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Pirmoji Pekino deklaracija J. Tautose
Pažadėjo prisijungti Taiwan^

10 CENTŲ

Priimant kom. Kinijos dele
gaciją i Jungt. Tautas, trūko tik 
šampano, bet netrūko nieko, 
ką galima pavadinti snobiz • 
mu. Jis tuo biaurus, kad pa
vaizdavo melu dengiamą sava- 
naudiškuma.

Pekino vyriausybės nuo jo “iš
laisvinimo”.

Kinijos delegacija viską pa
darysianti, kad didžiosios vals
tybės Jungi. Tautų nevaldytų. 
Šito darbo Pekino delegacijai 
neteks čia dirbti, nes didžiosios

JAV-Sovietu dvikova del Baltijos valstybių aneksijos
Jungt. Tautos. — JT gen. a- 

samblėjos 3-jame komitete (so
cialiniai, humanitariniai ir kul
tūriniai reikalai) šį pirmadienį 
pradėtos diskusijos tautų apsi
sprendimo teisės klausimu.

Diskusijas pradėjo Sovietų at
stovas Safronchuk pareiškimu, 
kad apsisprendimo teisė yra 
vienas tarpt, teisės principų, 
kurį sutvirtino ir J. Tautų char- 
ta. šitą vienintelę jo kalboje 
buvusią tiesą padeklamavęs, 
tuojau grubaus melo smūgiais 
pradėjo atakuoti JAV ir Angli
ją kaip kolonializmo, neokolo- 
nializmo ir imperializmo globė
jas bei praktikuotojas. Net P. 
Korėja bei P. Vietnamas palai
kytos JAV agresijos aukomis, 
nors visi dar. gerai atsimena, 
kad P. Korėją užpuolė Maskvos 
pakurstyta ir apginkluota Š. 
Korėja, kurios gelbėti vėliau 
Maskva išstūmė tada dar jos di
riguojamą kom. Kiniją. Po to 
jau kliuvo visiems Nato na
riams už tariama rėmimą Por- v v

— Vienoje vėl atnaujinti JV- 
Sovietų pasitarimai dėl atomi
nio raketinio ginklo apribojimo. 
Sovietų delegacija sutikusi de
rėtis ir dėl tos rūšies puolamo
jo ginklo apribojimo. Kalbama 
apie derybas lydinčias geras 
nuotaikas.

t . . -

— Senatas atstatę atgal ne
seniai nutartą panaikinti kitų 
kraštų rėmimo programą, bet 
paskyrė mažiau pinigų, negu 
prezidentūra rekomendavo. Ir 
atskyrė ūkinę pagalbą nuo ka
riškos, padarydamas dvi progra
mas.

— JAV ir Peru pasirašė ati
tinkamas sutartis, kuriomis ga
rantuojamos 31 milijono dol. 
paskolos, kurias Peru vyriausy
bė gaus Amerikos bankuose. 
Pinigai bus panaudoti namų 
statybai žemės drebėjimo nu
siaubtuose vietovėse. Tai esąs 
ženklas, kad abi valstybės susi
tarė taisyti savo gerokai ap- 
jauktus santykius.

— Paleistas Suomijos parla
mentas, nauji rinkimai paskir
ti 1972 sausio 2 ir 3. Keturiu
partijų .sudaryta vyriausybė 
nepajėgė susitarti dėl žemės 
ūkio produktų kainų. Sostinės 
meras sudarė laikinę vyriausy
be iš valdininku kraštui iki 
rinkimu valdvti. v *

— Pekinas ir Peru užmezgė 
.diplomatinius santykius.

— Žymiausias Sovietų šni
pas kada nors dirbęs Ameriko
je mirė Maskvoje plaučių vėžio 
pakirstas. Tai Rudolf Abel, pa
gautas ir 1957 m. nuteistas ka
lėti 30 metų. Rusam atiduotas 
1962 m. už JAV U-2 žvalgybi
nio lėktuvo piloto Powers pa
leidimą. Abel buvo Sovietų žval
gybinio aparato pulkininkas, 
Amerikoje sugebėjęs ilgai išsi
laikyti nepagautas.

— Daugelis JAV didžiųjų 
bankų vėl sumažino palūkanas 
namų statybai ir asmeniškiems 
paskoloms. Vieni sumažino pu
se procento, kiti ketvirčiu.

KULTŪROS ŽIDINIO va jus pradėtas 

lapkričio 15. Visi kviečiami prisidėti.

Susirėmė komitete
tugalijos jos kovoje su ikšiol 
tebeturimomis kolonijomis. Jo 
kraštas, girdi, ir kiti socialisti
niai kraštai visada remsią pa
vergtų tautų laisvės sąjūdžius, 
nors Vengrijos ir Čekoslovaki
jos laisvės sąjūdžius Maskva ir 
Co. pasmaugė tankais ir ikšiol 
ten tebevykdoma okupacija.

“Susitvarkęs” su Amerika, 
Safronchuk prisikabino prie Iz
raelio už arabų užpuolimą ir 
Anglijai priskyrė kaltę dėl riau
šių Ulstery.

Kongresmanas E. J. Derwinski lapkričio 15 vakarą kalba New Yorke estų 
namuose baltiečių atstovams Batuno sujauktapi pasitarime. Tos dienos po
sėdžiuose Jungtinėse Tautose jis iškėlė Baltijos kraštų laisvinimo klausimą.

Pradėta auklėti 
Vietkongo 
belaisvius

Saigcnas. — Prez. Thieu in
auguracijos proga P. Vietname 
vyriausybė paleido iš stovyklų 
2,938 Vietkongo belaisvius, ku
rie, manoma, apsisprendė ne- 
besusidėti su Hanojaus komu
nistais, bet rišti savo likimą su 
Saigono vyriausybe. Lš jų 618 
leista sugrįžti Į savo kaimus, gi 
likusieji turės išeiti indoktri- 
nacijos programą, kad sužino
tų kaip dabar stovi P. Vietna
mas, jo politinė ideologija ir 
ūkinė realybė, apie kurią dau
guma jų nieko nėra girdėję. 
Tai bandymas kultūringa pači- 
fikacijos programa pradėti dar
bą nuo apačios. Tai daug ge 
riau, negu partizanavimas ir 
belaisvių stovykla. Laimėti tu
rėtų abi pusės.

diskutuojant tautų apsisprendimo teisę
Trečiuoju kalbėjo JAV dele

gacijos narys kongresmanas E. 
J. Derwinski. Pakartojęs senus 
Amerikos pareiškimus, kad ap
sisprendimo teisė priklauso ir 
Portugalijos kolonijų ir Rode- 
zijos, ir Nabijos gyventojams , 
jis pasuko prie Baltijos krantų, 
kur Lietuva, Latvija ir Esti
ja yra tapusios naujos kolonia
lizmo formos aukomis — jas 
Rusija fiziškai aneksavo ir jų 
kaip nepriklausomų valstybių 
egzistenciją sunaikino. Tai reiš

Nuotr. R. Kisieliaus

Kom. Kinijos delegacija pirmą dieną J. Tautose. Pirmoje eilėje pirmas iš kairės sėdi delegacijos vadovas, užsienio reikalų viceministeris 
Chiao Kuan-hua: šalia jo sėdi pavaduotojas Huang Hua, kuris čia pasilieka nuolatiniu Kinijos atstovu prie Jungt. Tautų su pareiga da
lyvauti Saugumo Tarybos posėdžiuose. Jis čia persikelia iš Kanados, kur buvo paskirtas amabasadoriumi diplomatinius santykius užmez
gus. Kiti trys vyrai yra delegacijos nariai. United Nations nuotrauka

kia, kad Sovieto S-ga laikytina 
naujausių laika kolonijine val
stybe, praktik®jančia klasišką 
imperializmą. Ir- dar pridėjo, 
kad Sovietijoje'yra daug tautų, 
kurios norėtų oepriklausomy- 
bės, jeigu joms jbūtų leista pa
sinaudoti apsisprendimo teise.

Tą pačią dienia Safronchuk 
prikišo Derwin^kiui istorinių 
faktų falsifikavimą, pats čia pat 
faktus falsifikuodamas, nes 
tvirtino, kad Baltijos valstybės 
1940 m. laisva valia įsijungu
sios į Sov. S-gą, tautai už tai 
pasisakius laisvais rinkimais. Ir 
visi trys minėti kraštai kovoję 
prieš nacių okupacija. Bet kad 
tie patys kraštai kovojo ir prieš 
raudonųjų nacių okupaciją Sa
fronchuk negalėjo liudyti, nes 
tuo atveju būtų -turėjęs prašyti 
tos “imperialistinės” Amerikos 
leisti pasinaudoti azilio teise.

Didžiausia bėda, anot jo, esą 
Amerikon atbėgę Baltijos vals
tybių vyriausybių nariai, kurie 
ir čia varą antisovietinę propa
gandą. Amerika buvusi daug 
kartų prašyta juos išduoti, bet 
Maskva negavusi jokio atsaky
mo.

Kitame posėdy buvo išsiųs
tas Derwinskiui atsakinėti iš 
Lietuvos atvežtągA'ytautas Zen
kevičius. turįs ten Tarybų Lie-

Sovietai sumažinę Egiptui ginklus 
Izraelis negauna Amerikos lėktuvu ” *-

Washingtonas. — Amerikos 
saugumo organai patyrė, kad 
Sovietų ginklų ir naujausių lėk
tuvų pristatymas Egiptui esąs 
žymiai sumažėjęs. Dėl šios prie
žasties JAV vyriausybė nepasi
duoda Izraelio spaudimui duoti 
jai tuojau prašomą skaičių ko
vos lėktuvų. Washingtono susi
laikymas remiamas viltimi, kad 
abi pusės padarys nuolaidų dėl 
Suezo kanalo atidarymo sąly
gų. Tokį susitarimą Washingto- 
nas laiko pirmuoju žingsniu V. 
Rytų taikai suorganizuoti.

tuvos užsienio reikalų vicemi
nistro titulą. Ir "šis pradėjo nuo 
to, kad Derwinskis falsifikavęs 
faktus. Pakartojo visus melus, 
kuriuos Safronchuk apie Balti
jos valstybes jau buvo pasklei
dęs. Naujas buvo tik tvirtini
mas, kad naciai nužudę 700.000 
lietuvių. Kaip lietuvis jis dar 
švietė klausytojus apie laimė
jimus, pasiektus Sovietams Lie
tuvą aneksavus — Lietuva da
bar turinti modernišką žemės 
ūkį, naują pramonę, kurios ga
miniai pasiekią 70 valstybių, gi 
inžinierių, proporcingai imant*, 
iš Lietuvos mokslo įstaigų kas
met išeiną daugiau, negu Ame
rikoj. Ir išdidžiai paklausė: kas 
suteikė Amerikai teise kalbėti 
apie Lietuvos. Latvijos ir Es
tijos žmonių reikalus?

Galim paliudyti, kad tai bu
vo klasiškos “šaltojo karo" sti
liaus kalbos, tik viena pusė o- 
peravo tikrais faktais,.gi antro
jo melavo nuo pradžios iki ga
lo. Pradėjo tokia kalba kalbėti 
rusas, amerikietis privalėjo jo 
melus atitaisyti, nes tik taip te 
buvo galima prisidėti prie dis
kutuojamo klausimo geresnio 
išsprendime. Kodėl gi Maskva 
davė savo delegacijai įsakymą 
taip kalbėti? Neabejotina, kad 
norėta parodyti Kinijos delega
cijai/ jog Maskvos, komunistai 
tebera revoliucijų ’šalininkai.

Šitoji Washingtono iniciaty
va pradžioje Maskvą buvo su
erzinusi, bet iš dabartinių nuo
taikų atrodą, kad ji apsispren
dė jų netrukdvti. Jos laikyseną 
suminkštino ir Washingtono 
delsimas neduoti Izraeliui gink, 
lų tada, kada jis gali saugiai 
be jų dabar apseiti. Manoma, 
kad Maskva dabar jau nebėra 
suinteresuota karo atnaujini
mu Vid. Rytuose, nes visas jos 
kortas gerokai apmaišė kom. 
Kinijos įsikūrimas Jungt. Tau
tose.

Sveikinimo tikslu prisidengę 
kalbėjo 56 valstybių atstovai, 
iš kurių tik viena Amerika, pra- 

. laimėjusi dviejų Kinijų kovą, 
buvo santūriausia. Jos atstovas 
priminė, kad Pekino vyriausy
bės buvimas J. Tautose teisin
giau pavaizduos dabartini pa
saulį. ir ragino jos delegaciją 
prisidėti pozityviai prie pastan
gų suderinimo visus klausimus 
J. Tautose sprendžiant.

Pirmąja kom. Kinijos dekla
raciją padarė jos delegacijos 
vadovas ii užsienio reikalų vi- 
ceministeris Chiao Kuan-hua. 
Kalba buvo atvira, stipri, bet 
niekam negrasino, nieko nuo 
žemės paviršiaus nušluoti neža
dėjo. bet neslėpė džiaugsmo, 
kad Amerika su Japonija pra 
laimėjo J. Tautose dviejų Kini
jų politiką. Amerikai priskyrė 
kalte, kad Kinijos liaudies res
publika turėjo .tiek ilgai laukti 
savo dienos J Tautose. Kinai šį 
veiksmą vertina kaip Amerikos 
Įsikišimą i Kinijos vidaus gy
venimą ir JT chartos sulaužy
mą.

Sugretinęs Mao Tse-tungo 
revoliuciją su didžiąja Prancū
zijos- revoliucija ir Washingto
no laimėtu revoliuciniu karu 
su Anglija, pridėjęs ir Lenino 
revoliuciją, kinas taip tvirtino: 
"Valstybės nori būti nepriklau
somos. tautos nori išsilaisvini
mo. žmonės nori revoliucijos. 
Toks yra nesulaikomas istorijos 
žygiavimas . . . Žmonių bend - 
ruomenė žengia pirmyn tik per 
revoliucijas*. ‘

Šitoks pareiškimas nieko čia 
nenustebino ir neišgąsdino, 
nes visi gerai žino, kad čia pa
sakytos ka’bos revoliucijų ne
kelia. Galop ir visi žino, kad 
Pekino vyriausybė jau bandė 
ta metodą pritaikyti Afrikoje, 
pirma kartu su Maskva ką tik 
nepriklausomybę gavusiame 
Konge, vėliau viena pati Gha- 
noje. Kongą turėjo padėti ap
ginti J. Tautos. Ghanos žmo
nės patys apsigynė, nes laiku 
sąmokslą susekė. Tokia pat is
torija buvo rengiama Indonezi
jai. bet ir ši. kaip ir Ghana, su
spėjo sutvarkyti savo išdavikus 
prezidentus.

Taiwanas. anot kino kalbėto
jo, priklauso Kinijai ir jokia jė
ga žemėje nepajėgs sulaikyti 

valstybės JT nevaldo. Teisybė 
tuo reikalu paaiškės tik tada, 
kai paaiškės Kinijos nuomonė 
dėl veto teisės Saugumo Tary
boje. Jeigu ji ta teise naudo
sis ir nesiims iniciatyvos veto 
teisę Saugumo Taryboje panai
kinti. tai jos pirmos dienos pa
reiškimas bus tik tuščiažodžiavi
mas. nes Saugumo Taryboje ne
lygybė yra chartoje įteisinta.

Jau dabar žinoma,, kad Peki
no delegacija stengsis paimti 
vadinamojo trečio pasaulio va
dovybę. Kaip ji elgsis ir kaip 
jai seksis, tik netolima ateitis 
parodys.Gal kas nors paaiškės 
ir šioje sesijoje, bet greičiau
siai ji tik žvalgysis ir vengs di
desnių netaktų. Tai liudija ir 
pakankamai santūrus pirmasis 
pareiškimas. Dar daugiau išryš
kės Pekino laikysena pr. Nixo- 
no kelionės metu, jeigu, žino
ma. ji galės įvykti. Dabar prak
tika jau parodė, kad ne visi Ki
nijos vadų pareiškimai priimti
ni už gryna pinigą, nes vienam 
sakoma vienaip, kitam kitaip.

Taip kai kam atrodo i Jungtines 
Tautas patekęs Mao Tse-tungas

Sovietai pasuko 
į pietų Azijos 
vandenis
Tokijas. — Sovietų keleivi

nis laivas Chabarovsk atidarė 
laivybos kelią i pietinius Azijos 
vandenis. Dabar jis plaukios 
tarp Singapore ir Australijos, 
tačiau Maskvos tolimesni pla
nai dar nežinomi. Pelno tiks
lais. bent jau pradžioje, to rei
so eksploatavimas neapsimo
ka. Nebent jo plaukiojimas yra 
skirtas tik rusų ekskursijoms i 
Australiją, N. Zelandiją. Ceilo- 
ną. Indiją ir dar kitur. Tai jau 
būtų vien tik politinis tikslas— 
per tas ekskursijas megzti ry
šius su lankomomis tautomis ir 
rodyti Sovietų vėliavą ten. kur 
ji dar nematyta.

Nuo Sibiro krantų į Singapo
re atvykusio Sovietų laivo įgu 
la tuojau nupirko ir įrengė 
Chabarovske plaukiojimo basei
ną. Vieta jam buvo numatyta 
statant laivą, bet, matyt, Sovie- 
tijoj dar niekas nedaro nerūdi
jančio plieno baseinų. Laivas 
dar neseniai statytas R. Vokie
tijos laivų statyklose.

