
dol. Kultūros Židinio statybai. Jis kviečia ir kitus tuoj įsi
jungti i vajų ir atiduoti savo dalį su kaupu.

Klebono kun. J. Aleksiuno pavyzdys
Aną 1964 metų rudenį daug 

buvo kalbėta apie Kultūros Ži
dinio statybą. Štai spalio 8 
pranciškonų vienuolyne buvo 
susirinkę apylinkės kunigai, ku
rie sudaro vietos Kunigų Vie
nybę. Jų susirinkimo svarbiau
sias punktas ir buvo — Kultū
ros Židinys.

Visi gyvai pajuto reikalą, 
kad kuo skubiau būtu pastaty
tas Kultūros Židinys. Kun. N. 
Pakalnis. Apreiškimo -parapijos 
klebonas, pasiūlė rezoliuciją 
kuri buvo visų priimta. Ta re
zoliucija tokia: visi kunigai re
mia Kultūros Židinio statvba' V <,

Žinia, ir savos lietuviškos pa
rapijos turi nemaža sunkumų, 
bet — jos verčiasi. Štai prel. 
J. Balkūnas net pasistatė gra
žią lietuviško stiliaus bažnyčią. 
Dar gražesni ir dar didingesni 
pastatai turi būti pastatyti vi
siem lietuviam.

Šiame susirinkime pirmasis

Padėka
Nubraukę ne paskutinę aša

rą ir išlydėję spalio 16 iš mūsų 
tarpo amžinybėn mielą šeimos 
viršūnę

A. a. Mykolą Liuberski 
su gilia pagarba tariame kuk
lius padėkos žodžius visiem, ku
rie padėjote jam gyvenime, 
taip draugiškai paskutinį kartą 
atsisveikinote ir palydėjote į 
amžiną jo gyvenvietę. Cypress 
Hills kapines.

Išskirtinai paminime Angelų 
Karalienės p-jos kleboną kun. 
A. Petrauską, kuris iškilmingai 
pravedė bažnyčioj pamaldas ir 
pasakė pamokslą, jo asistentus 
mišiose kun<. V. Pikturna, kun. 
J. Aleksiūna, Tėv. dr. V. Gidžiū
ną. Tėv. P. Baniūną. Taip pat 
širdinga padėka per pamaldas 
giedojusiem ir vargonais paly- 
dėjusiem muzikam Alg. Kača- 
nauskui. V. Mamaičiui. J. Stan- 
kūnui. K. Bagdonavičiui, B. 
Dulkei. A. Jakupčioniui. V. či- 
žauskui, solistam L. Stukui ir 
L. Senken. Dėkojame jį pami- 
nėjusiem atsisveikinimo kalbo
se gen. kons. An. Simučiui. 
Savanorių Kūrėjų atstovui ir 
jo mokyklos suolo draugui mjr.
L. Virbickui ir lietuviu muziku- 
vargoninkų vardu — muz. Alg. 
Kačanauskui. Ačiū kun. V. Pik
turnai, kuris jį lankė sergant ii 
sukalbėjo atsisveikinant mal
das prie karsto, inž. V. Alksni- 
niui už muzikinę palydą šerme
ninėj.

Nepamirštame tų, kurie atne- 
šė tokį gražų pluošta maldų, 
užprašė tiek daug mišių. Ypač 
dėkojame tiem, kurie jam at
minti paaukojo Kultūros Židi-- 
niui statyti ir Lietuvių Fondui; 
už gražias gėles prie karsto: 
Angelų Karalienės p-jos chorui.
M. P. Dulkėms, N. V. Stasai- 
čiams, M. Petraitienei, I. B. 
Kuzmams. S. V. Paulioniams, 
Fr. Alexiui — Al. Vasiliauskui; 
prisiminusiam jį atskirai pamal- 

savo auką įteikė kun. Juozas 
Aleksiūnas, tuometinis Angelų - 
Karalienės parapijos klebonas. 
Jis įteikė tūkstantį dolerių.

Kun. J. Aleksiūnas, dabar jau 
pasitraukęs į pensiją, yra gi
męs ir augęs Brooklyne. Bet ir 
jam — lietuviški reikalai buvo 
savi. Ir jį sužavėjo toks gražus 
užsimojimas — pastatyti dide
lį ir patrauklų lietuvišką Kul
tūros Židinį.

Jis, nieko nelaukdamas, į sta
tybą įmūrijo savo tūkstantinę. 
Ir to nesigaili, nes auka įgalins 
pastatyti gražų Kultūros Židi
nį. Jo pavyzdys tegu paskatina 
ir kitus greičiau jungtis į sta
tytojų eiles!

Paskirta Dirvos novelės premija
Dirvos laikraščio skelbto no

velės konkurso jury komisija 
buvo sudaryta New Yorke. Į ją 
buvo pakviesta: Leonardas 
Andriekus, Pranas Bagdas, E- 
milija Čekienė, Paulius Jurkus. 
Pranas .Naujokaitis. Dirva turi 
mecenatą Simą Kašelionį, kuris 
kasmet novelės konkursui ski
ria 250 dol. Praeitais metais 
premija nebebuvo paskirta, tai 
šiemet premijai susidarė 500 
dol. Kūrinių buvo atsiųsta net 
27.

Jury komisija posėdžiavo lap- 
kričio 13, šeštadienį, pas Emi
liją čekienę. Pirmininkavo Leo
nardas Andriekus, sekretoria
vo Emilija Čekienė. Pirma bu
vo aptarti visi kūriniai, dėl 
kiekvieno pasisakyta. Taip pa
mažu susidarė ir pirmaunan- 
čių novelių rinkinys. Dar kartą 
visas atrinktas aptarus, buvc 
slaptai balsuota. Visus penkis 
balsus gavo novelė — Raudo
nas automobilis, pasirašytas 
Vaidilos slapyvardžiu.

Dirvos redakcija dideliame 

dose jo kaimyninės Apreiškimo 
p-jos klebonui kun. Raugalui.

Ačiū M. Shalins, kuri rūpino
si jo palaikų palydėjimu į ka
pines,. V. Beleckui už polaido- 
tuvinį priėmimą, ‘Darbininko’ 
r-jai, “Lietuvos Atsiminimų”, 
“Laisvės žiburio” radijų valan
dos vedėjam už pomirtinį pa
minėjimą.

Nepajėgiame čia aprėpti tiek 
daug kitų gerų širdžių čia ir 
Lietuvoj, kurie savo pagarba, 
maldomis ir užuojautomis pri
siminėte a.a. M. Liuberskį.

Žmona, dukterys, seserys ir 
brolis su šeimomis

Petras Montvila 
ragina anksčiau 
pradėti statybą

Petras Montvila, ankstesnės 
kartos lietuvių veikėjas, eina vi
sur, eina pamažu, bet visada 
tvarkingai ir punktualiai. Jis 
lanko daugybę parengimų ir vi- 
sur atneša savo draugystę. Vi
sur jis ateina ir su auka lietu
viškam reikalui.

Štai 1964 metais, kai buvo 
pagarsinta, kad statys Kultūros 
Židinį, Petras Montvila buvc 
vienas iš pirmųjų, atėjęs ir 
davęs 1000 dol. Ir kodėl jis da
vė?

Kad lietuviai greičiau turėtų 
savo salę, savo namus, kur ga
lėtų susirinkti. O tokius na
mus gali pastatyti tik lietuviai 
pranciškonai. Lietuviškos para
pijos pamažu tirpsta, o vienuo
lių suorganizuotas Kultūros Ži
dinys gali išsilaikyti ir suburti 
visas kultūrines pajėgas. čia 
bus pastogė ir jaunimui. Jauni
mas atėjęs pamatys, kad vyres
nioji karta moka planuoti, dirb- 
ti ir kurti.

Šio vajaus proga Petras Mont 
vila kviečia visus įsijungti į Kul 
tūros Židinio statytojų eiles. Jis 
prašo statytojus greičiau pra
dėti pačią statybą. Kai bus pra
dėta, parama ir aukos eis kur 
kas sklandžiau ir greičiau.

Petras Montvila į Ameriką 
atvyko prieš pirmąjį pasaulinį 
karą — 1907. Pažymėtina vie
nas įdomus faktas, kad jo bro
lis, kun. Juozas Montvila, plauk
damas į Ameriką, nuskendo su 
garsiuoju Titanikos laivu 1912.

Petras Montvila Brooklyne 
reiškėsi daugelyje lietuviškų ka 
talikiškų organizacijų ir nieka
da nesikratė organizacinio dar
bo. Ir dabar, kiek jėgos leidžia, 
jis judrus.

voke buvo atsiuntusi visus rei
kiamus vokelius, kurie buvo at
žymėti slapyvardžiais, o viduje 
buvo autoriaus tikroji pavardė 
Tada buvo paimtas Vaidilos vo
kelis ir atidarytas. Dirvos nove
lių konkurso laimėtoja buvc 
A. Balšaitienė, iš ClevelandG.

Komisija telefonu tuoj pra
nešė Dirvai į Clevelandą, taip 
pat telefonu pasveikino ir lai
mėtoją.

Kiai vokai buvo sudėti į di
delį voką, visų akivaizdoje vo
kas užklijuotas. Jis bus per
siųstas į Dirvos redakciją. Dir
va iš savo pusės kūrinius grą
žins, vokeliu neatidarius.

Pasirodė knyga 
apie Simą angliškai

Ryšium su artėjančiomis Si
mo Kudirkos išdavimo metinė 
mis Manyland Books leidykla 
kuriai vadovauja Stepas Zo- 
barskas, išleido Jurgio Gliaudos 
"Simą" angliškai

Į anglų kalbą išvertė Kęstu
tis Čižiūnas ir J. Žemkalnis. Iš
vertus knygą dar redagavo a- 
merikiečiai specialistai redak
toriai, kad būtų viskas išlygin
ta ir pritaikyta amerikiečhr 
skaitytojui.

Knyga išleista gražiai. Ant 
viršelio uždėta didelė Simo Ku
dirkos nuotrauka. Tokia pat 
nuotrauka įdėta ir į knygą 
prieš titulinį puslapį. Įrišta 
kietus viršelius. Knyga turi 
120 puslapių. Kaina 5 dol.

Knygą bus galima gauti Dar
bininko lapkričio 20 metiniame 
koncerte, kuriame bus pagerb
tas Simas Kudirka.

Petras Montvila, vienas iš pirmųjų savo tūkstantine parėmęs Kultūros Ži
dinį, prašo nedelsti ir tuoj pradėti statybą.

ELIZABETH, N. L
LB NJ apygardos ir LVS Ra

movės N.J. ’skyriaus valdybos 
gruodžio 4, šeštadienį, Lithua
nian Liberty Hali salėj, 269 2 
St., Elizabeth, N. J., ruošia 
bendrą 1941 birželio m. sukili
mo 30 metų sukaktuvių ir Lie
tuvos kariuomenės šventės mi
nėjimą.