Prisimintina, kad Sovietų ka
riniai laivai tose erdvėse pa
sirodo vis dažniau, ir jų skai
čius vis didėja.

— Kanados prem. Trudeau 
susilaukė parlamente dide
lių priekaištų, kad leido pablo
ginti Kanados politinius ir ūki
nius santykius su Amerika. 
Jam buvę pasakyta, kad drau
gystė su Rusija negali atstoti 
draugystės su Amerika.
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Etninių tradicijų išlaikymas mažina rasinę įtampą SPARTA — Rąžomos mašinėlės įv. kalbomis, radio,, spalv. TV, compiute- 
riai, jv. 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.

Etninis šokas:
Etninių grupių kultūros 

svarstymas padažnėjo ameri
kiečiu spaudoje.

Ir The New Haven Register 
(gautame A. L. dėka) spalio 19 
moterų skyriaus redaktorė Ma
rion McDonald straipsny, var
du “North Haven šeima išlai
ko lietuvišką identitetą”, ir 
“etninių tradicijų išlaikymas 
mažina rasinę įtampą”, pažy
mėjo augančius balsus, kad su 
septintuoju dešimtmečiu ameri
kiečiam buvo šokas, kai virini
mo katilas nesuvirino juodo
sios rasės ir etninių grupių; kai 
su aštuntuoju dešimtmečiu ims 
augti rūstūs etninių grupių žo
džiai. Esą septynios didžiosios 
etninės grupės sudaro 40 pro
centų visų Amerikos gyvento- 
ų. Esą 45 milijonai gyventojų 
jaučia, kad šio krašto gyveni
mui toną duoda anglosaksai ar 
žydai. Jie jaučia, kad dėl da
bartinės santvarkos jie negali 
apsaugoti savo etninio identite
to ir yra degraduoti.

Norėdama etninės grupės 
galvojimą parodyti savo skai
tytojam, redaktorė pasikalbėjo 
su “labai gražia ir taiklia mo
terim — Mrs. Elona Vaisnys 
iš North Haven, gimimo lietu
ve, nuo 1948 metų amerikie
te”. Ši moteris laikanti etnini 
respektą geriausiu sprendimu 
dabar Amerikos scenon isilie - 
jusiem priešiškumam sutaikyti.

Laikraštis aprašė dr. Elonos 
Varšnienės atsiradimą su tėvais 
New Britain, jos mokslą dak
taro laipsniu baigtą Yale, jos 
papildomas studijas Paryžiuje, 
mokėjimą penkių kalbų, daly
vavimą L. Bendruomenėje, Ba- 
tune. Tai visa lietuviui skaity
tojui žinoma. Tad sustosime 
tik prie jos pareiškimų etni
niais klausimais.
Ką padarė tirpinimo katilas:

Vidurinė klasė — aiškino E- 
lona redaktorei — nebeturi

Sake dr. Elona Vaišnienė New Haveno laikraščiui
Etninis gyvenimas šeimoje:

Redaktorė norėjusi patirti, 
kokiu būdu trečioji generacija 
gali gauti savo etninį kultūri
nį identitetą. Ir “Mrs. Vaisnys. 
tamsiaplaukė moteris su švel
niom rusvom akim” plačiai nu
sišypsojo ir sakė: “Mes gyve
name etniniu gyvenimu — tai 
tam tikra prasme dvilypis gyve
nimas”, amerikinis ir etninis, 
kurie betgi vienas antram ne
prieštarauja. Mes, sakė, domi
mės vietine politika, vartotojų 
reikalais, ekologija. Mes išėjom 
amerikines mokyklas, ir mūsų 
sūnus yra viešojoj, mokykloj. 
Mano vyras yra mokslo žmo
gus Yale. O namie — namie 
mes gyvename pagal etnines 
tradicijas.

Etniškumas — mano Elona 
— remiasi pirmiausia kalba, ir 
jos šeimoje to laikomasi: ji iš- 
rašinėja lietuviškus dienraščius, 
savaitraščius, magazinus iš 
Chicagos ir New Yorko.

Ji parodė man — sako redak
torė — savo kukliai apstatytą 
butą, kuriame vyravo knygos 
ir paveikslai. Parodė vaikų žai
dimo kambarį. Čia knygų len
tynoje buvo didelis pasirinki
mas visokių spalvotų knygų su 
fantastiškom iliustracijom —vi- 
sos spausdintos Lietuvoj. Net 
Walt Disney komikai išversti 
lietuviškai. Tačiau ji pripažino, 
kad parūpino iš ten knygų tik 
jaunesniem vaikam, nes kny
gos vyresniem yra pilnos “bai
sios propagandos”.

Vaikai gauna lietuviškų vai
kų laikraštėlių ir lanko šešta
dieninę mokyklą. Ligi šių me
tų — sakė — mano sūnus Gin
taras, 9 metų, ėjo į New Ha- 
veną, bet šiemet čia neveikia, 
ir jis keliauja kas antra savaitė 
į New Yorką. Mano duktė Vai
va yra ketvertų metų, ir ją na
mie mokau aš pati.

Gintaras nekalbėjo angliškai, 
kai nuėjo į mokyklą. “Mrs. E. 
Vaisnys mano, kad namie turi 
būti kalbama tik viena kalba, 
jei nori duoti vaikui antrą kal
bą”, atpasakoja redaktorė. O 
pati E. Vaišnienė paaiškina: 
“Jie išmoksta angliškai bema
tant, kai tik pradeda lankyti 
mokyklą. Net ir mano duktė

Kongresm. Edward J. Derwinski lapkričio 15 turėjo susitikima su Batunu — su pabaltiečiais. Jis padarė pra
nešimą. Nuotraukoje pabaltiečių grupė su Derwinskiu (šalia konsulo A. Simučio, tarp vėliavų). Iš lietuvių 
čia yra (iš k.): A. Vakselis, V. Radzivanas, septintas Vliko pirm. dr. K. Valiūnas, K. Miklas — Batuno pre
zidentas, E. J. Derwinski, gen. konsulas A. Simutis. Nuotr. R. Kisieliaus

jau dabar yra pramokusi kiek 
žodžių”. -
Etninėj bendruomenėj:

Tautiniam identitetui išlaiky. 
ti — perduoda redaktorė E. 
Varšnienės galvojimą — reikia 
bendravimo. Vaikam yra vasa
ros stovyklos, kur jie dainuo
ja tautines dainas ir šoka tau
tinius šokius. Čia suplaukia jau
nimas iš viso krašto, net ir iš 
Kanados.

Dėl šio bendravimo lietuviai 
jaučiasi visur kaip1 namie, ne
paisant kokio amžiaus ir ko
kios socialinės klasės kas be
būtų. Studijuodama Sorbonoj, 
Prancūzijoj, ar keliaudama po 
Vokietiją ji iš telefonų knygų 
surasdavo lietuviškai skamban
čias pavardes ir, kai paskam
bindavo, visur buvo mielai 
sutinkama. Taip pat buvo per
eitą vasarą Los Angeles. Nuė
jom, sako, į lietuvių parapiją, 
pasisakėm, kas esą, ir jautė
mės kaip namie.

Šiuos bendravimo ryšius pa
laikome ir per lietuviškus laik
raščius. Norime susirišti ir su 
sūnum bei dukterim ankstes
nių imigrantų, kurie atvyko 
apie 1900 ir prarado savo iden
titetą.
Ar grįžtum:

Redaktorė pagundė dr. Elo
ną dar vienu klausimu: ar ji no
rėtų grįžti ir gyventi Lietuvoje., 
jei ji atgautų laisvę?

Tai priklauso -— atsakė ji 
susimasčiusi — tai turėtu būti 
nuspręsta tuo laiku. Mes išau
gom čia; tai mūsų kraštas. 
Nors aš jaučiu atsakomybę už 
lietuvius tenai, aš turėčiau pa
matyti, kokios sąlygos yra te
nai, laisvę atgavus. Vienas da
lykas lemtų mano apsisprendi
mą; ar aš galėčiau ten atiduoti 
sdvo įnašh? Aš tupėčiau pama
tyti, ar aš galiu gyventi krašte, 
kuris praleido 20 metų komu
nistų įtakoje. Jame turės būti 
palikę tam tikrų randų.

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

J. B. 8HALIN8-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, BALS AMU OTO J AS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

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

BUYUS 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 ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kainą
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

MONUMENTS HOLLANDER-CYPRESS CORP. — kapinėm 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 j 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 vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietua 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.

kuo pasididžiuoti. Jie atsisa
kė savos kalbos, nes kiti iš jų 
gimtosios kalbos šaipėsi; jie 
prarado savo tradicijas tirpi
nimo katile ir neturėjo kuo jų 
pakeisti. Praradimas etninių 
tradicijų, kurios maitintų žmo
gaus emocinį gyvenimą, Ame
rikos svajonę pavertė slogučiu.

Mozaikos kelias:
Laikraštis sako, kad Elona 

Vaišnienė dažnai minėjo Msgr. 
Geno Baroni, Amerikos vysku
pų konferencijos' skirtą direk
torių urbanizacijos proble
mom. Jis ir Hartforde kalbė
jęs; jis lankęsis ir lietuvių jau
nimo stovykloje, kuriai vadova- 
vo Elona. Jis kalbėjęs, kad A- 
merikos siekimas turi būti sta
tyti ne pilką sieną, bet gražią 
mozaiką ... kiekviena grupė 
turi duoti savo ypatingą indė
lį sprendžiant socialines prob
lemas, kuriose jos kiekviena 
dalyvauja.

GIRTUOKLIAVIMAS LIETUVOJE PLINTA
Girtuokliavimas okupuotoj 

Lietuvoj tiek paplitęs, kad 
šiam klausimui laikraščiai ski
ria kartais kelis straipsnius vie
name numeryje.

Kaip pažaboti girtuokliavimo 
blogybę? Dėl to spauda skel
bia įvairių pasiūlymų — pvz. 
išduoti “vilko pasą”, daryti į- 
rašus pase ar darbo knygutėj, 
leisti įstatymus, kuriais darbi
ninkai būtų diskvalifikuoti už 
girtuokliavimą darbo metu ir 
t.t. Be to, yra įstatymų, bet jų 
nesilaikoma ir dažnu atveju 
kaltininkai nepatraukiami at
sakomybėn.

Alkoholizmu nusiskundžia ir 
tarp mokinių. Pagal “Tarybini 
Mokytoją” (nr. .34) apklausus 
76 aštuntokus, paaiškėjo, kad 
iš jų alkoholinių gėrimų yra ra
gavę 47. neragavę 29. Daugu

ma gėrę per šventes, ypač per 
Naujuosius Metus. Iš 76 devin
tų klasių mokinių — 71 raga
vęs alkoholinių gėrimų, 30 — 
degtinės. Dešimtose klasėse iš 
67 alkoholinių gėrimų ragavę 
63, vienuoliktose klasėse raga
vę visi 49 . . . Gėrimo moty
vai visur panašūs: visi geria— 
ir aš geriu.

1969 vasario 26 okupuotoj 
Lietuvoj buvo paskelbtas įsa
kas, kuriuo už alkoholinių gėri
mų pardavimą nepilnamečiam 
“turi būti taikomos drausmės 
nuobaįudos, arba 1 baudžiama 
pinigine bauda iki 50 rublių”. 
Tačiau, kaip skelbia “Komj. 
Tiesa”, pernai lapkričio mėn. 
Vilniuj patikrinus 13 parduotu
vių, paaiškėjo, kad šešiose pa
augliai galėjo nusipirkti vyno 
ir degtinės, nors pardavinėti

Kongresm. Edward J. Derwinskio pasikalbėjime su pabaltiečiais lapkričio 15 Estų namuose. Pirmoje eilėje 
matomi Lietuvos gen. konsulas A. Simutis su žmona. K. Miklas. dr. K. Valiūnas — Vliko pirmininkas.

Nuotr. R. Kisieliaus

svaigalus leidžiama tik tiem, 
kuriem sukako 18 m. Be to, 
kaip teigiama, vynas nepilna
mečiam pardavinėjamas be jo
kių apribojimų vaisių bei dar
žovių krautuvėse.

Būdingos ir tų pardavėjų, pa
augliam pardavinėjusių Vilniuj 
degtinę, pavardės: Galina Kuz
necova, Zinaida Andriejeva ir 
kt. (Elta)

Dienraščių pristatymas sutri
ko kaimuose — tuo net veda
majame rugsėjo 30 nusiskundė 
“Tiesa”. (E)

Lietuvos Mokslų Akademijos 
istorijos institute rugsėjo 27 
apgintos dvi disertacijos istori
jos mokslų kandidato laipsniui. 
Ingės Lukšaitės darbo tema bu
vo: “Lietuvių kalbos plitimas 
Lietuvos reformaciniame judė
jime 17 amž.” Kaz. Karašins- 
ko tema: “Lietuvos TSR eva
kuotų gyventojų veikla tarybi
nėje užfrontėje Didžiojo Tėvy
nės karo metais (1941-1944)”.

Du Kauno mokslininkai spa
lio mėn. išvyko į užsienius: 
prof. dr. J. Blužas lankėsi Ang
lijoj, Danijoj ir Švedijoj, o Kau
no medicinos instituto prof.-J. 
Brėdikis Vak. Vokietijoj. (E)

Palangoj rugsėjo’ 13-14 buvo 
Lietuvos tyrinėtojų suorgani
zuota “visos Sovietų Sąjungos 
konferencija jūrų krantams ty
rinėti”. Lietuvos mokslininkai 
skaitė 12 pranešimų. Pagal rug- 
sėjo 14 “Tiesą”, lietuvių moks
lininkų temos buvo: smėlėtų 
B&tijos jūrų krantų dinamikos 
procesai, jūros nešmenų judėji- 
mas, pajūrio kopų vystymosi 
dėsningumai ir kt. Lietuvių, ty
rinėjančių jūrų krantus, minė
tini V. Kirlys, V. Minkevičius, 
R. Srauskaitė, moksliniai ben
dradarbiai S. Močiekienė, Z. 
Janukonis ir kt. (Elta)

Šiemetinis derlius
Vyt. Vazalinskas, “min. pir

mininko pavaduotojas”, spalio 
10 “Tiesoje” rašė, kad grūdų 
bendroji gamyba Lietuvoj šiais 
metais pirmą kartą pasiekė 
2.5 mil. tonų. Bulvių derlius 
šiemet būsiąs mažesnis kaip 
pernai. Sodų derlius galįs viršy
ti 1150,000 tonų ir būsiąs aukš
čiausias per 10 metų.

Kiek padidėjo mėsos ir kiau
šinių gamyba. Bet dėl vasaros 
metu buvusios sausros blogiau 
žėlė pievos ir ganyklos, dar va
saros vidury ėmė trūkti žalio
jo pažaro. „Pats didžiausias rū
pestis tai pieno gamybos suma
žėjimas. Sąlygos pieno gamy
bai šiais metais buvusios sun
kios, bet teigiama, kad ir lietu
vių kolchozininkų dėmesys tai 
ūkio šakai žymiai sumažėjęs. 
(Elta)

Žiūrėjo, bet nematė
Rugsėjo mėn. vidury Lietu

voj lankėsi Belgijos parlamen
to delegacija., kuriai vadovavę 
senato pirmininkas Paul Strey. 
Išvykdamas pirmininkas pasisa
kė esąs katalikas ir jam atro
do, jog žmonės patenkinti gy
venimu, jog “respublikoj egzis
tuojanti religinė laisvė”. (E)

Bitininkų kongrese
Rugpjūčio pabaigoj Maskvoj 

23-me tarptautiniame bitinin
kystės kongrese dalyvavo ir 10 
lietuvių — vadovavo vadina
mas žemės ūkio ministro pava
duotojas V. Sankauskas, kiti — 
J. Kriaučiūnas, A. Jaruševičius 
ir kt. Šalia Sovietijos delegatų, 
dalyvavo daugiau kaip 2,000 de. 
legatų iš 46 pasaulio kraštų. 
Kongrese paaiškėjo, kad šiuo 
metu pasaulyje yra užregistruo
ta 48 milijonai bičių šeimų, iš 
jų apie 10 mil. Sovietų Sąjun
goje. Beveik pusė bičių šeimų 
Sovietijoj tenka kolchozam ir 
sovehozam, kita pusė — biti
ninkam mėgėjam. Medaus So
vietų Sąjungoje surenkama per 
metus iki 110,000 tonų. (E)

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

A

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ 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.

Gyvybės, ligoninės, automobilių, baldų, namų ir visos ki
tos apdraudos — asmenims, profesionalams ir biznio įstai-’* 
goms. Laisvas pasirinkimas kompanijos ir apdraudos rū
šies. Nemokamas patarnavimas ir informacija. Smulkes
nei informacijai gauti skambinkite, rašykite ar užeikite:

LITAS
SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421
Tel. 212-847-5522

arba
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212 - 441-6799

LITAS SERVICE CORPORATION 
patarnauja nekiln. turto pirkimo-pardavimo reikaluose.
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Daugiau darbtį — tai mažiau ginčų
Susirinkimuose ne kartą pa

sigendama: nežinom, ką turim 
veikti; neturim veikimo progra
mos ...

Reikalavimas duoti progra
mą teisingas ir teisėtas.