Tą dieną 7 vai. vak. Šv. Pet
ro ir Povilo parapijos bažny
čioj (211 Ripley PI.) bus, auko
jamos mišios už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės, o 8 vai. vak. 
salėj įvyks minėjimo akademi

Toronto L.S.S. ruošia

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ 
STUDENTŲ XXI VISUOTINĮ

SUVAŽIAVIMU TORONTE

Lapkričio 25-28 d.d.
DOWNTOWNER MOTOR INN 

(prie Toronto International Airport) 
5875 AIRPORT ROAD 

MISSISAUGA
registracija, paskaitos, simpoziumai, diskusijos, šokiai ir t.t. 

PACKAGE DEAL S14.00

KETVIRTADIENĮ 7:30 v.v. — Wine’n Cheese šokiai Šv. 
Jono parapijos salėje. 941 Dundas St. West.

PENKTADIENĮ 8:00 v.v. — šokiai Golden Ballroom vieš
buty; 1:00 v. ryto “Folk-night-cap”

ŠEŠTADIENĮ 7:30 v. ryto — BALIUS Golden Ballroom; 
programoje: Windsoro mergaičių kvartetas

T.L.S.S. valdyba

...............  ■ -- ■ ■ —

MINĖJIMAS-KONCERTAS 
PERSEKIOJAMAI 

BAŽNYČIAI LIETUVOJE 
atminti

1971 m. gruodžio 5 d. 
sekmadienį 4 vai. p.p.

ŠV. TOMO SALĖJE 
Jamaica Ave. ir 88 Street 

Woodhaven

Giesmių ir patriotinių dainų koncertą atliks 
Philadelphijos lietuvių choras “Viltis” ir solistai

Kviečiami visi — Laukiame visų! 
-- Auka $3.00 ir $2.00------

• Liet. Katalikų Religinė Šalpa 
Liet. Kat. Moterų Kultūros Draugija

ja su menine programa ir va
karienė su šokiais.

Minėjimui pritaikytą žodį pa. 
sakys jaunas ir judrus visuome
nininkas inž. Antanas Sabalis, 
o meninę programą atliks o- 
peros solistės J. Augaitytės pa
ruoštas Philadelphijos Mokslei
vių Ateitininkių kvartetas (Da
na Juzaitytė, • Rasa Makaraus- 
kaitė, Danutė Stankutė ir Zita 
Štarkaitė) ir deklamuotoja Aud
rė Karašaitė.

Minėjimo pelnas skiriamas 
Dr. V. Kudirkos šeštadieninei 
mokyklai paremti.
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— Kun. Gediminas Kijaus- 
kas, S. J., lietuvių jėzuitų pro
vincijolas, Padėkos dienos sa
vaitgalį iš Chicagos nuvyks į 
Los Angeles, Calif., ir praves 
moksleiviam ateitininkam ideo
loginę stovyklą. Stovykla vyks 
Big Bear kalnuose.

— Algirdo Landsbergio “Pas
kutinis piknikas” statomas lap
kričio 28 Chicigoj, Jaunimo 
centre, teatro festivalio metu. 
Veikalą stato Los Angeles dra
mos sambūris. Režisuoja Da
lia Mackialienė.

— Dail. Aloyzo Stasiulevi
čiaus tapybos darbų paroda 
spalio pabaigoj surengta Byd- 
gošč mieste, Lenkijoj. (E)

— Jaunimo metų talkos ko
mitetų atstovų suvažiavime spa
lio 23-24 Clevelande Bostono 
LB apygardai atstovavo Dovilė 
Eivaitė ir Dana Bielkevičiūtė; 
New Jersey LB apygardai — 
Antanas Rygelis; Lemonto LB 
apylinkei — Rasa Šoliūnaitė; 
Philadelphijos LB apylinkei — 
Vytautas? Maciūnas; Rocheste- 
rio LB apylinkei — Dana Stas
kevičiūtė ir Kornelijus Cie- 
menis. Dalyvavo ir Pittsburgho 
lietuvių studentų atstovas J. Ta- 
oras ir Lietuvių Skautų Brolijos 
įgaliotas atstovas Vytautas Jo
kūbaitis. Suvažiavimo dalyviai 
pirmi pasirašė po jaunimo pe
ticija ir savo vieno dolerio sim
boline auka pradėjo finansini 
vajų. .

— Reuterio agentūra lapkri
čio 6 skelbė žinią: keturi ar
mėnai, du vyrai ir dvi mote
rys, lapkričio 5 atvyko Į D. Bri
tanijos ambasadą Maskvoj pasi
teirauti- dėl galimybių vykti į 
Angliją. Po to armėnai nesuti
ko išeiti iš ambasados. Dar pa
skelbta, kad lapkričio 6, pra
slinkus daugiau kaip 32 valan
dom, ketvertukas, troškęs lais
vės Vakaruose, pasitraukė iš 
britų ambasados. (E)

— Š. Amerikos lietuvių stu
dentų suvažiavimas Įvyks To
ronte lapkričio 25-28. Jo rengi
mas pavestas torontiečių stu
dentų skyriui.

— JAV Lietuvių Bendruo
menė lapkričio 18 pradeda 21- 
sius savo veiklos- metus. Per 
20 darbingų metų buvo atlikti 
prasmingi ir dideli darbai švie
timo, kultūros, politikos, .jauni
mo, informacijos ir kitose lie 
tuviškos veiklos srityse. Dar 
daugiau darbų JAV LB turės 
atlikti ateityje, telkdama lietu
vių tautos išeiviją tautinei pri
gimčiai išlaikyti, lietuvių kultū
rai ugdyti bei reprezentuoti ir 
kovoti dėl Lietuvos nepriklau
somybės.

— Dr. Jurgis Gliaudys, JAV 
armijos kapitonas, išbuvęs me
tus Vietname, grįžo į Ameri
ką. Vietname jis dirbo JAV ar
mijos teismo prokuroru. Pa
skirtas į San Francisco, kur 
dirbs teisių patarėju prie šeš
tosios Armijos štabo.

— Chicagos Lyrinės operos 
programose užtinkam ir lie
tuviškų pavardžių: dirigento 
pavaduotojas A. Kučiūnas, so
listas A. Voketaitis, choro na
riai: Marion Blazis, Geraldine 
Mikužis, Bernardas Prapuole
nis.

— Izabelė Šrederienė su vy
ru. bosu Herbertu šrederiu. 
dažnai koncertuoja Hamburge, 
Vokietijoj, įvairiose mokyklų 
salėse, o kartais ir didžiojoj 
muzikos salėj.

— Montrealy, Kanadoj, Į jau
nimui pasiruošti vedybom kur
sus pakviesti šie specialistai; 
psichologė dr. Agota Šidlaus
kaitė, teisininkas dr. J. Berno
tas, gydytojas dr. A. S. Popie- 
raitis. Kursai bus gruodžio 6 
10 Aušros Vartų parapijos sa
lėj.

— Prel. Mykolo Krupavičiaus 
atsiminimai pradėta rinkti 
Draugo spaustuvėj. Leidžia Lie
tuvių Knygos klubas.

ItB,
Jurgis Juodis — Ave Marija (aliejus)

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OK CHANGE 
Tel.: GL2-2923

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

Camelot-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 millionaire’s estate. Enjoy our suc
cessful, ecological, scientific health 
program. Ted Lagodmos Hesperus 
Circle, Magnolia, Mass. 617—525-3053

MTG MONEY AVAILABLE 
ALL BOROS

LIUKSUSINIAI SVEIKINIMAI

Švenčių proga dail. Jurgis 
Juodis leidžia., švenčių sveikini
mus. Tai paveikslų: Avė Mari
ja, Tėvynės laisvė nemari, Ma
rijos žemė, Laisvės auka — 
spalvotos reprodukcijos 7x9 in. 
čų dydžio, kietame įmontavi
me.

Kaina: kiekvienas 3 dol., ke
turi — 10 dol.

Užsakymus siųsti adresu: J. 
133 Hemlock St., Brooklyn, N. • 
Y. 11208.

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

• LIFE žurnalas lapkričio 12 sa
vo viršelį papuošė didžiule Bobby 
Fischerio nuotrauka, o į žurnalą, 
įtalpino platų straipsnį apie Fische- 
rį Argentinoj. Yra įdomių pasisa
kymų. Kai jam buvo pasiūlyta 
skristi lėktuvu į provinciją, jis iš
sitarė, kad rusai mielai norėtų ką 
nors padaryti lėktuvo motorui, žmo
nės nesuvokia, kaip jiem yra reikš
mingi šachmatai. Jie dabar tikrai 
norėtų nusikratyti manęs. Gal ir 
gerai, kad Spaskis turi teigiamą 
pasekmę prieš mane (3 laimėjimai 
ir 2 lygiosios), nes ilgas matčas yra 
mano naudai.

LB Woodhaveno apylinkė pagamino 

ženklelį klijuoti ant automobilio 
lango (de-cal):

aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 2Į£x2 inčų. 
Galima užsisakyti paštu prisiunčiant 
$1.00 už ženklelį — DARBININKO 
Brooklyn, N.Y. 11221.
administracija, 910 Willoughby Ave.

"SPARTA" savininkas J. Gie
draitis (10 Barry D r., E. North
port, N. Y.) informuoja, kad 
Vokietijoj jo užsakytos elektri
nės rašomos mašinėlės tebėra 
New Yorko uoste ir atsiprašo 
savo klijentų, kad galės jas 
pristatyti tik krovikų streikui 
pasibaigus.

NAUJOS KNYGOS
Dr. A. Škėrys, 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 
pasauli. 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.

Darbininko , spaudos kioskas 
veiks Darbininko koncerte, ku
ris skiriamas Simo Kudirkos iš
davimo metinėm paminėti. 
Koncertas įvyks lapkričio 20. 
šeštadienį, 6 vai. vak. Rich
mond Hill aukštesniosios mo
kyklos salėj, 89-30 114 St. (į- 
ėjimas iš 113 St.). Bus proga 
apsirūpinti naujausiomis lietu
viškomis knygomis ir plokšte
lėmis.

• Rygoje įkurtas šachmatų Kul
tūros institutas, kuriame mokslo 
metus pradėjo savo paskaitomis 
buvęs pasaulio čempionas M. Talis.

• Bostono tarpklubinėse po 2 ra
tų pirmauja Harvardo ir North
eastern universitetai su Cambridge 
klubu, toliau MIT, Boylston, Lithu
anian, BU. CTM ir Harvard Club.

• Dvidešimt jaunuolių sudaro K. 
Merkio vedamą grupę, kurie ketvir
tadieniais atvyksta iš Brocktono. 
Mil tono. Dorchesterio ir Jutų Bos-, 
tono vietovių į So. Bostono Lietu
vių Piliečių D-jos klubą pramokti 
šachmatų lošimo. Pavyzdžiui, pra
eitą ketvirtadienį, buvo atvykę: Jo
nas Aleksoms, Andrius Balta, Sau
lius Eiva, Darius, Ramūnas ir Ni
jolė Ivaškai, D. Keturakytė, Tadas 
ir Antanas Kulbiai, Petras ir Pau
lius Raškauskai.