Atsakymas i tokį reikalavi
mą L. Bendruomenėje buvo se
minaras, surengtas Brooklyne 
minint LB sukaktį. Buvo surink-, 
ti įvairių šakų specialistų pasi
sakymai ir iš jų sudarytas, pra
nešimas, ką L. Bendruomenė 
per penkmetį turėtų nuveikti 
kultūrinėje srity: muzikoje, 
dailėje, literatūroje, švietime, 
sporte. (Tie visi siūlymai buvo 
paskelbti Darbininke spalio 29, 
lapkričio 3. 12).

Seminaro metu, išklausęs 
pranešimą, vienas iš atstovų 
pasisakė: neturim tokiem daly
kam nei žmonių nei pinigų ...

Skeptiškai galima žiūrėti į 
viską. Bet darbus nudirba ne 
skeptikai. Nudirba realistai, ku
rie derinasi prie savo aplinkos 
galimybių, moka atrinkti iš su
manymų rago turimo nr pajė
gom įvykdomus ir moka į vyk
dymą įtraukti daugiau žmonių.

Pirmas tad bet kurios apylin
kės valdybos žygis būtų dar sy
ki pasiskaityti išdėstyta darbų 
programą ir apskaičiuoti, kurį 
jos darbą ji galėtų įvykdyti pir
mais metais. Vienas įvykdytas 
konkretus darbas yra naudin
gesnis negu susirinkimai su 
tuščia biurokratija, su protoko
lų skaitymais .ir kalbom apie 
viską ir apie nieką.

Konkrečios iniciatyvos paro
dė JAV LB centro valdyba ki
tai darbų sričiai — Lietuvos 
reikalui garsinti. Aplinkraštyje 
apylinkėm skatino sudaryti 
“Lietuvos reikalų” komisijas, 
kurios megztų ryšius su vietos 
amerikiečių spauda, televizija, 
su vietos administracijos veikė
jais. ..... ' .

Tokiam ryšių, informacijos
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Po to, kaip 

mes šveicariečiai esame pas 
save nuoširdžiai priglaudę ir 
parėmę lenkus, graikus, armė
nus, žydus ir daugelį kitų ko
voje su jų tautų engėjais, ir po 
to, kaip mūsų ginamos laisvės, 
demokratijos ir apsisprendime 
idėjos pasidarė bendru kultū
ringo pasaulio lobiu, kas buve 
natūralesnio mums, kurie tu
rėjome jau gangreit ištisą šimt
metį globoti lietuvius emigran
tus. kaip šiandien stoti šauk
liais kovoje už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomumą” (O. c. 12 
p.). Taip rašęs autorius galėjo 
tikėtis, kad jis pats ras teisin
gą Įvertinimą tame krašte, ku
rio šauklys jis iš tikro buvo 
sunkiausiais kovos už nepri
klausomumą ir laisvę laikais. 

reikalui kitados buvo planuotas 
“Informacijos centras”. Buvo 
apie jį daug prikalbėta ir pri
rašyta. Bet jis “netapo kūnu”, 
ir maža vilties, kad “taptų”. 
Darbą, kurį būtų turėjęs atlik
ti toks “Informacijos centras”, 
dabar gali atlikti vietose minė
tos Lietuvos reikalų komisijos.
Spaudoj jau pasiskardeno vi

sa eilė apylinkių, kur tokios ko
misijos jau veikia, ir jų buvi
mą pajuto vienas kitas ameri
kiečių laikraštis.

Spaudoje taip pat pasiskarde
no viena apylinkė, kuri “nuta
rė nepritarti prie apylinkės val
dybos Lietuvos reikalų komisi
jos sudarymui”. Priežastis: apy
linkė silpna, o darbą dirbąs vie
tinis Alto skyrius.

Apylinkė tikslingai daro, jei 
nesiima darbo, kurio ji nepa
jėgia ir kurį kiti dirba. Bet čia 
apylinkė, tur būt, kalba tik už 
save; nekalba už kitas apylin
kes, kur Alto skyrių ar nėra, 
ar kur jo veiklos nėra. Mūsų 
supratimu, aplinkraščio prasmė 
ir buvo ta, kad LB apylinkės im
tųsi darbo ten, kur jo kas kitas 
nedirba.

New Jersey apylinkė parodė 
kad ji moka išvengti ne tik dvi
lypumo, bet moka sujungti ir 
LB ir Alto skyriaus jėgas bend
ram informacijos darbui — ten 
sudarytas “Jungtinis Lietuvos 
reikalų komitetas”.

Tai pavyzdys, kad nėra ko bi
joti naujų veikėjų; nėra ko var- 
-žytis dėl kompetencijos; nėra 
ko moti ranka į senuosius vei
kėjus.

Išvada labai konkreti: 1. Už
uot kalbėjus apie programų rei
kalingumą, geriau pasirinkti ir 
atlikti mažą konkretu uždavi
nį. 2. Užuot kalbėjus apie kom
petencijas informacijos srity, 
geriau parašyti laiškelį vietos 
laikraščiui aplankyti Kongreso 
atstovą. ,

Kas dirba, neturi laiko gin
čui.

Dr. Ereto veikalas apie Lie
tuvą gavo reikšmingą motto iš 
Schillerio “Wilhelm Tell”: 
“Mes norime būti laisvi, ko
kiais mūsų tėvai buvo”. — Pir
mojoje jo dalyje aikštėn iškel
ta garbinga Lietuvos praeitis; 
antroje dalyje nusakyta Lietu
vos padėtis pasaulinio karo me
tu, atgimstančios Lietuvos 
valstybės formavimasis ir da
bartinis lietuvių tautos gyveni
mas aktualiais atžvilgiais; pa
galiau, trečioje dalyje suteikia 
informacijų apie lietuvių tau
tos perspektyvas, aspiracijas, 
numatomas reformas. Aišku 
kad tokios rūšies veikalas apie 
Lietuvą, surašytas tiesiog su en- 
ciklopedišku pilnumu ir aišku
mu, buvo nepamainomas vado
vas užsienio žmonėms, 
norintiems susipažinti bendrais

LB New Yorko apygardos v- 
bos pirmininko .. Aleksandro 
Vakselio pareiškimas per Lais
vės Žiburio radiją lapkričio 14 

—•—
Šį pirmadienį pradėtas didy

sis Kultūros Židinio statybos 
vajus. Kad statybos darbai ga
lėtų būti pradėti, turime sudė
ti nemažiau kaip 200,000 dol. 
statybos pradžiai.

Taip — 200,000 dol.
Tuos pinigus rinksime ir su

rinksime iš New Yorko ir New

išsiaiš- 
ir ne- 
klausi-

Jersey lietuvių.
Per septynerius metus turė

jome pakankamai laiko 
kinti, išsikalbėti; rimtai 
rimtai padiskutuoti šį 
ma.

šiandien jau atėjo
veikti skubiai, ir mūsų 
turi duoti teigiamų vai- 

laikas

nebeturime laiko filoso-

veikti; 
darbai 
siu.

Jau
fuoti, ar židiniui parinkta vie
ta yra gera ar bloga. Kultūros 
Židiniui statyti žemė yra, ir 
Kultūros Židinys New Yorke 
virs tikrove visu lietuviu sudė
tų didelių aukų ir pasišventi
mo dėka...

Aš nuoširdžiai tikiu gera lie
tuvio valia, jo tautiniu subren
dimu ir tikėjimu į šviesesnę 
Lietuvos ateitį.

Lietuvos ateitis bus kuriama 
Kultūros Židinyje. Lietuvos 

n

Kultūros židinio vajaus paskutinieji parengiamieji darbai. Iš k. i d. vajaus pirmininkas A. Reventas, Danutė 
, Sirutienė, Pajauta Ivašauskienė, Tėv. Paulius Baltakis, OEM — statybos pirmininkas, Živilė Jurienė, Birutė

Labutienė. Nuotr. R. Kisieliaus
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bruožais su Lietuvos kraštu ir 
lietuvių tauta Taikos Konferen
cijos metu. Nestebėtina, kad 
Šveicarijos spauda sutiko dr. 
Ereto veikalą labai palankiai.

Knygos apie Lietuvą rašy
mas, leidimas ir Spaudos Biu
ro sekretoriaus pareigos nebu
vo vieninteliai rūpesčiai, kurie 
absorbavo dr. Ereto laika ir e- 
nergiją Berne, 1919 m. Jis ga
vo prisiliesti ir prie diplomati
nio darbo, vesdamas atitinka
mą akciją Šveicarijos spaudo
je,'! kurią tuomet buvo atkreip
tas Europos dėmesys. Tuomet 
taip pat jam teko sueiti į arti 
mesnius santykius su vidaus ir 
užsienio spaudos žurnalistais.

Taip dr. Eretas dirbo Berne 
iki rugsėjo mėnesio. Tuo laiku 
gaudamas kaskart naujų para
ginimų vykti į Lietuvą, jis pasi
naudojo dr. Purickio, tuomet 
Lietuvos atstovo Berlyne, kvie
timu ir nuvyko pačioje rugsėjo 
pradžioje į Berlyną dirbti Lie
tuvos atstovybės spaudos biu
re, nes gerai nusimanė, kad tai 
yra paskutinis etapas pakeliui 
į Lietuvą. Berlyne iš tikro ne
ilgai jam teko dirbti žurnalis
tinį darbą: apie spalių mėn. pu
sę jis buvo išlydėtas žinomose 
jau mums aplinkybėse į Lietu
vą, kur turėjo prasidėti antras 
žymus periodas jo kultūrinėje 
Lietuvos tarnyboje, — perio
das labai neramus, pilnas in
tensyvaus organizacinio veiklu
mo, audringos akcijos ir karš 
tų politinių kovų. 

ateičiai jis tarnaus. Kurgi pa
sisems lietuvybės mūsų vaikai 
ir vaikaičiai, jei ne Kultūros Ži
dinyje?

Saliūnų ir smuklių gadynė 
pasibaigė. Mūsų jaunimas, pa
siekęs mokslo, nesitenkins ba
rais — jam reikia kultūringos 
aplinkos, lietuviškos aplinkos; 
tokią mes jam sukurkime, pa
statydami šią lietuvybės tvirto
vę — Kultūros Židinį.

Jei lietuvių jaunimas, krau
jo auka, savo gyvybės auka, sto
jo ginti savo Žemės; jei Simas 
Kudirka, rizikuodamas savo gy
vybe ir laisve, teisiamas sušu
ko: “Aš prašau suteikti mano 
Tėvynei Lietuvai nepriklauso
mybę!” — argi mes, gyvenda
mi pertekliuje, nerizikuodami 
nė mažiausiu skausmu ar men
kiausiu nemalonumu, atsisa
kysime savo doleriu padėti su
kurti sąlygas lietuvybei ugdy
ti?

Ar mes turime teisę, būdami 
lietuviais, neremti visomis išga
lėmis (šiuo atveju pinigais) Kul
tūros Židinio statybos?

Ne, Gerbiamieji! Mūsų gyve
nimo tikslas yra išlikti lietu
viais ir savo vaikus tokius išau
ginti. Tik mes ar būsimos kar
tos iškovos Lietuvai geresnę 
ateitį. Todėl neatimkime savo 
atžalynui galimybės tarpti lie
tuviškoje aplinkoje — savo lie

Valstybinė tarnyba
Kas, prisimena 1919 ir 1920

I - metus, tas gerai žino, kokie tai 
buvo sunkūs laikai Lietuvai ir 
kaip sunku buvo dirbti darbą 
nepaprastose tų laikų sąlygose. 
Jaunas daktaras, patekęs į ši- 

! tas aplinkybes, vis dėlto nenu
siminė ir su visu jaunuolio en
tuziazmu ėmėsi dirbti tikrai ne
apribotų galimybių nuotaika. 
Jau per kelias dienas po save 
atvykimo Lietuvon jis buvo pa 
skirtas Užsieniu reikalu minis- •* v-

1 terijos patarėju ir pradėjo orga
nizuoti informacijos, biurą tos

’ ministerijos žinioje. 1920 m. pa- 
i vasarį šitas biuras išsiplėtė į 

visą informacijų departamentą, 
kurio direktorium ir buvo pa
skirtas dr. Eretas. Beveik vie
nu laiku (1920.IV.1) dr. Ereto 
pastangomis buvo įsteigta in
formacijos departamento žinio
je Lietuvos telegramų agentū
ra (Elta).

Informacinio Lietuvos apara
to sutvarkymas buvo neleng
vas dviem atžvilgiais: visų pir
ma Lietuvoje nebuvo tinkamai 
pasiruošusių žmonių, kurie ga
lėtų sėkmingai dalyvauti šita 
me darbe, reikalaujančiame 
žurnalistinio stažo ir tam tikrų 
sugebėjimų: antra vertus, Lie
tuva tada dar nebuvo turėjusi

tuviškame Kultūros Židinyje.
Jus aplankys aukų rinkėjai 

— jauni ir vyresni. Priimkime 
juos su lietuvišku nuoširdumu, 
Įvertinkime jų didžiules pastan
gas, įteikdami ar pasižadėdami 
savo didžiausią auką. įrodyki- 
me savo doleriu, bet ne žo

SŪNUS ŠALIA TĖVO, BROLIS ŠALIA BROLIO.
Prisimenant Lietuvos laisvės kovotojus savanorius

Amerikoje ir kituose kraš
tuose kasmet tebeprisimena
ma 1918 metų laipkričio 11, 
kai buvo pasirašytos karo pa
liaubos ir užbaigtas pirmasis 
pasaulinis karas. Jis baigėsi vo
kiečiam, tą karą • pradėjusiem, 
ir su jais kovojusiein sąjungi
ninkam, tarp jų ir Amerikos 
Jungtinėm Valstybėm, bet ne
sibaigė mažom tautom, kuriom 
taip pat buvo skelbiama teisė 
savo kraštą ir gyvenimą nepri
klausomai tvarkyti. Tokia kilni 
ir teisinga idėja, turėjus už
tikrinti taiką karo nuvargin
tam pasauliui, deja, buvo tik
tai žodis, ne veiksmas. Anoji 
lapkričio 11, kuria tik nese
niai .ir šiame krašte minėjome, 
lietuvių tautai nebuvo karo pa
baiga, bet naujo karo pradžia. 
Lietuvių tauta buvo priversta 
savo laisvę ginti ginklu. Vos tik- 

pastoviai nustatytų santykių su 
užsienio agentūromis. Reikėjo 
tad skubiai veikti šituose dvie
juose frontuose. Turėdamas 
dvejų su viršumi metų stažą, 
pats dr. Eretas galėjo kiek pa
gelbėti pirmuoju reikalu, rink
damasis tinkamų padėjėjų ir 
juos instruktuodamas informa
ciniame darbe; bet nuo šitų pa 
reigų dažnai jam tekdavo ati
trūkti važinėjant i užsienį už
megzti santykių su įvairių kraš
tų agentūromis. Tais reikalais 
buvo tada dr. Ereto apsilanky
ta Rygoje. Helsinkiuose, Berly
ne. Paryžiuje, Šveicarijoje ...

(Bus daugiau) 

Prel. M. Krupavičius kalba savanoriams. Iš k. 
vanorių pirmininkas Konstantinas Petrauskas.

Pijus Venclova, Juozas Sabaliauskas ir dešinėje sa-
Nuotr. M. Nagio

džiais, kad jums svarbios lietu
vio pastangos išlikti lietuviu.

Dabar pradėkime statyti Kul- 
tūros Židinį!

Dabar apsispręskime, kokia 
suma galime prisidėti.

šiandien, o ne ateityje au
kokime!

tai susidariusi pirmoji Nepri
klausomos Lietuvos vyriausybė, 
ir kaip tiktai tą pačią lapkri
čio 11 (1918), po keliolikos 
dienų jau turėjo šaukti vyrus 
ginti savo žemę. Tai Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo diena— 
lapkričio 23. Minime ją kas
met dėl to, kad sava kariuome
nė buvo vienintelė priemonė 
apsiginti nuo priešų ir įgyven
dinti Vasario 16 paskelbtą ne
priklausomybę.

Kariuomenės pirmūnai — 
savanoriai

Rusam bolševikam besiver
žiant užimti Lietuvą,' kai vokie
čiai iš jos traukėsi, Lietuvos 
vyriausybė Vilniuje kreipėsi j 
lietuvių tautą stoti ginti savo 
tėvynės, kas ir kaip gali. Paliko 
jaunesni vyrai savo ūkius, dar
bininkai savo amatus, mokslei
viai savo knvgas, ir telkėsi bū- 
riavosi į savanorių gretas. Jie 
stojo ne kokion svetimon ka
riuomenėn, “už Uralo, svieto 
galo”, kaip carizmo laikais, bet 
savo tautos, kuri kitados garsė
jo narsiais karžygiais. Savano
riu eilėse rikiavosi sūnus greta 
tėvo, brolis šalia brolio, drau
gas su savo draugu. Daugu
mas nebuvo rankose ginklo tu
rėję. neur-ifernyjoti, prastai 
apsirengę ir apsiavę net ir tuo. 
ką turėjo, bet- entuziastingi, 
linksmi ir veiklūs.

Savanoriai stojo Lietuvos 
ginti pačiu kritiškiausiu metu, 
kaip sakoma, paskutinę minu
tę. Amerikos nepriklausomybės 
kovų, istorijoje tokie pat vyrai 
buvo praminti “minute-men”. 
Lietuvoje tokiu minutės mo-. 
mentu reikėjo sulaikyti toli-

Juozas Vilutis ir Juozas
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių Chicagos skyriaus valdyba. 
Sėdi pirm. Konstantinas Petrauskas, stovi 
Grybauskas — nariai.