• So. Boston Tribune lapkričio 4 
įtalpino Edmundo Ketvirčio straips
nį. aprašantį So. Bostono LPD-jos 
šachmatų vadovo Kazio Merkio pa
sisakymus, pranašaujančius Bobby 
Fischerio laimėjimą būsimose rung
tynėse prieš- pasaulio čempioną B. 
Špaskį, santykiu 13-8 ar 12%-7%.

• CTM komanda iš Prudential 
Centre atvyksta lapkričio 19 į So. 
Bostono LPD klubą rungtis prieš 
mūsų vyrus. Rungtynių pradžia 8 
vai. vakare.

Parengimai New Yorke
Lapkričio 20, šeštadienį — Dar

bininko metinis koncertas. Dainuos 
solistė Gina čapkauskienė ir Mont- 
realio vyrų oktetas. Koncertas ski
riamas Simo Kudirkos tragiško iš
davimo metinėm paminėti.

Lapkričio 21, sekmadienį — Lie
tuvių R. K. Susivienijimo 75 metų 
sukakties minėjimas 3 vai. popiet 
Kultūros židinio patalpose.

Lapkričio 27, šeštadienį — Lietu
vos kariuomenės šventės minėjimas 
Knights of Columbus salėje, 86-22 
85th Street, Woodhaven, N.Y. Ren
gia karių ramovė.

Gruodžio 5, sekmadienį — Kon
certas Tyliajai Bažnyčiai Lietuvoje 
paminėti. Rengia Liet. Katalikų Re
liginė šalpa ir Liet. Katalikių Kul
tūros Draugija.

Gruodžio 11-12-13-14 — dail. A. 
Galdiko paroda Kultūros židinio pa
talpose, 361 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y.

Sausio 16, sekmadienį — Nepri
klausomos Lietuvos vaizdai skaid
rėse iš prof. S. Kolupailos kelionių. 
Demonstuos A. Bulotienė. Greta 
gintarų paroda. Rengia Vyr. skau
čių židinys Kultūros židiny. Pradžia 
4 vai. popiet.

Sausio 29, šeštadienį — Ralfo va
jaus koncertas.

Vasario 26, šeštadienį — Hamilto
no šokėjų grupės "Gyvataro” šokių 
koncertas Richmond Hill gimnazijos 
salėje 7 vai. vakaro. Rengia Lietu
vių Religinė šalpa.

Lietuviškų kalėdinių kortelių 
įgalima 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 korteliu 2 dol. 
Prašom laiku užsisakyti, kad 
laiku galėtumėt išsiųsti.

KNYGOS VAIKAMS
Gatvės 1 berniuko nuotykiai, 

R. Spalis. 4 dol. Kietais virš. 
5 dol.

Baltasis stumbras, G. Ivaškie- 
nė. Premijuota apysaka. 3.75.

Ten, kur Nemunas banguoja.
A. Tyruolis. 3.50.-

Jaunieji daigeliai, J. Narū- 
nės eilėraščiai. 1.50.

Birutės rytas. J. Narūne. 1 
dol.

Snaigių karalaitė, J. Narūne.
1 dol.

Gintaro takais, J. Narūne.
1.80 .

Ambarella, J. Narūne, (ang
lų kalba). 1 dol.

Tėviškėlę aš regiu, P. Ims- 
rys. 1 dol.

Diena prie ežero, A. Barone 
eilės. 3.50.

Šaunus penketukas, J. Švais
tas. 3 dol:

Nardžio pulkas. 2 dol.
Lapė Snape. 2 dol.
Pelytė..geležytė. 2 dol.
Paskendusi pilis, 2 dol.
Tinginė, r ir Darbštųtė, 2 dol.
Liūdnai linguoja lelija. 2 

dol.
Archimedas. 3 dol.
Katekizmas, K. Žitkaus. 2 

dol.
Ugnies žirgas. 4 dol.
Gyvenimo keliu. 2 dol.
Šiai dienai ir rytojui. 1.50.
Vaikų auklėjimas šeimoje. 

1.50.
Don Kamiliaus mažasis pa

saulis. 2 dol.
Širdies nuolaužos. 2 dol.
Gintarėliai, E. Ruzgienės 

spalvotas elementorius. 4 dol.
Didysis Reizas. 2 dol.
Dantės Naujasis gyvenimas.

2 dol.
Kaip Algiukas Vėjo Ieškojo, 

N. Jankutė, — 2.50 dol.
Labas Rytas, Vovere, J. Mi- 

nelga, — 2.50 dol.
Bitės, L. Germanienė, . — 

3.50 dol.
Lietuvos Laukai, S. Jonynie- 

nė —-3 dol.
Tėviškės Sodyba, J. Plačas,

— 3 dol.
Meškiukas Rudnosiukas, V.

Nemunėlis, 3 dol.
Algis ir Alytė, spalvinimo 

knygutė, 75 c.
Pupučio Skėtis, spalvinimo 

knygutė, — 1 dol.
Ukė-Wagūu, A. Golbacchini,

— 2.25 dol.
Laumė Daumė, S. ’Petersonie

nės. 5 dol.
Keturi Valdovai, S. Džiugas, 

2.25 dol.
Neklaužados, S. Džiugas, — 

2.25 dol.
Jaunojo Galiūno Keliu, Kun.

P. Gavėnas, 2 dol.
Kregždutė, I dalis, A. Rin- 

kūnas, 3 dol.
Kregždutė, II dalis, A. Rin- 

kūnas, 3.50 dol.
Kregždutė, III dalis, A. Rin- 

kūnas, 4 dol.
Visos knygelės gražiai spalvo

tai iliustruotos ir gaunamos 
“Darbininko” administracijoj.

Valiulio pasaka, T. Vaižgan
to, 2 dol.

Lietuvos istorija, V. Liulevi- 
čiaus, V klasei, 1.50 dol.

Du broliukai, A. Kairio 3 
veiksmų pasaka, 2.50.

For all types of dwellings 
Great Eastern Mort. Corp. 

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

3’/2 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

CHRISTMAS CARDS 
.Sacrifice 1.000 Boxes all or part 
9-5 PM 879-9300 ext. 16 after 5 PM 
Sat. and Sun. 879-9307

WHITE HOUSE 
REALTORS

James M. Pafford. Realtor 
Oldest continuous office in Fal
mouth and one of the oldest on 

Cape Cod: 
Specializing in sales, rentals and 

appraising.
The Pafford White House 

Town Hall Square 
Falmouth. Mass. 02541 

(617) 548-1034 
Everyone is always welcome 

at the “White House’’

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

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. 
Didesni skaičių užsisakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo^iš
laidom pridedama 50 c. Kreip
tis Į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Ave., Brooklyn, 
N. Y. 11221.

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.)

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. 
Stu kas. Gavęs bus gražiai supa
žindintas su Lietuvos praeitim. 
Rašykite: Darbininkas, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

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

B

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD, President

Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J.- Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES

• Regular a/c — 554 % • 1 year Term Deposit — 5%%
• Special Notice a/c — 5*£ • 2 year Term Deposit — 6%

---------  All Accounts Compounded Daily ----------

H. W. MALE MALE - FEMALE

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

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) 586-1856,

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

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

production setting .
- JEWELRY INSPECTORS 

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

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

CALL KI 8-0455 Overseas Jobs

SECURITY RECEIVERS 
Full Time

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

Mr. Nothdurft — mornings only
(518) 234-7300

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

SERVICE

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

1 ypewriters
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.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio 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 sekmadieniai? 
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., Brocktoh, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc WHU 
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. 58C 
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 EL 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 Pautienienė, 841 Stanford St. 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

REMARKABLE DISCOVERY
111 Best in USA and Europe, "JIB HAARPFLEGE-LOTION” 

— patented in Switzerland. Registered: USA. Canada and 
Europe. It cures: dundruff, falling hair, itching scalp, 
splitting ends, strengthening hair root growth, and restor
ing natural hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Blue-Rook. JIB Med
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P.P. 

J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero. Til. 60630. 
Fill: 2498 Dougall Rd.. Windsor 12. Ont. Canada: Fill. 7 Stuttgart. 
50. Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apothcke J & J. 
2557 W. 69th St.; 5000 W. 16th St.: 4754 So. Wood St.; 2923 N. 
Milwaukee Ave ; 1117 N. Ashland Ave.

/
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New Yorko, New Jersey ir 
Mass, daugiau žinių šiame nu
mery spausdinama 6-7 pusla
piuose.

ALRK Fderacijos N. Y. ir 
N. J. apskrities valdyba lapkri
čio 21 d. 12 vai., tuoj po su
mos Angelų Karalienės parapi 

.jos salėj rengia Kristaus Kara
liaus garbei minėjimą-akade- 
miją. Kalbės sesuo Palmyra iš 
Putnamo ir Studentų Ateitinin- 
kų Sąjungos pirmininkas Jur
gis Ondūnas. Meninę dali išpil
dys patys jaunieji. Bus užkan
džiai ir kava. Viskas nemoka
mai. Jokiu rinkliavų nebus 
Visi kviečiami atsilankyti.

Dr. Juozas Kazickas, Jauni
mo kongreso finansų komiteto 
pirmininkas, lapkričio 12 Ya
le klubo patalpose sušaukė lie
tuviškos spaudos ir radijo dar
buotojų konferenciją. Jos me-, 
tu dalyvius, atstovaujančius vi 
šiem lietuviškiem laikraščiam 
ir radijui, supažindino su finan
sų komiteto įvairių sekcijų va
dovais, komiteto pramatytu fi
nansų telkimu, atskirų vieto
vių kvotomis, jaunimo kongre
so pagrindiniais įvykiais. 

——■ — I ■ ■ ■ |

Visi kviečiami 
įsijungti į

Kultūros Židinio
statytoja 

eiles!

Vienuolynas ............ GL 5-7068
Redakcija ................ GL 5-7281
Administracija ........ GL 2-2923
Spaustuvė ................ GL 2-6916
Kultūros Židinys ..... 827-9865

LB Queens apylinkės susi
rinkimas bus lapkričio 21, sek
madienį, 3 V. popiet, pas J. 
Šlepetį, 35-28 90 St. Jackson 
Heights. Važiuoti Flushing li
nija iki 90 Street. Susirinkimas 
bus trumpas, po to — kultūri
nė dalis ir pabendravimas prie 
kavutės. Prašomi atsilankyti vi
si nariai su svečiais.

Už a.a. Valeriją Butkienę 
dvejų metų nuo mirties su
kakties proga mišios bus laiko
mos lapkričio 27, šeštadienį. 
10:30 v. Maspetho lietuvių 
bažnyčioj.