Siųskime savo LIETUVY - 
BES IŠLAIKYMO ČEKĮ šian
dien, ar įteikime ji aukų rinkė
jui.

Kultūros Židinys bus New 
Yorko ir New Jersey lietuvių 
pasididžiavimu ateities kartom.

Aukok jau šiandien!

mesnį bolševiku veržimąsi, kol 
bus suorganizuota reguliares
nė kariuomenė. Savanoriai su
darė jos užuomazgą ir atramą. 
Jie buvo atkuriamos Lietuvos 
kariuomenės pirmūnai.
Dvasia — stipriausias ginklas

Raudonarmiečiai, su kuriais 
savanoriam teko pirmiausia su
sikauti, buvo prityrę kariai, 
dalyvavę pasauliniam kare, ke
leriopai gausesni, gerai gink
luoti. Bet jie buvo atvesti grob
ti svetimo krašto, o savanoriai 
gynė savo žemę ir namus. Jie 
bolševikus įveikdavo, ypač su
sidūrę akis į akį — durtuvais, 
kai reikėjo parodyti drąsos, už 
ką gi kovoji ir miršti. Nei seni 
ir nevienodi ginklai, nei pras
tas maitinimas, nei kritusių 
draugų gedėjimas, nei kartais 
patirta kautynėse nesėkmė — 
nepalaužė savanorių dvasios. 
Tai buvo stipriausias jų gink
las. Anuo metu pats dalyvau
damas tose reikšmingose kovo
se dėl laisvės, jauste jaučiau 
kartais pusiau, basų, sermėgė
tų ir klumpėtų kaimo jaunų vy- 
rų-savanorių ryžto dvasią, sa
kytumei. lyg Dievo Įkvėptą drą
sumą nepalūžti ir nepasiduoti* 
vergijai.

Antai, 
tokį dar 
savanori, 
kučiu. Jis buvo beveik basas ir 
drobinėmis kelnėmis, tik iš 
kažkur gavęs didoką vokišką 
karišką švarką ir kepurę (su 
geltonu lietuvišku lankeliu), ku
rioje buvo įsisegęs Vyčio ženk
lą. Mes tai vadinome žvaigžde.

(nukelta į 4 psl.)

rodos, matyte matau 
jauną, kokių 16 metų 
kuri vadinome Bor- c
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Sidabrine diena Dainavos ansamblyje
Dainavos ansamblis prieš dvi

dešimt penkerius metus gimė 
tremties kelionėj, garsioj Ha
nau lietuvių stovykloj, kurioj 
pokario metais buvo prisiglau
dę keletas tūkstančių lietuvių.

Tremty jis ne tik džiugino ii 
guodė benamius lietuvius, bet 
ir gražiai reprezentavo juos ir 
Lietuvą amerikiečių ir vokie 
čių taipe.

Pagaliau Dainavos ansamblis 
atgimė Chicago j. Ir čia per ei
lę metų šviesiais pragiedruliais 
veržėsi Į mūsų kultūrinio gyve
nimo barus, duodamas sceni
nius pastatymus ir koncertus.

Savo dvidešimt penkerių me
tų sukakčiai atžymėti Daina
vos ansamblis pasirinko išskir
tinį būdą. Ansamblio v-bė susi
tarė su rašyt Anatolijum Kai
riu, kad jis parašytų operetei

Kompozitorius Bronius Budriūnas Nuotr. V. Fledzinsko

Iš k. Dainavos ansamblio pirm. Aleksas Smilga, Dainavos dirigentas — 
meno vadovas Petras Armonas, režisierė Zita Visockienė, dailininkas Jurgis 
DaugvHa, libreto “Sidabrinė diena” autorius A. Kairys. Nuotr. V. Noreikos

PRISIMENANT SAVANORIUS
(atkelta iš 3 psl.)

Dėl to Lietuvos ženklo, simbo
lio, jis aukojosi, kiek ir kur 
galėdamas, kol vienos žvalgy
bos metu žuvo. Ir buvo nebe 
vienas toks Borkutis, kai net 
trys priešai Lietuvą spaudė: ru
sai bolševikai, vokiečiai ber

Konstantinas Petrauskas, Lietuvos 
kariuomenės savanoris kūrėjas — 
1919 metais bolševikų fronte.

JURGIS JANUSAITIS

libretą, o su muz. Bronium 
Budrumu, kad sukurtų tokia: 
operetei muziką. Sutarta ir pa
daryta, nors darbas užtrukę 
kiek ilgiau.

•

Ir štai spalio 20 Dainavos an
samblio vadovybė to ansamb
lio nuoširdžių globėjų dr. Leo
no ir Irenos Kriaučeliūnų na
muose spaudos bei radijo žmo
nėm atidengė paslaptį — pri
statė naują lietuvišką operetę 
Sidabrinę Dieną. Ši operetė 
Dainavos ansamblio bus pasta
tyta šių metų gruodžio 11 ir 12 
Marijos aukštesniojoj, mokyk
loj baigiant ansamblio dvide
šimt penkerių metų veiklos mi
nėjimą.

Pokalbį pradėjo dr. Leonas 

montininkai ir lenkai. Juos at
rėmė ne tiek ginklai, kurių lie
tuviam trūko, ir ne karių skai
čius, kuris po mobilizacijos 
vos prašoko 100,000, bet lais
vės išsiilgimas, didelis ryž
tas, narsa, beatodairinis pašiau- rė Zita Kėvalaitytė-Visockienė 
kojimas.

Už Tėvynę ...
Savanoriai sudėjo pirmąsias 

kraujo ir gyvybės aukas už 
Lietuvos laisvę: Taučiūnų lau
kuose, Alytuje, Jiezne, Kaune 
ir kitur. Už ypatingus Nepri
klausomybės kovose nuopel
nus atžymėta kryžiais Už Tėvy
nę — Vyčio kryžiaus ordinais 
— 1,713 savanorių vyrų ir 9 
moterys. Iš viso savanorių bu
vo per 14,000; jų tarpe 120 mo
terų. Iš kovos fronto grįžusieji, 
kaip prisidėję prie nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimo, įsta
tymu buvo pagerbti kūrėjo-$a- 
vanorio vardu ir dekoruoti spe
cialiu savanorio medaliu, ku 
rio niekas kitas negalėjo gauti.
Anuo metu Lietuvą puolė mū

sų nedraugai savo aprašymuo
se buvusių kovų tebeužsimena 
savanorius kaip gerus kovoto
jus, kaip jėgą, su kuria susi
dūrę turėjo atsitraukti. Tokie 
tai yra buvę anie mūsų tautos 
vyrai — stiprūs dvasia ir kait
ria tėvynės meile.

K. Petrauskas

Kriaučeliūnas, pasigėrėdamas 
Dainavos ansamblio darbais ir 
įnašu į lietuvių kultūrą, dėko
jo spaudai už nuoširdų ir ob
jektyvų Dainavos ansamblio 
darbų vertinimą.

Dainavos ansamblio pirmi
ninkas Aleksas Smilga dėkoje 
dr. Leonui ir Irenai Kriaučeliū
nam, devynerius metus nuo
širdžiai glcbojantiem ansamb
lį. Dėkojo jiem už jų vaišingu
mą: už kasmet ruošiamas dar
bo sezono užbaigtuvių vaišes ir 
už dažnus ansamblio darbuoto
jų priėmimus savo namuose 
Dėkojo ir spaudos žmonėm už 
darbus ir prašė nuoširdžios tal
kos ateičiai, ypač artėjant su
kakties minėjimui.

Operetės turinys
Operetės libreto autorius 

rašytojas Anatolijus Kairys 
trumpai supažindino spaudos 
žmones su operetės turiniu. 
Tai žaisminga nuotaikinga šių 
dienų mūsų gyvenimo iškarpa, 
kurioj sprendžiamos dviejų 
draugaujančių šeimų intrigos 
bei pavaizduojamas mūsų die
nų, galima sakyti, ir menkume 
kompleksas. Sidabrinė diena 
nuteiksianti žiūrovą linksmai 
Gi operetės pagrindinė mintis 
esanti ta, kad gyvenimo menk
niekiai dažnai sugriauna net 
pačius didžiuosius principus.

Muzika
Dainavos ansamblio vadovas 

muz. Petras Armonas palietė 
Sidabrinės dienos muzikinę pu
sę. Ši operetė esanti lengvc 
žanro, joj esama daug lietuviš
kos nostalgijos. Operetėj su
kaupta dvejopa muzika: liau
dies motyvai, duetai, ir Lt. bei 
operinio lygio arijos. Veikalas 
grynai lietuviškas.

Čia operetės libreto auto
rius pažymėjo, kaip rūpestin
gai dirbo muz. Bronius Bud
riūnas, kurdamas operetei mu
ziką, kiek daug laiko teko 
abiem autoriam praleisti; bede
rinant tekstus su muzikos po
reikiais. Tai buvusi didelė kan
trybė ir rūpestingas darbas.

Muz. Petras Armonas dar 
pažymėjo, kad visuose trijuo
se operetės veiksmuose turės 
gerų progų pasireikšti choras. 
Taip pat bus sukomplektuotas 
22 asmenų simfoninis orkest
ras, kuris pigiau atsieisiąs 
bus žymiai lankstesnis; tuo 
pinasi pats maestro.

Scenovaizdžiai
Dailininkas J. Daugvila 

budino būsimus operetės
novaizdžius. Juose atsispindės 
operetės charakteris, bus Įve
dami lietuviški liaudies orna
mentai, neapsilenkiant ir su šių 
dienų modernesniu gyvenimu, 
kuris sups ir šioj operetėj 
vaizduojamą Įvykį. Tai esą ne
dideli ir lengvai sprendžiami 
reikalavimai.

Režisūra etc.
Operetę režisuojanti režisie- 

ir 
rū-

api- 
see-

pažymėjo, kad darbas vyksta 
intensyviai, aktoriai turi sun

“Sidabrinės dienos” pristatyme spaudos žmonėm kalba Dainavos ansamblio ilgametis globėjas ir mecenatas 
dr. Leonas Kriaučeliūnas, dėkodamas už talką ansamb liui. Nuotr. V. Noreikos

kias darbo dienas, bet visi stejv 
giasi Įsijausti Į savo vaidme
nis.

Operetėj dainuos A. Grigas 
D. Kučėnienė, M. Momkienė: 
V. Ra d y s, R. Mas- 
tienė, A. Gelažius, J. Siaurimas 
ir J. Salnienė. Dirigento padė
jėjas — A. Gečas, šbkiai L 
Brazdienės, apšvietimą tvarkė 
C. Rukuiža. 

• .
Pokalbiui baigiantis, namų 

šeimininkai dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas ir ponia Įteikė ansam
blio valdybos pirmininkui A 
Smilgai stambią auką — 1000 
dol. su linkėjimu, kad Sidabri
nė diena Dainavos ansambliui 
ir lietuviškajai visuomenei at
neštų džiaugsmą ir sėkmę. Pc 
to kun. A. Stasys Įteikė kun. 
Juršėno 50 dol., Gradinskų 10C 
dol., dr. Meškausko, garbės na
rio, 300 dol. Prof. Vitkus pa
aukojo 200 dol. žodžiu pradžia 
graži. Mūsų tautiečių parama 
nuoširdi.

Mecenatam dr. Leonui ir Ire
nai Kriaučeliūnam ir visiem 
aukotojam šiltai padėkojo pir
mininkas A. Smilga.

Po oficialaus pokalbio ponia 
Kriaučeliūnienė pakvietė vi
sus vaišių. Prie kavutės dar va
landėle spaudos žmonės su Dai-

RAŠYTOJŲ PAGERBIMAS DETROITE
Detroito Lietuvių Kultūros 

Klubas lapkričio 7 Įvykdė Įdo
mų sumanymą pagerbti lietu
vius rašytojus. Pagerbimui Il
gai bei rūpestingai ruoštasi, į- 
traukiant organizacijas, žymius 
asmenis, parapijas ir paskirus 
veikėjus. Atrodo, jog visa pa
daryta, kas tik beįmanoma. Iš
kilmei orumo suteikė JAV Liet. 
Bendruomenės globa ir vysk. 
V. Brizgio dalyvavimas.

Rašytojų pagerbimas pradė
tas iškilmingomis mišiomis, ku
rias Šv. Antano parapijos baž
nyčioj sykiu aukojo vysk. V. 
Brizgys ir kunigai K. Simaitis 
ir L. Andriekus, O.F.M. Vysku
pas pasakė ir iškilmei pritaiky
tą pamokslą, iškeldamas rašy
tojo vaidmenį gėrio ir blogio 
tarnyboj. įspūdingai skambėjo 
prieš aukojimą maldavimai už 
gyvus bei mirusius rašytojus 
ir kad lietuviška knyga-pasiek
tų visus, ypač jaunimą.

Akademinė ir meninė dalis 
vyko Lietuvių Namuose su vi
sais panašių iškilmių privalu
mais, kaip invokacija, himnais, 
garbės prezidiumu ir žymių as
menų sveikinimais. Po atidary
mo, kuri trumpu žodžiu atliko 
Kultūros klubo pirm. Antanas 
Musteikis, ilgesne kalba išreiš
kė rašytojam pagarbą JAV 
LB c.v. pirm. Vytautas Voler- 
tas. Jis paskui LB vardu Rašy
tojų Draugijos pirmininkui vie
šai Įteikė pergamentini raštą 
su šiuo tekstu: “Tavo raštas, 
aukštai iškeltas žiburys, veda

%

iR«S«

Dr. Leonas ir Irena Kriaučeliūnai Dainavos ansambliui įteikia dovaną — 1000 dol., kad geriau pastatytų ope
retę “Sidabrinė diena”. Iš k. Dainavos meno vadovas P. Armonas, Irena Kriaučeliūnienė, ansamblio pirmi
ninkas A. Smilga ir dr. Leonas Kriaučeliūnas. * Nuotr. V. Noreikos

navos ansamblio vadovybe da 
linosi mintimis, kaip užtikrin
ti Sidabrinei dienai pasiekimą.

Pasisekimas, manau, pri
klausys ne tik nuo Dainavos 
ansamblio, bet ir nuo kiekvie
no žiūrovo, kuris domėsis šia 
gražia, lietuviška, nuotaikinga 
operete.

švieson. Tavo žodis, gaivus lie
tuvio sielos šaltinis, nelaimėje 
guodžia tautą. Bylok, kalbėk, 
lietuvi rašytojau, — garbę, at
pildą, padėką neša tavo minties 
pėdomis tėvų šalies laisvėn ke
liaująs jaunimas”. Pagrindinis 
kalbėtojas buvo Stasys Santva
ras, ankstesnis Lietuvių Rašy
tojų Draugijos pirmininkas, 
kai ji po karo atsikūrė tremty. 
Prelegentas labai išsamiai pa
teikė platų mūsų rašto vaizdą. 
Draugijos vardu kalbėjo Leo
nardas Andriekus, išskleisda
mas temą “Rašytojas — Jūsų 
brolis7’.

Po akademinio pagerbime 
netrukus buvo pradėta litera
tūrinė popietė, kuri praėjo 
sklandžiai ir jaukiai. Iš savo 
raštų skaitė Marija Sims, Vy
tautas Alantas, Stasys Santva
ras ir Leonardas Andriekus. 
Pabaigoj buvo bendros vaišės 
gėlėm išpuoštoj salėj, kur per
skaityta daugybė sveikinimų 
raštu.

Detroito Kultūros Klubas, 
ruošdamas pagerbtuves rašyto
jam. aišku, labiausiai siekė pa
gerbti bei iškelti lietuvių groži
nį raštą. Tai liudijo ir akademi
jos laiku platinamos knygos. 
Tokio pobūdžio pagerbimas yra 
pirmas mūsų veikloj. Detroite 
jis išjudino ir sujungė žmones, 
pakreipdamas jų dėmesį Į savo 
grožinio rašto padėtį, kuri šiuo 
metu, galima tarti, yra tragiš
koj krizėj. Knygos beveik

(nukelta Į 5 psl.)
ne-

Š. AMERIKOS LIETUVIU STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS TORONTE

Lapkričio 25-28 Toronte šau
kiamas Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Studentų Sąjungos suva
žiavimas Downtowner Motor 
Inn (prie Toronto Internation
al Airport), 5875 Airport Rd.. 
Mississauga.
SUVAŽIAVIMO PROGRAMA
Ketvirtadieni, lapkričio 25:

2 vai. popiet registracija 
viešbuty.

7:30 vai. vak. “Wine’n Chee
se” šokiai Šv. Jono parapijos 
salėj, 941 Dundas St. W., To
ronte.
Penktadieni, lapkričio 26:

1 vai. popiet suvažiavimo ati
darymas viešbuty.

1:30 vai. centro valdybos pra
nešimai.

2 vai. paskaita: “Ką reiškia 
Lietuvių Studentų Sąjunga?”

3 vai. simpoziumas: “Įspū
džiai iš Lietuvos”.

8 vai. šokiai.
I vai. ryto “Muzikinė —nak

tinė kepurė”.
šeštadieni, lapkričio 27:

II vai. ryto Algio Rukšėno 
knygos apie Simą Kudirką pri
statymas.