Solistė Lionė Juodytė dainuo
ja Lietuvos kariuomenės atkū
rimo minėjime, kuris rengia
mas lapkričio 27, šeštadienį. 
Kolumbo vyčių salėj. Minėji 
mą rengia liet, veteranų sąjun
gos-Ramovės New Yorko sky
rius, Simo Kudirkos šaulių kuo
pa ir savanoriai kūrėjai. Minė
jime bus pagerbtas ir jūri
ninkas Simas Kudirka jo išda
vimo metinių proga.

Dr. Vytautas P. Vygantas, 
jaunimo kongreso finansų ko
misijos New Yorke narys, lap
kričio 12 išskrido į Braziliją. 
Ten dr. Vygantas tarsis su ku
nigu A. Saulaičių, S. J., ir ki
tais lietuvių veikėjais dėl P. 
Amerikos jaunimo atstovų at
vežimo į kongresą Chicagoj 
1972.

Giedrė Montvilienė-Uselytė. 
gyvenanti Conn., dalyvavo me
no parodoj, ruošiamoj kasmet 
Denver Chamber of Commerce 
ir laimėjo pirmąją premiją 
už portretą, pieštą anglimi.

G. Čapkauskiene
New Yorke

(atkelta iš 6 pslJ

olėtos tragiką, konfliktus, viltį 
ir pabaigą.

Į operos šeimą ateina naujas 
talentas.

Balys Chomskis, "Draugas".
•

“Traviata” — antrasis vaidi
nimas sekmadienį, gegužės 2 , 
davė žymiai kitokį vaizdą; svar
biausią vaidmenį jam suteikė 
debiutante — iš Montrealio at
vykusi Gina čapkauskiene. 
Prieš keletą savaičių ją buvo 
tekę girdėti “Laiškų Lietu
viams” koncerte, kur ji padarė 
itin rimto įspūdžio nelengva ir 
gerai paruošta programa. Da
bar ji taip pat save pateisino 
vadovaujamoje operos rolėje.

Gina Čapkauskiene turi didelį 
skambų koloratūrinį sopraną 
su kiek metaliniu skambesiu: 
balsas gerai išlavintas, laisvai 
apimąs visus registrus, nenusto
jęs skambesio žemose gaidose, 
turįs puikias aukštas gaidas, 
tiek piano, tiek forte. Yra gra
žios išpildymo dovanos ir aiški 
dikcija. G. Čapkauskiene paro
dė ir aiškų įgimtą. vaidybinį 
gabumą. Kas ypač svarbu ope
roje, ji sugeba sceniškai jausti 
savo kūną, poza ir judesiu iš
reikšdama pergyvenamojo mo
mento nuotaiką. G. Čapkauskie- 
r.-ės asmenyje Įgijome stambų 
naują įnašą mūsų dainininkų 
šeimoje: jos debiutas sudarė 
svarbiausiąjį šiometinio sezono 
įdomumą.

Vladas Jakubėnas, "Aidai".
•

Šitaip puikiai įvertintą solis
tę Giną Čapkauskiene išgirsim 
Darbininko koncerte — lapkri
čio 20, Richmond Hill aukštes
niosios mokyklos salėj. Visi 
kviečiami bendrai pasigėrėti 
šiuo lietuvišku talentu.

Dramos aktorius Vitalis Žukauskas Darbininko koncerte lapkričio 
20 d. Richmond Hill mokyklos salėje skaitys eilėraščius, skirtus 
pagerbti Simą Kudirką.

Atsisveikinimo’ ir priėmimo 
vakarienė Apreiškimo parapi
jos buvusiam klebonui kum J 
Aleksiūnui ir naujam klebonui 
kun. P. Raugalui pagerbti ren
giama lapkričio 28 d. 1 v. po
piet, 144 Greenpoint Avenue, 
Brooklyn, N. Y. Lietuvių vi
suomenė maloniai kviečiama 
dalyvauti šiame parengime 
ypač Apreiškimo parapijai pri
klausantieji parapiečiai. Progra
moj dalyvauja tos parapijos 
choras, vadovaujamas muz. Al
girdo Kačanausko. Solo dainas 
atliks mūsų jauna dainininkė 
Janina Mathews, Lionės Juo- 
dytės-Mathews dukrelė. Būtų 
gerai, kad bilietus visi užsisa
kytų iki lapkričio 21, nes rei
kalinga pranešti salės šeiminin. 
kam dalyvaujančių žmonių 
skaičių. Bilietus galima gauti 

pas rengėjų komiteto nariuš: 
A. Kačanauską, V. Radzivaną, 
E. Kašetienę, E. Rinkevičienę. 
Valenčių, Mrs. Finno, Mrs. Ca
liendo, Mrs. Olmeda. Woodha
ven ir Richmond Hill gyvento 
jai prašomi skambinti M. ša- 
linskienei — 296-2244 ir Ali
ce’s Florist Shop 846-5454, va
karais 835-4149. Ozone Park 
gyventojai — A. Mažeikai VI 
3-0667, Maspeth ir Middle Vil
lage — R. Keziui TW 4-1288.

Birutės ir Vytauto Kidoliu 
dukros Lauros krikštynų iškil
mės atšvęstos V. Belecko Win
ter Garden restorane, Ridge
wood, N. Y. Jaukiose vaišėse 
dalyvavo gražus būrys Kidoliu 
bičiulių. Ta pačia proga atšvęs
ta ir Kidoliu vedybinė 20 me
tų sukaktis.