PRISIJUNK PRIE TŪKSTANČIŲ PATENKINTŲ MŪSŲ 
KLIJENTŲ SĄRAŠO
Greičiausias, taupiausias ir paprasčiausias kelias siųsti 
DOVANAS savo giminėms arba draugams į Lietuvą ir 
U.S.S.R. yra nupirkti jiems

Special Preferential Rouble 
Gift-Certificates

(Specialius pirmenybiškus rubliiį 
dovanu pažymėjimus)

Jie galioja specialiose užsienių valiutos krautuvėse, dau
gelyje didelių miestų Lietuvoje ir U.S.S.R.
PREKIŲ KOKYBE YRA AUKŠTA, KAINOS ŽEMOS
Galiojimo laikas neribotas
Gavėjas nieko nemoka
Pristatymas ir patenkinimas garantuotas
Pakeičiama į vietos rublių valiutą, jei pageidaujama
Suma neribota
REKOMENDUOJAMA DEL GREITŲ REZULTATŲ — 
NEPALIESTA UOSTO DARBININKŲ STREIKO
Paprašykite informacijų dėl AUTOMOBILIŲ ir BUTŲ!
Dėl jūsų saugumo siųskite užsakymus į mūsų prisijun
gusias firmas:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Ave., New York, N.Y. 10022 
(212)758-1150-1
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
(215) WA 5-3455
PACKAGE EXPRESS TRAVEL AGENCY 
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 
(212) 581-7729

arba tiesioginiai Į vienintelį V/O VNESHPOSYLTORGO 
atstovą Amerikoje

PODAROGIFTS, Ine.
240 Fifth Avenue (tarp 28 ir 27 gatvių) 

New York, N. Y. 10001
(212) 685-4537

1 vai. popiet P. L. Jaunimo 
kongreso komiteto pirm. Romo 
Sakadolskio pranešimas apie 
jaunimo kongresą ir svarsto
mieji darbai.

3 vai. popiet paskaita “Eth
nic Subcultures” ir diskusijos 
apie tarptautinį bendradarbia
vimą (kalbėtojais bus latvis, lie
tuvis, estas ir kanadietis).

7 vai. vak. balius viešbuty. 
Meninę programą atliks Wind- 
soro mergaičių kvartetas.
Sekmadieni, lapkričio 28:

1 vai. popiet suvažiavimo už
darymas.

2 vai. popiet pamaldos vieš
buty.

Kviečiam visus lietuvius da
lyvauti.

Toronto Lietuviu Studentu
Sąjungos valdyba

Šv. Kazimiero Himnas Mari
jai, verstas A. Tyruolio, pran
ciškonų išleistas atskira knygu
te. 32 psl. Kaina 1 dol. Platin
tojam nuolaida. Gaunama Dar
bininko spaudos kioske, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221.
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Kur keltinas Balfo centras
Balfo direktoriŲL suvažiavimas Cleveland©

Šiemetinis Balfo direktorių 
suvažiavimas įvyko spalio 23 
Clevelande, kun. J. Angelaičio 
vadovaujamos parapijos naujoj 
salėj.

Suvažiavimo dalyvius pasvei
kino Cleveland© Balfo skyriaus 
pirmininkas V. Akelaitis, per
duodamas atidarymo žodį Bal
fo direktoriui dr. V. Ramanaus
kui.

Parapijos klebonui kun. J. 
Angelaičiui neatvykus, kun. P. 
Geisčiūnas buvo pakviestas pa
prašyti Aukščiausiojo palaimos 
suvažiavimo darbam.

Dr. V. Ramanauskas, pasveiki
nęs dalyvius ir palinkėjęs sėk
mės, suvažiavimo pirmininkavi
mą perdavė Balfo direktorių 
pirmininkei M. Rudienei. Sek- 
retoriavimo pareigos atiteko 
abiem centro valdybos sekreto
riam — generaliniam sekreto
riui A. Dzirvonui ir protokolų 
sekretoriui dail. J. Bagdonui.

Dalyvių skaičius
Kadangi šiame suvažiavime 

turėjo būti sprendžiami labai 
svarbūs, su Balfo ateitimi ir 
veikla surišti reikalai, tai ir jo 
dalyvių skaičius buvo didesnis 
negu praėjusių panašių suvažia
vimų. Iš 31 visų Balfo direkto
rių šiame posėdy (asmeniškai ar 
per Įgaliotinius) dalyvavo 28 as. 
menys. Gausiausiai dalyvavo 
Chicagos Balfo direktoriai.

Iš centro valdybos narių da
lyvavo ižd. dr. A. Skėrys, vi- 
cepirm. ir teisinė patarėja dr. 
E. Armanienė, gen- sekr. A. 
Dzirvonas ir prot. sekr. dail. J. 
Bagdonas.

Pranešimai
Dėl ligos pats negalėdamas 

dalyvauti, Balfo pirmininkas 
kun. V. Martinkus prisiuntė sa-

Rasytojii 
pagerbimas

(atkelta iš 4 psl.) 
bepėrkamos ir, aišku, beveik 
nebeskaitomos. Tai jau pasako, 
kokia gali būti mūsų kultūrinio 
gyvenimo ateitis. Jaunesnieji 
stovi nuo knygos visai atstu. Ta 
žaizda buvo regima ir Detroite. 
Jaunimas rašytojų pagerbime 
beveik nedalyvavo.

Detroito Kultūros Klubo pio
nieriškos pastangos pasiekė to 
miesto vyresnio amžiaus lietu
vius. įdomu, ar panašūs pager
bimai bus ruošiami kituose 
miestuose? Čia galėtų Įsiban
guoti naujas judėjimas raštui 
gelbėti. Linkėtina, labai linkėti
ną!

Detroito Kultūros Klubo pa
stangos, organizuojant rašytojų 
pagerbimą, yra kilnios ir ver
tos pagarbaus dėmesio. Vi
siem, kurie prie šios iškilmės 
prisidėjo, ypač klubo pirminin
kui Antanui Musteikiui, Lie
tuvių Rašytojų Draugija nuo
lankiausiai dėkoja.

Leonardas Andriekus 

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 $14.00 ‘

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

vo pranešimą, -kuris buvo per
skaitytas jo įgalioto atstovo S. 
Laniausko.

Šalia kitų centro valdybos 
pranešimų, ižd. dr. A. Skėrys, 
palygindamas dabartinį apy
skaitų stovį su praeitimi ir su
sumuodamas surinktas lėšas 
bei šalpos apimtį, parodė, kad, 
nežiūrint kai kurių svyravimų, 
šiuo metu Balfo finansinis sto
vis yra geresnėj padėty negu 
praeity. j

Po to vykusiame pranešime 
Balfo reikalų vedėjas kun. P. 
Geisčiūnas papildė iždininke 
pateiktus davinius, priminda
mas, kad praėjusiais metais 
ne tik iš Balfo skyrių gauna
mos lėšos sumažėjo 20,000 dol.. 
bet tiek pat susiaurėjo ir šal
pos darbas.

Iš komisijų (lėšų telkimo, 
siuntinių priežiūros, finansų ir 
spaudos) dar labiau paryškėjo 
ne tik Balfo dabartinis stovis, 
bet taip pat ir kuriomis kryp
timis reikėtų angažuotis ateity. 
Balfo tikslas ir konkretūs dar
bai šalpos eigoj turėtų būti daž
niau, plačiau ir išsamiau per 
spaudą ir radiją pristatomi ir 
paaiškinami plačiajai visuome
nei.

Centro būstinės klausimas
Tai buvo centrinis šio su

važiavimo klausimas.
Kad Balfo centro raštinė tu

rėtų būti perkelta Į kultūringes
nę, lietuviškesnę ir, svarbiau
sia, saugesnę vietą, nėra tai* 
naujas dalykas, Ir ankstesniuo
se direktorių suvažiavimuose, 
ir paskutiniame Balfo seime jis 
būdavo paliečiamas. Tačiau., 
kadangi dauguma Balfo direkto
rių gyvena kituose miestuose, 
Brooklyno miesto problemos ir 
ypatingai dabartinė Balfo cent
ro aplinka jiem yra nepažįsta
mi. Todėl ir būstinės perkėli
mo klausimas atrodė teoretinis 
ir nerealus.

Tik po pasikartojusių Balfo 
raštinės apiplėšimų, kurie pa-, 
darė nemaža finansiniu nuosto
lių, šis klausimas pasidarė gy
vas, realus ir neatidėliojamai 
spręstinas. Centro valdyba pa
skyrė šiam klausimui studijuo
ti specialią komisiją. Spaudoj 
šis klausimas pradėtas plačiau 
nagrinėti.

Ruošiantis ’šiam suvažiavi
mui, visiem Balfo skyriam ir 
direktoriam buvo išsiuntinėtas 
šiuo reikalu aplinkraštis, kad 
suvažiavimo eigoj ne tik di
rektoriai turėtų šiuo klausimu 
iš anksto suformuoti nuomo
ne, bet kad, reikalui esant, bū- 
tų galima atsiremti ir i skyrius.

Pradedant ŠĮ klausimą svars
tyti, centro valdybos iždinin
kas dr. .A. Skėrys priminė, kad 
dabartinė Balfo nuosavybė kas 
metai duoda nuostolius, o ne 
pelną. Nuolatiniam būtiniem 
pataisymam (vandentiekio, šil
dymo, elektros) daugiau išlei
džiama, negu gaunama nuo

mos iš dviejų nuomininkų.
Iš diskusijų paaiškėjo, kad 

persikėlimo klausimas yra pla
tesnės apimties. Judinant Bal
fo centro būstinę iš dabarti
nės netinkamos vietos, iškyla 
klausimas, kur ją patalpinti: 
vėl Brooklyne, ar gal kitame 
mieste, su didesne lietuvių ko
lonija, kaip pvz. Chicaga. Bal
fo įstatuose yra pažymėta, kad 
Balfo centras turi būti New 
Yorke. Todėl, norint keltis kur 
kitur, pirma reikėtų pakeisti į- 
status. O direktorių suvažiavi
mas tam nėra kompetentingas. 
Tai gali padaryti tik seimas. O 
artimiausias seimas bus atei
nančių metų rudenį.

Išdiskutavus visas galimybes, 
prieita prie trijų pasiūlymų:

a) parduoti dabartinį namą 
ir pirkti kitą New Yorke;

b) parduoti dabartinį namą 
ir nuomoti patalpas saugesnėj 
vietoj;

Švč. Trejybes parapijos 70 m. sukaktis 
NEWARK* N.J.

Lapkričio 21 Švč. Trejybės 
parapija mini 70 metų sukakti. 
Mišios bus aukojamos 12 vai. 
Jas koncelebruoja klebonas ku
nigas J. Scharnus su tais kuni
gais, kurie yra kilę iš šios para
pijos, kadaise tarnavę mišiom. 
Pamokslą pasakys kun. dr. 
Juozas Vaškas, MIC, kuris taip 
pat yra kilęs iš Newarko. Gie
dos Šv. Cecilijos choras, diri
guojamas Klemenso Bagdonavi
čiaus.

Tuoj po mišių bus pietūs 1 
vai. parapijos-.salėj. Auka 10 
dol. Šio minėjimo garbės pir
mininkai yra klebonas kun. J. 
Scharnus ir vikaras kun. P. To
toraitis.

Parapija pradėta organizuoti 
1894 gegužės 30. Tuo laiku ji 
vadinta Švč. Jėzaus Širdies pa
rapija. Lietuvišką parapiją la
biausiai organizavo Šv. Jurgio 
draugija. Tuo metu lietuviai vi
sai neturėjo savo bažnyčios. 
Vieną kartą per mėnesi lietu
viškos pamaldos buvo lenkų 
Šv. Stanislovo parapijos bažny
čioj Belmont Ave. Ten būdavo 
ir velykinės išpažintys. Vėliau 
mišios laikytos Šv. Jurgio drau
gijos salėj, 180 New York Av.
Parapija vyskupijoj Įregistruo

ta 1901 liepos 25. Vyskupas pa
keitė jos vardą ir pavadino 
Švč. Trejybės lietuvių parapija 
Newarke. Vyskupas pakeitė to
dėl, kad tuo metu apylinkėje 
jau buvo bent kelios parapijos 
tuo vardu. Parapijos inkorpo- 
ruotojais buvo vyskupas John 
J. O’Connor, kun. B. žindžius 
— klebonas. (Jis tuo pačiu 
metu buvo klebonu ir Šv. Pet
ro ir Povilo lietuvių parapijos 
Elizabethe, N. J.) Iždo globėjai 
buvo Stanley Pranis ir Peter 
Plikaitis...

BALTIMORE. MD.
šv. Alfonso metinė vakarie

nė buvo lapkričio 14. Ji sutrau
kė daug žmonių. Iš Washingto- 
no atvyko net autobusas. Mal
da vakarienę pradėjo prel. L. 
Mendelis. Jis pasveikino visus 
susirinkusius ir padėkojo kun. ' 
A. Dranginiui ir jo bendradar
biam už vakarienės surengimą, 
šokiam grojo orkestras. Buvo 
ir loterija. Publika, linksmai 
praleidusi laiką, namo skirstėsi 
apie 9 v.v.

Tautinių šokių grupės valdy
ba su šeimininkėmis kiekvieną 
penktadienį lietuvių svetainėj 
rengia vakarienę. Kviečia atsi
lankyti visus lietuvius ir jų 
draugus. Tokiu būdu norima 
sutelkti pinigų, kad tautinių šo
kių grupė galėtų važiuoti į tau
tinių šokių šventę, kuri bus a- 
teinančiais metais Chicagoj.

Liet. Bendruomenės Baltimo
re! skyrius rengia koncertą lap
kričio 27, šeštadienį, 7:30 v. lie- 
tuvių svetainės didžiojoj salėj.

c) šiek tiek suremontuoti da
bartinę būstinę, saugiau apkal
ti duris bei langus ir laukti sei
mo.

Pravedąs balsavimą, paskuti
nis siūlymas gavo daugiausia 
balsų. Suprantama tai nebuvo 
klausimo išsprendimas, o tik a- 
tidėjimas ateičiai. .Tuo norėta 
duoti dar daugiau laiko Balfc 
vadovam ir visiem šalpos dar
bo rėmėjam labiau Į ŠĮ reikalą 
įsigilinti, kad jo sprendimas 
būtų naudingas Balfo ateičiai.

Pietų pertraukos metu suva
žiavimo dalyviai aplankė šer
meninėj pašarvotą visuomeni
ninką, redaktorių ir vieną iš 
Balfo kūrėjų a.a. Kazį Kar
pių. Po trumpo susitelkimo su- 
važiavimo dalyviai bendra mal
da atsisveikino savo kolegą ir 
pirmataką.

Suvažiavimas baigtas tautos 
himnu. (pg)

Pirmas čia apsigyvenęs kuni
gas buvo kun. Vaclovas V. Ma
tulaitis. Jis čia buvo nuo 1901 
iki 1904. Jis pastatė pirmąją 
bažnyčią, kuri buvo pašventin
ta 1902 rugpiūčio 2. Mišios iki 
tol buvo laikomos Dievo Moti
nos iš Karmelio bažnyčioj.

Klebonaujant kun. Dobužins- 
kui, buvo padėtas kertinis ak
muo dabartinei bažnyčiai, kuri 
pastatyta Adams ir Warwick 
gatvių kampe.

Klebonais čia dar buvo Vin
cas Stankevičius, Pranciškus 
Jakštys, Edvardas Budrawicz. 
Jonas Zobiockas, Petras Sauru- 
saitis, prel. I. Kelmelis ir da
bar yra prel. J. Scharnus. Il
giausiai čia klebonavo I. Kel
melis, nuo 1922 iki 1969, viso 
47 metus. '

Kai perėmė tvarkyti parapi
ją kun. I. Kelmelis, parapija 
buvo gana suvargusi, turėjo 
daug skolos. Jis sumokėjo 
15,000 dol. skolos, atremonta
vo bažnyčią ir padarė daug ki
tų pagerinimų. Jis visą laiką 
rūpinosi lietuvybe, ragino žmo
nes kalbėti lietuviškai ir palai
kyti savo kalbą. Dažnai jis bu
vo garbės pirmininku Įvairių 
lietuvių parengimų ir švenčių 
Tokiom garbės pareigom buvo 
kviečiamas ir miesto.

Būtų galima dar daug pasa
kyti apie šios parapijos praeitį, 
bet sustokime ties jos sukakti
mi lapkričio 21.

Dauguma parapiečių jau yra 
išsikėlę gyventi į tolimesnes 
vietas, bet jie savo bažnyčią 
lanko didžiųjų švenčių metu. 
Tokia didelė šventė yra ir jos 
70 metų sukaktis. Visi laukia
mi, nes bus geriausia proga su
sitikti su senais bičiuliais.

F.V.

Programą atliks Žibuoklių seks
tetas iš Newarko, N. J. Veiks 
bufetas, šokiam gros orkestras. 
Rengimo komitetas kviečia vi
sus atsilankyti.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, lapkričio 20 vyksta į Phi
ladelphia ir ten dalyvaus ka
riuomenės minėjime, atlikda
mas programos dalį. Chorui di
riguoja Lilė Baker-Bakerskienė. 
kuri yra baigusi garsų Peabody 
Institutą.

Magdė Vyšniauskienė, pir
mos kartos lietuvė, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė lapkričio 10 
senelių prieglaudoj Radals- 
town, Maryland. Velionė buvo 
malonaus būdo moteris, buvo 
susipratusi lietuvė ir ištikima 
šv. Alfonso parapietė. Kai lei
do sveikata, ji dirbo ir daly
vavo parapijos parengimuose ir 
kituose lietuviškuose vakaruose. 
Trys kunigai aukojo mišias už 
jos sielą Šv. Alfonso bažny
čioj lapkričio 13. Palaidota šv.

Kun. V. Dabušis, naujasis šv. Kazimiero lietuviu parapijos klebonas Pater- 
sone, kalba parapijos šventėje. Dešinėje kun. Jonas Kinta, klebonas emeri
tas- ' Nuotr. V. Maželio

PARAPIJOS SUKAKTIS
PATERSON, N J.

Patersono lietuvių kolonija 
spalio 17 minėjo Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos 60 metų su
kaktį ir kartu pagerbė ilgame
ti šios parapijos kleboną kun. 
Jor.ą J. Kintą, kuris, sulaukęs 
40 metų kunigystės ir klebona
vęs Šv. Kazimiero parapijoj 
35 metus, nuo rugpiūčio 1 pa
sitraukė į pensiją.

Parapijos taryba, kuriai va
dovauja G. Yesolitis, rūpestin
gai šiai šventei ruošėsi ir 
sklandžiai pravedė.

Pamaldos
Kun. J. Kinta 10:30 v. au

kojo iškilmingas padėkos mi
šias. Pamokslą sakė populiaru
sis pamokslininkas prel. J. Bal- 
kūnas. Dalyvavo ir Patersono 
vyskupas Lawrence B. Casey, 
kuris po mišių prabilo i para- 
piečius. Pasidžiaugė nauja gra
žia bažnyčia bei jos aplinka, į- 
vertino kun. Kintos gražų dar
bą ir linkėjo saugoti savas tra
dicijas, kurios yra tvirtas ry
šys su sava parapija ir Bažny
čia.

Banketas
Po pamaldų 1 vai. Tides res

torane, N. Haledon, N. J., bu
vo sukaktuviniai pietūs, į ku
riuos susirinko apie 250 ■ para
piečių ir svečių. Programai va
dovavo parapijos tarybos pir
mininkas G. Yesplitis.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
jaunosios kartos atstovas, pa
rapijos patikėtinis (trustee) 
Vincas A. šaulys. Gerai pa
ruoštoje kalboje nušvietė para
pijos šešiasdešimties metų isto
riją, organizacijų veiklą ir jos 
ilgamečio klebono kun. J. Kin
tos atliktus darbus.

Sveikino kun. Fr. Reilly, ku
nigo J. Kintos kurso draugas, 
taip pat jau klebonas emeritas; 
dr. Jokūbas J. Stukas, prel. J. 
Scharnus, Newarko Švč. Trejy
bės lietuvių parapijos klebo
nas, prel. J. Balkūnas ir Lietu
vių Bendruomenės vardu —Pa
tersono apylinkės pirmininkas 
Ant. Rugys, kuris buvusiam kle
bonui už prielankumą ir globą 
LB įteikė Lietuvių Fondo išleis
tą medalį.

Kun. Viktoras Dabušis, nauja
sis parapijos klebonas, padė
kojo kun. J. Kintai už aštuone-

Stanislovo kapinėse. Nuliūdime 
liko dukros Dolores ir Albina ir 
sūnus Viktoras.

Jonas Obelinis 

rių metų globą ir reiškė vilties, 
kad ir jam seksis nuoširdžiai 
bendradarbiauti su parapiečiais 
ir išlaikyti šv. Kazimiero para
piją veiklią, vieningą ir mora
liai bei materialiai stiprią.

Vincas Yustas, iškilmių ren
gimo komiteto iždininkas, para
piečių vardu įteikė buvusiam 
klebonui simbolinę dovaną. Jį 
pasekė parapijos sodalietės. Tai 
aktyviausia parapijos organi
zacija. Jos apdovanojo buvusį 
kleboną ir, atsakydamos i nau
jo klebono reikštas viltis, para
pijai Įteikė 1000 dol. čekį.

— Kun. Jonas J. Kinta pa
dėkojo parapijos tarybai už 
šios šventės bei jo pagerbimo 
suorganizavimą; pasidžiaugė pa
rapiečių ištikimybe, gražiu 
bendradarbiavimu ir pasiektais 
rezultatais. Ypatingą padėką 
reiškė LB už įteikta medali ir 
visiem taip gausiai susirinku
siem.

Jaukiai praleidę keletą va
landų prie vaišių stalo, po pie
tų daugelis parapiečių bei or
ganizacijų atstovų asmeniškai 
buvusi kleboną sveikino, linkė
jo sėkmės, ir reiškė vilti, kad 
ateityje dažnai, savo statytoj 
bažnytėlėj atsilankys.

Kun. J. Kinta apsigyveno už 
20 mylių nuo Patersono, Has^ 
keli, N. J., savo nuosavame ku
kliame namely. Su juo kartu 
gyventi atvyko iš Waterburic 
jo sesuo našlė Konstancija Nau-

Lapkričio 10 Dariaus ir Girė
no salėj Įvyko visuotinis lietu
vių prekybininkų susirinki
mas.

Ponia Ch. Vii kalbėjo apie 
širdžių atakas — kaip jos pasi
reiškia pas vyrus ir kaip mo
terys gali pažinti tos nelaimės 
pradžią. Ji yra Cook apskrities 
tos srities organizacijos pirmi
ninkė. Įdomiai aiškino širdžių 
sutrikimus ir kaip laikyti jas 
patvarias.

Visi nariai raginami sumokė
ti savo mokesčius ir klausi
mų atviruke pasisakyti, ar nori 
toliau būti aktyviais nariais ir 
kt.

Lietuvių Prekybos Rūmai įsi
steigė 1933. Dabar jų pirmi
ninkas yra K. Oksas. Būstinės 
adresas: 2212 Cermak Rd., Chi
cago, Ill. 60608.

— Dr. Vytautas Klemas pa
rinktas vienu iš pagrindinių ty
rinėtojų JAV erdvių ir aero
nautikos (NASA) administraci 
jos į Skylab erdvių stoties prog
rama. Skvlab. sverias 190.000 
svarų, į erdves bus paleistas 
1973 pavasari Saturn V rake
tos pagalba. Vairuos 3 vyrai. 
Pramatomos 3 ekskursijos: vie
na 28 dienų ir dvi po 56 die
nas. NASA administracija į pir
minę tyrinėtojų grupę pakvie
tė specialistus iš 28 valstijų n 
22 užsienio kraštų.

— Demokratų partijos tary
ba etninių grupių reikalu pokal
bį ruošia New Yorke. Nation
al Democratic Club patalpose. 
233 Madison Avenue, gruodžio 
4. Kviečiami visuomenės ir 
spaudos atstovai.

— St. Motuzas, gyvenąs \ <>- 
kietijoj, pasižymėjęs medžio 
drožiniais, Lietuvos klausimus 
okupacijos padėti ir kt. Įvairiom 
progom kelia vokiečių spaudo
je. Spalio 9 St. Motuzo, liesa, 
sutrumpintas straipsnis įdėtas 
Rytprūsių išeivių savai t rast \ 
“Das Ostpreussenblatt" mr. 4b 
Autorius, pateikęs Lietuvos is
torijos bruožus, nurodė i Lietu, 
vos okupaciją, priminė Lietuvo
je vykdytus išvežimus bei di
džiulius gyventojų nuostolius ii 
nušvietė rusinimo Lietuvoje 
vyksmą. (E)

— Per 20-ti JAV Lietuviu 
Bendruomenės veiklos . metų 
buvo daug rūpintasi lituanisti
niu švietimu. Buvo išleista apie 
100 vadovėlių, pratimų, skaiti
nių ir kitų mokslo priemonių. 
Neseniai JAV veikė virš 40 li
tuanistinio švietimo Įstaigų, ku
riose mokėsi apie 3000 moki
nių ir mokytojavo apie 330 
mokytojų. Ateityje JAV LB dai 
daugiau sustiprins .savo darbą 
švietimo srityje, peržiūrės litua
nistines programas, paruoš ir 
išleis naujų vadovėlių, lavins 
daugiau mokytojų ir skirs žy
miai daugiau lėšų švietimo rei
kalam.

— Pedagogini Lituanistikos 
Institutą šiais metais baigusiem 
diplomų Įteikimo vakaras bus 
gruodžio 11 Chicagoj. Jaunimo 
centro didžiojoj salėj. Pradžia 
7 vai. vak.

— Indrė Baužaitė buvo pa
kviesta ir sutiko talkinti LB 
Kenoshos-Racine • apylinkės 
valdybai kaip jaunimo atstove, 
kuri padės.ruoštis II-jam Pašau 
lio lietuvių jaunimo kongresui 
ir rūpinsis kitais jaunimo rei
kalais Kenoshoje. Praėjusią 
vasarą I. Baužaitė buvo išrink
ta atstovauti Wisconsino valsty
bės aukštesniųjų mokyklų jau
nimui JAV senate Washingto
ne ir ta proga buvo susitiku
si su prezidentu Nixonu. Ji 
taip pat lankėsi ir JAV valsty
bės departamente, kur ją kaip 
lietuvaitę pristatė Baltijos 
kraštų reikalam pareigūnui M r. 
Martin, su kuriuo ji kalbėjosi 
apie Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą.
— Prof. Jurgis Budzeika, eko

nomikos mokslų daktaras, pa
ruošė monografiją,, kurią išlei
do New Yorko Universiteto 
verslų mokyklos finansų insti
tutas. Autorius Įvertino, apžvel
gė New Yorko didžiųjų bankų 
finansinę politiką. Apie tai pla
čiai paskelbta “The New York- 
Times”, finansų ūkio skyriuje, 
lapkričio 1. Įdėta ir dr. Budzci- 
kos nuotrauka. Nurodyta, kad 
dr. Budzeika turi labai svar
bią (raktinę) padėtį Federalinio 
Rezervų Banko tyrimų Įstaigoj. 
Be to, jis dėsto ir Baruch ko
legijoj. New Yorke. “The N.Y. 
Times” jau ne kartą cituoja 
dr. Budzeikos pažiūras ekono
miniais klausimais. Tai vienas 
retų lietuvių ekonomistų, dėl 
savo gabumų bei ryžto sugebu 
jusiu iškilti JAV-se bei savo 
srity atkreipti finansinių sluoks- 
rių dėmėsi. J. Budzeika yra gi- 
męs 1921 Vilniuje ir 1939 bai
gęs Vytauto Didžiojo gimnaziją 

(nukelta j 7 psl.)
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TREZZA’S LIQUORS 
and DELICATESSEN 

A Family Place 
283 State Highway #35 
Red Bank, New Jersey

SALIBIAN’S IMPORTS
52 Main St. Port Washington, L.I 

Open 6 days a week 
Oriental Rugs

Unusual gifts and jewelry 
Moroccan - Indian - European 

Call 516-883-6222

JACK BERGMANN 
All Forms of Insurance 

Auto - Fire - Life
Home owners - Business - Boats 

838 Old Country Road 
Westbury, Long Island 

Call 516-333-1053
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KEANE’S 
Truck & Equipment Center Inc.

Scout - Travlall light & heavy duty J 
trucks full diesel sendee — Route} 
37 and Charles Street Toms River.} 
New Jersey — Dial 201—244-3311 } 

t » 
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VINCENT ŠERPE 
CONTRACTING

Fireplaces brick, stone, marble all * 
types we do the complete job — No } 
extra charge for carpentry work, ♦ 
heatilator installations. 8 Monitor} 
Street, North Babylon. Call 516^— 
587-5731
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RADCOM 
MANUFACTURING 

CORPORATION 
28-34 8th Street 

Frenchtowrt. New Jersey 
Call 201-996-4066
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PARK AVENUE FLORIST
Flowers direct from the greenhouse

Prompt delivery service
Wedding bouquets Funeral designs

Potted plants cut flowers
352 Park Ave., Merrick. L.I.

Call 516 FR 8-4842

VECCHIARELLO RESTAURANT 
136 Mehrof Road 

Little Ferry. New Jersey 
Open 6 days a week, closed Mon. 

For the finest Italian and 
American cuisine. 
Call 201-641-2892

PETE BRENNAN 
CONSTRUCTION 

\ CO.

I
HAPPY THANKSGIVING DAY! »

Central Queens Ice & Ice Cube Co 
Inc. dry ice—24 hour service delive- • 
ries throughout L.I. Ice cubes for } 
parties, ice for commercial-industri- • 
al ice sculptures designed & colored } 
wholesale and retail.357 No. Service* 
Road Roslyn Heights — call 516— } 
621-4098; 212—HO 4-7521 •

HENRY C. BORNEMANN 
CO., INC.

ELECTRICAL WIRING

« 

*

SAUNDERS JEWELRY
Hunterdon Shopping Center
Flemington. New Jersey

Personalized Service and Repairs 
Call: 

201-782-1565

» 
*

107 Luquer Street Brooklyn, N.Y. •’ 
Call: 625-5984 {
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FIDELITY’SOUND 
CO., INC.

Distributor for Altec Lansing 
Licensed Accousta Voicing 

Contractor.

INTERPORT 
MAINTENANCE 

COMPANY 
235 Pacific Street 

Newark. New Jersey 
Call 201-248-8080
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DANIEL CASTORIA 
Real Estate Insurance 

591 Humbolt Street Brooklyn
■ EV 8-9830 or EV 8-5440 ’ 

Attention landlords, we have pro 
spective ‘tenants at no charge to i 
you. Mortgage money available. » 

»

144 Beechtree Drive
Silverton Toms River

RICHARD SPINK 
ROOFING and SHEET METAL 

40 Charles Street 
Valley Stream. Long Island 

Call: 
516-285-8484

L. A. SCHULMAN
The Finest in 

FEMININE FASHIONS 
181 Mamaroneck Avenue

White Plains
Call 914 WH 9-9234 - 4

206-19 Jamaica Ave. Jamaica, N.Y. | 
Call: 776-6660 .

Happy and Joyous Thanksgiving 
to all our friends and customers

BAY RIDGE SERVICENTER 
67-43 4th Avenue 

Brooklyn. New York 
Call: SH 5-9044

» MAMES ORIGINALS unique \ved- 
• ding favors complete selection. Per- 
} sonalized wide price range. All dis- 
1 counted complete services for wed- 
} dings, show’ers, engagements, sweet 
t sixteens, anniversaries and all fes-
} tive
* side,
• _____

events. 173 Soper St. Ocean- 
L.I. Call 516-764-4279

’DELUX DINETTES INC. • 
*

283 State Highway # 18 ♦ 
* KARDOS PAINT

East Brunswick. New' Jersey 1 
• AND AUTO BODY

Designers w’ood. chrome, formica • * COLLISION EXPERTS
and wrought iron

f 
♦ We Take Pride in Our Work

Kitchen chairs recovered • A 32 West Street
Call 201-254-2828

f
*
1---------- ---

Woodstown. N.J.
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THE CANTERBURY PUB 
281 North Franklin Street 

Hempstead. L.I.
Dinners Private Parties 

Catering for al!occasions in our 
14th Century atmosphere 

Call 516--486-4125

K & S 
CURTAIN SHOP

Open 6 Days a Week 
74 Westwood Avenue 

Westwood, New Jersey .
Call 201-666-8579 '

PATRICIAN HAIR STYLIST
Individual Hair Styling 
Expert coloring, tinting 
Wigs sold and serviced 
East Meadow - Merrick 

613 Merrick Ave. East Meadow 
Call 516 IV 6-9164

CARDER AUTO SALES INC.
All Makes and Models 

Bought and Sold 
Open 9 AM to 9 PM.

493 East Jericho Turnpike 
Huntington Station, L.I.

Call 516—-271-2550

PAMPER 
CLEANERS

505 Plainview Road 
Plainview. Long Island 

Call 516-681-5040

*

METEOR
RIGGING CORPORATION'

43-12 54th Road 
Maspeth Queens

No job too big-or too small 
We take pride in our work 

Call ST 6-3088 >

JOE’S SUNOCO 
SERVICECENTER 

Highway #31 Flemington. N.J. 
Open 7 days a week 

General auto repairs, road and 
towing service, tires, batteries and 

accessories call 201—782-1525

SAINT VINCENT
DE PAUL ACADEMY

261 Broadway (South) 
Tarrytown. New York 

Call 914 ME 1-1572
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WOODS Service and Sales Torginol 
- Seamless flooring - beautiful 
dern resilient floors 
faced to perfection. American
chines used serving Nassau & 
folk call 516-427-6110 — 26 Echo 
Lane Melville. L.I.

also floors
mo- 
sur- 
ma- 
Suf-

R & H 
AUTO BODY 

AUTO MECHANIC — TOWING
10 Holmes Street 

Belleville, New Jersey 
Call 201—759-9711'
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RIEBE’S Brush ’n Palette Shop —-} 
everything for the commercial and ! 
fine art artist complete selection of} 
custom pictures frames stock sizes 
Huntington Station 701 Walt Whit
man Road Route #110 Huntington 
Station, L.I. Call: 516 HA 7-8644
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Treasure Chest, one of a kind an
tique jewelry unusual collectors i- 
tems and brie a brae. Redesigning 
of jewelry by craftsmen — come in 
and browse in our friendly shop op
posite Municipal parking lot, 1359 
Old Northern Blvd.. Roslyn. L.I.,

RICHARD WILHELM 
ASSOCIATES

Land Surveyors Sub-Divisions 
Title and Mortgage Surveys 

442 Main St.. Center Moriches. L.I.
Call 516-878-0120

MY HERO 
SANDWICH SHOP 
112 Somerset Street 
New Brunswick. N.J. 
Call: 201-246-9698 

Ask for Dick O’Hara
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} New York. Call 516—621-9456
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ALINDA BEAUTY.SALCN
Latest in creative hair styling 

Late night Thursday and Friday. 
We have Wigs and Wiglets. 