S. Kudirka bus paminėtas 
kariuomenės šventėj lapkričio 
21. Parapijos bažnyčioj 10 vai. 
bus mišios už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės. Pats minėjimas 
įvyks Liet, piliečių draugijos 
salėj. Kalbės Vliko vicepirmi
ninkas dr. Bronius Nemickas. 
Bus inscenizuota Bernarde 
Brazdžionio “Vaidila Valiūnas 
prie užgesusio švyturio”. Vai
dina: Janina ir Gediminas Am
braziejai, Kazys Barūnas, Gy
tis Gavelis, Feliksas Kontautas 
ir Jonas Valiukonis. Montažą 
parengė Jurgis Jašinskas. švie
sos ir garsų efektus tvarko Ro
mas Šležas. Dainuoja dar solis
tai Stasys Liepa ir Benediktas 
Povilavičius. Akomponuoja Je
ronimas Kačinskas. Programa 
bus labai įvairi ir įdomi. Pra
džia 3 v. popiet.

Į Simo Kudirkos išdavimo 
vietą lapkričio 23 vyksta spe
cialus laivas. Ten bus į jūrą nu
leistas vainikas. Dalyvauja 
Vliko pirmininkas dr. K. Va
liūnas. Išdavimo vieta yra prie 
Martha’s Vineyard salos.

"Eglutės" laikraštėlio 20 me
tų sukaktis buvo surengta lap
kričio 7 Lietuvių piliečių drau
gijos salėj. Surengė Putnamc 
seselių rėmėjų skyrius. Atsilan
kė kelios dešimtys jaunimo — 
mokinių ir geras būrys suau
gusių. Iš Putnamo atvyko prel. 
V. Balčiūnas ir prel. P. Juras 
kuris buvo pirmasis Eglutės 
leidėjas. Apie laikraščio sukak
tį kalbėjo dr. Elona Marijošiū- 
tė-Vaišnienė. Eglutės leidėjų ir 
redaktorių vardu kalbėjo sese
lė. Eglutės spausdinama ir iš
siuntinėjama 1500 egz. Ne vi
sos prenumeratos yra apmo

kamos. I Pietų Ameriką ir Vo
kietiją yra siunčiama nemoka
mai. Eglutės prenumeratoriai 
nepadengia išlaidų. Vieno nu
merio išleidimas atsieina apie 
1000 dol. Kasmet reikia surink
ti apie 3-4000 dol. iš kitur. 
Moksleiviai ateitininkai, vado
vaujami Janinos Ambraziejie- 
nės, suvaidino Mairondo “Či
činską”, Saulius Cibas paskam
bino pianinu, tautinių šokių 
grupės mažieji, vadovaujami O- 
nos Ivaškienės, pašoko ir pa
deklamavo. Buvo pagerbtas pir 
masis eglutės leidėjas prel. P. 
Juras. Buvo ir Eglutės, lietu
viškų knygų ir plokštelių paro
dėlė. Po programos vyko vai 
šės.

LIETUVIŲ FONDUI IR 
JAUNIMO STOVYKLAI

Mirus kun. Mykolui Vemb
rei, vietoj gėlių ir užuojautų au 
kojo Liet. Fondui ir jaunime 
stovyklai po 25 dol.: E. V. Su- 
žiedeliai, Brocktono Balfo skv- 
rius ir Brocktono šaulių kuo
pa: po 15 dol.: T. Bogužaš 
ALB Brocktono apylinkė, A G 
Stapulioniai ir S. J. Stašaičiai: 
po 10 dol.: T. Č. Aleksoniai 
ALRKM S-gos 15 kuopa, E. Ba- 
jerčius, P. Bliumas, Brocktonc 
akautai ir Tėvų kom., St. M. 
Gofensai, O. Ivaškienė, P. Juo- 
zapaitienė, P. -P. Kaladės, B.J? 
Baškauskai, P. Būtėnas, J. Da 
valga, S. Eiva, B. Gailiūnas, J. 
Jakovonytė, B. Kruopis, V. V. 
Kulbokai, J. Liutkonis, A. Mat- 
joška, S. V. Minkai, J. Norkus. 
J. U. Norkai. R. Petronienė, J. 
P. Renteliai. E. Ribokienė, V. 
L. Senutos, V. Stelmokas, T; 
Stankūnaitė, J. Strazdas, R. L. 
Šukiai, A. S. Sužiedėliai, A. V. 
Tumai, M. Vaitkevičienė, O.P. 
Vaičaičiai E. J. Valiukoniai, Iz. 
Vasyliūnas ir XX; kiti po ma
žiau. Būtent: J. V. Balčiūnai. 
V. E. Kuodžiai, P. Verbickas ir 
E. žižniauskienė. Viso suauko
ta 425 dol.DARBININKO KONCERTAS

SIMO KUDIRKOS IŠDAVIMO 
METINĖMS PAMINĖTI

MONTREALIO AUŠROS VARTŲ OKTETAS. Iš k. sėdi: V. Kačergiut, H. Celtorius, dirigentė-akomponuotoja 
Mme Madaleine D. Roch 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-minejimas įvyks lapkričio 20, šeštadienį, 6 v. v. 
Richmond Hill aukštesniosios mokyklos saleje, 89-30 114th 
Street,“ Richmond Hill, N.Y. (Įėjimas iš 113 St.)

Solistė GINA ČAPKAUSKIENE

Dainuoja:

Solistė GINA ČAPKAUSKIENE
Montrealio Aušros Vartų
VYRU OKTETAS