203 East Main Street 
Bound Brook. New Jersey

CROSSLEY’S
SUNOCO SERVICE STATION

Open 7 days a week
General auto repairs road and tow
ing service tires batteries and ac
cessories — 449 State Highway 27 i

Iselin. N.J.
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THE HAMPTON 
CONSERVATORY 

Herbert Warner. Director 
Guitar - Piano - Banjo - Violin 

14 North Dean Street 
Englewood. N.J. 

Call: 201-567-6263
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•
B & D Tropical Aquarium open 7} 
days Mon. - Sat. 10AM to 8PM Sun. } 
11AM to 5FM all varieties tropical}’"“ 
fish, turtles, snakes, dog supplies.} 
hamsters, chameleons; tanks, filters t 
& pumps, food, plants, ornaments,} 
salt water fish supplies Shop Rite ♦ 
Shopping C<nte — 2466 Jerusalem } 

e 516—785-9298* » 
♦ ♦ 
♦ ♦
♦ 
* 
♦ 
♦

MILLIE 
TAKE-OUT

Best Subs and Plattersfin Town 

 

2015 Wheaton AveJlue 
Millville. New Jersey 
Call 609 -825-4278

tow

EAST FRONT STREET 
Chevron Service Station

Open 7 days a week
General auto repairs, road and
ing service, tires, batteries and ac
cessories — East Front and Globe 
Court Red Bank. New Jersey

CAD-LEASING CORPORATION
Early delivery on al) 1971 Cadillac 
models. Maintenance and insurance 
available

555 Sunrise Highway 
West Islip. Long Island

Call 516-587-6800
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Adventures in Trailering Corp. 
Trailers - Smokey Frolic - Volun- ] 
teer Morris Travel Master Truck { 
Campers - Frolic Morris cap kit 
Hitches - Reese Eazlift Robot sales J 
service accessories — 600 Atlantic 
Avenue Oceanside. N.J. Call 516— 
536-3535 •
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General auto repairs road and tow- ♦ 
ing service tires, batteries and ac- | 
cessories — 541 Main Avenue Pas- • 
saič. N.J. Call 201-777-1272

RACK’S CHEVRON 
SERVICE STATION

We do general auto repairs 
Road and Towing Service 

tires batteries and accessories 
200 Union Avenue. Brielle. N.J.

Open 7 days a week

FRANK NEALS 
UPHOLSTERING

Open 6 days a week 
We Make the Home Beautiful 

381 Chancellor Avenue 
Newark. New Jersey 

Call 926-0061

SERVANDO’S 
SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week

RARITAN VALLEY 
PLUMBING SUPPLY

U.S. Highway #22 
Sommerville. New Jersey 

-Call 201-725-0666
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PHILIP MAINTENANCE 
CORPORATION

Plumbing. Heating. Carpentry and 
Painting. Home repairs 

Modernizing Gas Boilers 
142 Brook Street Scarsdale 

Call 914 — SC 3-6700
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ROBERTACCIO 
FUNERAL HOME Inc. 

For dependability, integrity, ethics 
Robert J. Robertaccio Lie. Mgr.

85 Medford Ave. Patchogue. L.I. 
Call 516 GR 5-7000

THIRSTY BEVERAGE CENTER } 
Beer - Soda - Seltzer - Ice and ice i 
cubes all popular brands cash and } 
carry open Mon-Tues-Wed 9AM to * 
7PM . Thurs, Fri and Sat 9 to 9PM. { 
Sunday noon to 5PM. — 72 Motor t 
Avenue Farmingdale, L.I. Call 5161 
-293-2823 »
___________________ _ T , ___________ _ • 
LAKESIDE RIDING ACADEMY—} 
Horses for hire - boarding expert • 
instruction group and 
sons, near Hempstead 
Park Lakeview West 
633 Eagle Avenue Exit
State Parkway Call 516 IV 6-9673 |

SMILEY’S HAPPYLAND — 3984} 
Hempstead Turnpike (Cor. Hicks- į 
ville Road) Bethpage Fun Rides} 
Galore — 200 Game Arcade open all | 
year. All weather amusement park } 
ample free parking — also 18 hole » 
miniature golf course. Call 516— } 
PE 1-4090

■■■■■■■■ ■ ■ ■ I

PORT CLAM RAKE CO. new and} 
used guns shotguns and rifles re- • 
loading equipment franchi shotguns } 
sto eger products wetherby rifles 
remington & winchester browning 
franchised dealer for teflons coat
ing 1 High St. Port Jefferson Call 
516-473-1173

MR. STEPHEN’S 
BEAUTY SALON 

Latest in Creative Hairstyling
Late nite Thurs. and Fri.

We have Wigs and Wiglets 
Westinman Ave. ( A&P Shopping 

Center ) Colonia call 201—382-8585

private les-} 
Lake State ♦ 
Hempstead }

18 Southern }

DOT & SHORTY’S 
TAVERN

Where Good Friends Meet
345 Thomas Street 

Phillipsburg. New Jersey

FRANZIONI TAYLOR & LOFEZ 
FUNERAL HOME 

1200 10 Avenue
Neptune — Call 201—775-0028

704 7th Avenue Asbury Park, N.J. 
Call 201-775-0021

For integrity, dependability, ethics

Felice e gioioso 
Thanksgiving Day

I 
♦

I

I

SELMA’S Discount Fabrics — first | 
quality knits our specialty fabrics { 
fashion coordinated patterns - no- • 
tions - trimmings Open Mon-Thurs- } 
Fri nites till 9PM open Sat — opp I 

T.S.S. stores 636 Rockaway Turn- } 
pike Lawrence call 516 FR 1-0681 | 
»» • • • ■ * • * * * * I

ROBERT BICKMEYER all types ( 
of fireplaces brick-stone-marble re- } 
pairs and installations we style to | 
your taste smoke free trouble free ' 
call for free estimates Huntington 
(West Hills) Orion Place — Call 
516 -692-4849

CENTRAL AUTO 
TOWING and REPAIRS 

All work guaranteed 
We take pride in our work 

Ocean Gate Ave. Ocean Gate, N.J 
Call 201-269-2333

VERA ITALIAN REST.
94 Gramatan Avenue 
Mount Vernon. N.Y.

“Un Posto familiare”
(914) MO 7-9385

IRVINGTON PHARMACY Inc.
46 Main Street 

Irvington on Hudson. New York 
Open 7 days a week 

Cosmetics, perfumes, candy 
Do your Christmas shopping early
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BEN & TIM’S 
GETTY SERVICE CENTER 

All general auto repairs 

310-312 Belleville Avenue 
Belleville. New Jersey 

Cail 201 -759-9653 -
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CONDRIN 
CONSTRUCTION 
COMPANY, INC.
59 Willet Street 

Bloomfield. New Jersey 
Call 201 748-3500

NANCY LEE’S
” * 

1 
* FIRST CLASS

COIFFURES 1 
1 AUTO BODY

Hi Fashion * Body and Fender Repair
Hair Coloring and Styling • 

• Collision Experts
1 1 579 Central Ave. Newark. N.J.

501 Old Post Road • 201-482-0907
i Edison. New Jersey ♦ —
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CROSSROADS 
SIGHTSEEING 
CORPORATION

1572 Broadway New York City 
Call LT 1-2828

ATLANTIC 
PONTIAC COMPANY 
For the Finest of Cars 
975 Atlantic Avenue 

Brooklyn. N.Y. 
Call ST 3-5400

CASUAL HUTCH LTD.
140 Montague St. Brooklyn Heights 
Near subways (Borough Hall Sta.> 

Open Monday tru Saturday 
from 10AM to 6:15PM.

Phone 596-1555

Happy Thanksgiving!

RON’S AMERICAN 
ELECTRONIC TUNE-UPS 
Brakes - Tires - Batteries 

Lubrication and Road Service 
735 Franklin Ave. 201- 891-98.99
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WILLIAM P. ROACH 
AGENCY

Real Estate and Insurance
611 East Elizabeth A venue 

Linden. New Jersey 
Cali 201 925-7771

THE OLYMPIC 
RESTAURANT 

877 Springfield Avenue 
Irvington. New Jersey 

Call 201- 374-2299
A family place—children half price

CAFFE 
TRENTO

94 Ashburton Avenue 
Yonkers. New York 

Where Good Friends Meet 
Cail 911- YO 9-8760

CC’MFUTORS & CALCULATING 
MACHINE CO.

129 Broughton Avenue

Call 201-743-8181
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LINDEN DELICATESSEN 
and CATERING

CHIN’S TEXACO SERVICE 
187 Williams Avenue Hasbrouck 
Heights — open 7 days a week 

We do general auto repairs road 
and towing, tires, batteries and 

accessories. 
Call 201-288-0006

690 Kearny Avenue

Call 201 991-7733
CORONET 

PLANNING CORP.
State Highway #34 

Strathmore Professional Building 
Matawan. New Jersey

Call 201-583-2800

B & J 
LOCKSMITHS 

Installations of all kinds locks. 
Drapery Rods etc. 
514 Orange Street 

Newark. New Jersey 
Call 201 -482-7788
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RYCO TEXTILES INC.

PALADIN MOVERS
LOCAL and LONG DISTANCE 

Licensed and Bonded
1500 Ericson Place

Bronx
Call 892-3940

49 State Street 
PATERSON.

Call 201-742-5919

NEWARK CHRYSLER 
and PLYMOUTH 

FINEST OF CARS
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J&J ESSO SERVICE STATION
Open 7 days a week — general 

auto repairs road service, 
tires, batteries and accessories

191 Eagle Rock Ave Roseland N.J. 
Call 201-226-9339

980 Broad Street 
Newark. New JerseyTHE CARD BOX

Open 6 days a week 
Greeting Cards - Gifts 

for all occasions and party goods 
307 North Main Street 

Lodi. New Jersey

MOST PAPER & WALLPAPER 
Discount prices on name brands 
Expert advice on all painting 

and decorating problems 
13 Park Avenue 

Bayshore. Long Island 
Call 516 MO 5-3737

ELIZABETH 
SERVICE CENTER 
Open 7 days a week

Tune up - Transmissions
Road Service and Towing 

PvOute No. 1 & East Grand Street 
Elizabeth. N.J. Call 201-353-9551
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DI MAGGIO 
CLEANER and LAUNDERETTE

730 West St. George Avenue 
Linden. New Jersey

We Deliver
Call 201-925-0268

EV’S FIRESIDE CERAMICS
Greenware firing and supplies

Free lessons. Open 7 days a week
Island Road Monroeville. N.J.

Phone 609—358-2380
Ask for Evelyn Marleski

AL DOWD’S STEAK HOUSE
173 .Sunrise Highway 

In the Holiday Inn 
We cater to all functions 

Luncheon and Dinner 
Your Host Joe Abruzzi 

Call 516—536-4555

CRESTMONT AGENCY
GENERAL INSURANCE

949 Clinton Avenue 
Irvington, New Jersey 07111 

Call 201-375-1700

GUY BARBIERI
State Farm Agent

Auto. Life. Fire. Boats 
Home Owners. Business 

549 Stewart Avenue 
Bethpage. Long Island. N.Y. 

Call 516- 931-1277 or 931-2164

HAJA BABA
DeLuxe Restaurant, open 7 days 

Lebanese-American Cuisine
Lunch, dinner—out of this world 

Shis Kabab.
469’Montauck Hwy opp. golf course ♦
West Sayville, call 516-567-5577 }

THE LAMP POST 
LOUNGE and GRILL

617 Frelinghuysen Avenue 
Newark. New York

DEMETRI HAIRSTYLISTS
Specializing in all beauty services 

corrective hair coloring hair styling 
’ wigs and wiglets

Port Washington 128 Shore Road 
across Soundview Shopping Center 

Call 516 PO 7-2047
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SEA BAY Sunoco Service Station
Open 7 days a week — general 

auto repairs road & towing service 
and snow plowing; tires, batteries, 
accessories — Route 35 and Prince
ton Aventie Lavallette. New Jersey 

I *^*4»******'.**«»«*<»«»***«-*-«M»*«» 
I •

} TAILORED MAN — an exclusive
I Men’s and Boys Hair Styling Shop * 
} Tues and Wed 8’30-6. Thur and Fri}
• 9-9 Sat 8-6 Hair pieces sold, ser- ♦ 

• } viced — hair straightening private}
• rooms, manicurist 1120 Old Country * 
} Rd. Plainview’, L.I. 516-822-2355!
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PETRIK 
FUNERAL HOUSE

For Integrity. Dependability, 
and Ethics.

140 Palisades Avenue 
Bogota. N.J.

Call 201-487-3053

MARINERS INN
At Northport on the Harbor 

Open all year — A family place 
Fully air conditioned. Sea food, 

lobsters, steaks and chops 
Bayview Ave. Northport. L.I.

Call 516 AN 1-8111

MADISON
AUTO BODY SHOP

Body and Fender Work 
Painting and Collision Work

14 Kings Road Madison. N.J.
Call 201-377-6746

DEAN CABINET
FORMICA KITCHEN DESIGN

Route 22 P.O. Box 276 
Lebanon. New Jersey

Call 201-236-6410

NEWMARK 
PAINT COMPANY

. Leading Paint Brands 
Tremendous Selections 

of wallpaper and art supplies 
16 Haven Ave. Fort Washington, LI 

Call 516 PO 7-3022

SCOTTISH 
BAKE SHOP

For the Finest of Bakery Products 
294 Kearny Avenue 
Kearny. New Jersey

HAINES BROTHERS 
SERVICE STATION

Open 7 days a week We do general 
auto repairs road & towing service, 
tires, batteries, accessories — East 

and Chestnut Avenue Vineland. N.J.
CaU 609—692-9798
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R. B. HAWKINS
FUNERAL HOME

A family owned and managed 
establishment

John C. Hawkins Lie. Mgr.
Smithtown, Long Island N.Y.

17 Manor Road Call 516 AM 5-1810 } 
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YELLOW JACKET 
TRANSMISSION 

Quality Workmanship 
Our Trade Name 
681 Grove Street 

Irvington, New Jersey

Thanksgiving greetings to all 
our friends and customers

INWOOD SHELL SERVICE 
STATION

4496 Broadway. New York City 
569-9896

24 hour towing service.

A.B.M. 
TRUCKING & MOVING Inc. 

23-06 38th Avenue 
Long Island City. New York 
We take pride in our work 

Call 212-729-1247

Thanksgiving greetings to all our 
friends, neighbors and customers.

ANCHOR INN
208 West.23rd Street 

New York, N.Y.
Tel. 929-9856

I
I 
I

BOLTON’S GETTY 
SERVICE STATION

Tires, batteries, accessories, motor 
tune up, general repairs, air condi
tioning. service automatic trans

missions — 157 Morris Street 
Morristown. New Jersey

» ■» » » ■ I
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BEDFORD HILLS 
BOOKSHOP 

1 Babbit Road 
Bedford Hills. New York 

Books for the Entire Family 
914-666-7531

MINUTE MAID 
DRIVE IN CLEANERS

Complete One Stop Service 
Shirt service - Shoe repair 

Household Cleaning 
425 Jerusalem Ave.

Hicksville. Long Island 
Call 516 WE 1-9121

THE KILN KORNER
CANDLE and GIFT SHOP 

Shop early for Holiday Specials 
16 Walcott Road Levittown. L.I.

Call 516-731-9192
Ask for Marge Boettger
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D & L MACHINE
GENERAL MACHINE WORK

We take pride in our work
Route 31 Ringoes, New Jersey }

Call 201-782-1828

COUNTRY HILLS 
FLORIST 

Flowers for All Occasions 
48 Bloomfield Avenue 

» Denville. New Jersey 
Call 201—625-2116
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R & Y REALTY COMPANY Inc. *
Farms, acreage, homes 

Elizabeth Yegla - Charles Richert « 
518 Landis Avenue

Vineland. New’ Jersey
Call 609-691-1662 }

——------ —------------|

MOUNT OLIVE SHELL
Open 7 days a week conqplete auto } 
repairs snow’ plowing, road service • 
townng. batteries and accessories { 

Route 206 and Drakesdale Road ♦ 
Mount Olive. New Jersey

Call 201—584-9791

♦ « 
♦

i 
» 
♦ 
* 
♦
* 
♦ 
♦ * 
♦ ♦ 
♦ * 
♦ 
»

555 Broad Street 
Glen Rock. New Jersey.

Call 201-444-1441

ADAMS 
WORLD WIDE 

MOVERS

10 Fiske Place

BROADWAY 
DELICATESSEN 

SHOPPER’S MALL

BEN DIVINO 
LAND SURVEYOR

487 Valley Street 
Maplewood. New Jersey 

Call 201-762-0045

MARTIN
PASTRY SHOP

1172 Stuyvesant Avenue 
Irvington. New Jersey

For the finest of bakery products 
Wedding and Birthday Cakes 

Call 201 -375-9622

G. K. PACKING 
CORPORATION 

BANTAM BRAND MEATS

ERNEST’S 
RESTAURANT 

71-28 Cooper Avenue 
Brooklyn, New York 

Where Good Friends Meet 
Call HY 7-9229

SOUTH 
MOUNTAIN 

LABORATORIES

416 State Highway No. 17 
Ramsev, New Jersey

ROTA’S 
RESTAURANT

2409 East Tremont Avenue 
Opposite St. Raymonds 

Meals served at all hours 
Nothing quite like it anywhere 

Call TA 2-9516

East Brunswick. New Jersey 
A Family Place 

Call 201 246-3770

• Mount Vernon. N.Y. 10550 
Call 914 — MO 8-0880

WESTERN WORLD 
INSURANCE COMPANY 

Inc. 
61-63 Sip Avenue 

Jersey Citv, New Jersey 
Call 201—659-4335

TRI STATE REALTY 
COMPANY 
P.O. Box 217 

Garwood. New Jersey 
Call 201-789-1892’

CIRCLE LUMBER 
COMPANY 

530 Market Street 
Saddle Brook. New Jersey 
. Call 201-843-5100
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LARSON ESSO 
SERVICE STATION

Open 7 days a week General auto 
repairs road and towing service 

tires, batteries, accessories 
Route 34 and Broad Street 

Matawan- Phone 201 566-9876

MERIDAN 
ENGINEERING INC.

CONSTRUCTION MGRS.
For the College of Medicine 

and Dentistry of N.J. 
at Newark

JIM BROWN 
TRAVEL SERVICE 
3307 Erie Boulevard 

East Dewitt, New York 
No Service Charges 

James M. Brown President

GEORGE TILLES 
HEARING AID CENTER

146 West Main Street 
Sdrmnerville. New Jersey 

For Young and Old
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VCLKSWAGON
OF THE 5 TOWNS INC.

550 Burnside Avenue 
Inwood. Long Island 
Call 516 371-1220

GLORIA’S 
BEAUTY SALON 

Hair Styling 
Permanents and Colors 

8206 Kennedy Boulevard 
North Bergen. N.J. 07047 

Call 201 -869-0626

LAKESIDE CHEVRON 
Open 7 days a week 

General Auto Repairs 
Road and Towing Service 

Lakeside Boulevard 
Hopatcong. New Jersey 

201-398-9715

GARDEN STATE 
MORTGAGE 
COMPANY

500 Bloomfield Avenue 
Montclair, New Jersey 07042
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1971-m., lapkričio 19d., no. 74 DARBININKAS

IŠ VIsu%
(atkelta iŠ 5 pslj

— JAV Lietuviu Bendruome
nė per 20-tj mėty rūpinosi kul
tūros reikalais, įsteigusi JAV 
LB Kultūros Fondą ir visaip 
talkindama kultūrininkam ir 
menininkam. Buvo leistos kny
gos, skirtos premijos, ruošti 
kultūros kongresai ir moksle 
bei kūrybos dienos, rengtos di
džiulės Dainų Šventės ir įspū
dingos Tautinių Šokių šventės, 
teatro festivaliai, parodos, kon
certai ir kt. Ateityje JAV LB 
dar daugiau rūpinsis lietuvių 
kultūra ir ypatingai jos ugdy
mu.

— Jūratės ir Kastyčio ope 
os, kurią sukūrė komp. K. V. 
Banaitis, pasaulinė premjera į- 
vyks 1972 balandžio 29, Kiti 
spektakliai bus balandžio 30 ir 
gegužės 6-7 Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėj, Chicagoj.

— Kun. Juozas Pragulbic- 
kas yra veiklus LB Elizabeth a- 
pylinkės darbuotojas, ilgametis 
lituanistinės mokyklos mokyto
jas. Kelerius metus jis šia mo
kykla daugiausia rūpinosi, net 
ir pats mokyklos išlaidas ap
mokėdamas. Kun. J. Pragulbic- 
kas neseniai dalyvavo JAV LB 
tarybos korespondenciniame pc 
sėdyje, atstovaudamas New Jer
sey apygardai.

— JAV LB Pietryčiu apygar
doje veikia 6 apylinkės: Balti- 
morės, Philadelphijos, Pietinės 
New Jersey, Šiaurinės rytų 
Pennsylvanijos, Washin gtono 
ir Eastdno. Apygardos pirmi
ninkas ir JAV LB tarybos na
rys yra Juozas Gaila.

— Kazimieras Bartys yra 
JAV LB Elizabeth (New Jer
sey) apylinkės sekretorius, ku
ris nuo pat šios apylinkės įsi- 
steigimo pradžios buvo pagrin
dinis jos veiklos judintojas. Eli
zabeth apylinkė yra antra sa
vo dydžiu New Jersey apy
gardoj.

— Gintaras, Montrealio lie
tuvių jaunimo ansamblis, vado
vaujamas Zigmo Lapino, lietu
višku instrumentu orkestru 
gros tautiniam šokiam IV-toj 
tautinių šokių šventėj, kuri į- 
vyks 1972 liepos 2.

— Arch. Edmundas Arbas, 
Santa Monica, Calif., atidarė 
privačią architektūros įstaigą ir 
priima užsakymus. E. Arbas ne
seniai laimėjo konkursą Aust
ralijoj mirusio rašytojo Pulgic 
Andriulio antkapio projektui 
sukurti.

— Cleveland, Ohio, Simo Ku
dirkos ir Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas įvyks lapkri
čio 28. Pamaldos Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos bažnyčioj. Tos 
pačios parapijos salėj minėjime 
kalbas pasakys: apie Lietuvos 
kariuomenę — PLB valdybos 
pirm. Stasys Barzdukas ir apie 
Simą Kudirka — LKDS centro 
komiteto pirm. Algirdas Kasu- 
laitis.

— II Teatro Festivalio jury 
komisiją, kuri atrinks žymenų 
laimėtojus, sudaro: Živilė Num- 
gaudaitė, Dalia Kučėnienė, Po
vilas Gaučys, Jurgis Daugvila 
ir Povilas Žumbakis. Žymenys 
bus skiriami už geriausią pa
statymą, meniškiausias dekora
cijas ir puošniausius rūbus. 
Antras teatro festivalis įvyks 
Chicagoj, Jaunimo centre, lap
kričio 25-28.
— Marytė Smilgaitė, veikli 
jaunoji visuomenininke ir JAV 
LB Chicagos jaunimo teatro ak
torė, režisuoja Kosto Ostraus
ko divertismentą Metai. Tai bus 
jos pirmas pastatymas, ir jį mes 
išvysime teatro festivalio me
tu.

— Budapešte spalio mėn. ati- 
daryta okupuotos Lietuvos gra
fikų Z. Antanavičiaus, G. Dide- 
lytės, S. Kisarausko ir A. Kmie
liausko ekslibrisų paroda. (E)

— Latvių Informacijos tary
ba (Latvian Information Ser
vice). P. O. Box 48, Dorches
ter. Mass. 02122, išleido vo
kus su rusška meška, kuri laiko 
užgrobusi Baltijos valstybes.

Jurgis Juodis — Avė Marija (aliejus)

LIUKSUSINIAI SVEIKINIMAI

* SERVICE

Mario’s Auto Inspection & Repair 
service headlights adjustment, wheel 
alignment, motor tune-up and brake 
service. All minor adjustments an0 
repairs done while you wait. Shell 
Bay Ave. Mayville, NJ. Cape May 
Court House, opp. State Inspection 
Station. Open Mon. thru Fri. 8 AM 
to 5PM. Owned & operated by Mario 
DeSantis “If you really want your 
car to go see Mario”, 609—465-5607

Recently Opened in Westchester

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

TRI PAR 
COMBUSTION CORPORATION 

&. Installation Fuel, Oil Burner 
Service

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

Mr. E. Johnson or Mr. E. Murphy

SPORTAS
SHAMROCK:LAK 0:0

Lietuvių Atletų Klubo pirmo
ji futbolo komanda pereitą 
sekmadienį praleido progą tap
ti savo grupės pirmenybių len
telės lyderiu. Pirmaujantieji 
Hajduk pralaimėjo (tur būt, ne
atsigavo nuo mūsiškių jiem už- 
pereitą sekmadienį pateiktos 
staigmenos) ir turi iš 7 rungty
nių 12 taškų. Mūsiškiai tuo tar
pu žaidė jau 9 rungtynes ir per
galės atveju būtų turėję 13 taš
ku. Dabar LAK su 12 tašku ir i- 
varčių santykiu 14:11 stovi ant
roj vietoj. Ant kulnų lipa ba
varai su 11 taškų. Na, bet žai
džiant svetimoj aikštėj, prieš 
ambicingus airius Shamrock, 
vienas taškas irgi geras reiški
nys. Mūsiškiai žaidė šios sudė
ties: Žadvydas; Favell, Bagdžiū- 
nas, Budraitis, Kreicas; Vai
nius II, Piauba I, Hoffer; Kli- 
večka, Budreckas, Šileikis. Re
zervinė priešžaismy pralaimėjo 
2:3. Jaunučiai žaidė šeštadieni 
ir pralaimėjo Oceanside 0:3. 
Mažučiai "taip pat šeštadieni 
prieš Gjoa pralaimėjo 0:2.

SEKMADIENĮ FUTBOLAS
Šį sekmadienį mūsų abi se- 

niorų futbolo komandos žai
džia namie, t.y. Kissena Cor
ridor, Flushing, L. I. Priešinin
ku yra Kolping FC, kuris žai
džia šiaurinėj grupėj (mūsiš
kiai pietinėj) ir lentelėj stovi, 
kaip ir mūsiškiai, antroj vietoj. 
Bus įdomi palyginamoji kova. 
Pirmosios komandos pradeda 
.2:30 vai., o rezervinės 12:45.

šeštadienį žaidžia jaunučiai 
Jefferson parke, 2 Avė. ir 11C 
gatvė, Manhattane prieš Sports 
Foundation.

VIETOS ŽINIOS
Spaudoje teko užtikti spor

to žurnalistų pasitenkinimą 
dviejų futbolo klubų nutarimu. 
Kiekvienam žaidikui paskirti 
numerį, ir jis nekeičiamas visą 
sezoną. Laikraščiui pranešamos 
ne pavardės, bet numeriai. Vie
nas iš tų klubų tai mūsų Lie
tuviu Atletu Klubas.

Protestų ir baudų komisija 
Lietuviu Atletu Klubui už ma
žučių komandos neatvykimą 
rungtynėm prieš College Poin- 
tą paskyrė 5 dol. pabaudą (ge
rai, kad tik tiek).

Gruodžio 4 prasideda jaunių 
klasės pirmenybės. Nejaugi ir 
šiais metais neturėsime jaunių 
komandos, kaip ir pernai?

Atletas

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. 
Juodis, 133 Hemlock St., Broo 
klyn, N. Y. 11208.

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel: GL2-2923

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.

DISPLAY

CameloGby-the-Sea “An experience 
in human ecology”—Coastal, Mass. 
Finest resort. Heated ocean water 
pool, sauna, 125 beds, ocean view din
ing, ecology gardens. Full resort fa
cilities, staff of 10 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

For all types of dwellings
Great Eastern Mort. Corp. 

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

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

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

PETE PAVONE

CHRISTMAS CARDS 
Sacrifice 1,000 Boxes all or part 
9-5 PM 879-9300 ext. 16 after 5 PM 
Sat. and Sun. 879-9307

dabar jūsų giminės 
tai patvirtina

Užsakykite tiktai

specialiij rublių 
Į certifikatus

Lietuvon
Jie yra geriausia dovana

Su jais jūsų giminės gali gauti 
ką tik nori už normalios kainos 
dalį. Tai lyg apsilankymas 
krautuvėj su §100.00 ir apsipir
kimas prekių $200.00 ar $300.00 
ar dar didesnės vertės sumoje. 
Pristatomas į namus per 3,-4 
savaites. Pilnai garantuota. Kai
na $2.13 už vieną specialų rublį. 
Absoliučiai jokių kitų mokesčių. 
Prašykite VELTUI SIUNČIA
MŲ ILIUSTRUOTŲ KATALO
GŲ. UŽSAKYKITE DABAR — 
užsakykite tik per -

INTEKTKADE 
EXPRESS CORP.

H. W. MALE
AEGEAN ISLES
Closed Mondays 
RESTAURANT

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

We also do catering

JOE MAURICE 
RUBBISH REMOVAL

Home owners attics - basements - 
yards covered by insurance apart
ment houses, cellars factories low 
rates — Call 212-665-2143

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

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

125 East 23rd Street 
Penktas aukštas 
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530

LABAI SVARBU

automobiliai

NAUJOS KNYGOS
Dr. A. Skėrys, Lietuvos miš

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

va. 5 dol.
F. Jucevičius, Tauta tikrovės 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H. W. FEMALE

NURSES NEEDED

Call (201) 923-0405 
SOUTHSIDE REGISTRY 

FOR NURSES 
1063 Bergen Street 
Newark, New Jersey

MALE - FEMALE

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

SECURITY RECEIVERS 
Full Time

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

Mr. Nothdurft — mornings only 
(516) 234-7300

Tik trumpam laikui 

MOSKVITCH 412 IE ,$2995.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 966

$1895.00 
Prieinami labai riboti kiekiai. 
Todėl nelaukit, užsakykit dabar. 

Apartamentai
Mes priimame užsakymus bu
tams ir apartamentams. Prašy
kite mūsų specialių biuletenių.

: r- 'T-: A .-I LTTV

Kas norėtu skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

G L 2-2923

Overseas Jobs
World Wide is Our Name 

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

For high pay ... Fun ...- and fame

CALL

201—964-3855
Completely guaranteed service 
Equal Opportunity Employer

HEAD OF MAIN LIBRARY
Opening of national significance for well-qualified, experienced ad
ministrator. Includes direction of all subject areas and Audio-Visual 
Department. Unexcelled opportunity to shape reference, information 
and research facilities of substantial library serving as major re
source for local, regional and statewide reference networks. Profesr 
sional librarian with demonstrated ability to lead large staff through 
dynamic period of evaluation and development. Salary range $16,866 
- §20,555. Send resume to: Walter W. Curley, Director

CLEVELAND PUBLIC LIBRARY
325 Superior Ave. Cleveland, Ohio 44114 

An Equal Opportunity Employer

mo- 
dol. 
kad

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AYETtUE 

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

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 sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105.9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas. WTEL. 860 kilocycle? 
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, 27-3 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, 172 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHU 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid

patarnavimas įdedant 
dalis. aptarnaujam 
ir apylinkės lietuvius. 
aparatų neparduodam.

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-----------

Typewriters
Lithuanian and English

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

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

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

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

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
HAPPY THANKSGIVING DAY! AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

to all our Lithuanian Customer and Friends

I ANDY’S WINES and LIQUORS
♦ Inc.

. 184 Myrtle Avenue (bet. Flatbush Ave. & Navy St.) 
Brooklyn, N.Y. 11201 — Tel. 875-3991-2

j Didelės nuolaidos visoms gėrimų rūšims: Bourbons, Vodka, 
| Scotch, Ruginei, Vynams, Šampanams ir kitiems gėrimams
♦ ... kur yra didžiausias pasirinkimas, vieta automobiliui pa

sistatyti ir. užsakius didesnius kiekius, pristatomi į namus.

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

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

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

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

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 914-454-9070 •



8 DARBININKAS

DARBININKAS Iš Vengrijos revoliucijos prisiminimo

mnarnį
NAUJIENOS. W

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

Darbininko koncertas bus šį 
šeštadienį, lapkričio 20, Rich
mond Hill aukštesniosios mo
kyklos salėj, 89-30 114 St. (ĮĖ
JIMAS IŠ 113 St.). Pradžia 6 
v.v. Pradžioje trumpai bus pri
simintas ir pagerbtas Simas Ku
dirka jo išdavimo metinių pro
ga. Apie jį kalbės viena pa
grindinių demonstracijų organi
zatorė Daiva Kezienė. Ši pager
bimo programos dalis užims 
apie 20 minučių. Toliau bus 
koncertas, kurio programą at
liks solistė Gina Čapkauskienė. 
iš Montrealio ir Aušros Vartų 
vyrų oktetas, taip pat iš Mont
realio. Oktetui vadovauja solis
tas Antanas Keblys, dirigentė 
ir akomponuotoja yra Madalei- 
ne D. Roch.

Bilietų Į Darbininko koncer
tą galima gauti pačioj Darbinin
ko administracijoj, 910 Willou
ghby Ave., Brooklyn, N. Y. 
tel. GL 2-2923, Alice’s Florist 
Shop, 107-04 Jamaica Ave.. 
Richmond Hill, N. Y., pas Ma
rytę Shalins, 84-02 Jamaica Av 
Woodhavene, N. Y. Kam pato
gu, prašom bilietus iš anksto į- 
sigyti, kad vėliau prie durų ne
būtų susigrūdimo. Koncertas 
pradedamas punktualiai.

Prei. Jonas Balkūnas, Viešpaties 
Atsimainymo lietuviu parapijos 
klebonas Maspethe, pop. Pauliaus 
VI pakeltas i apaštališkus proto- 
notarus.

Lietuvių R. K. Susivienijimo 
85 metų sukakties minėjimas į- 
vyks lapkričio 21. Mišios pran
ciškonų koplyčioj, 680 Bush
wick Ave., Brooklyn, N. Y., 10 
vai. ryto. Minėjimas 3 vai. po
piet Kultūros Židinio patalpo
se, 361 Highland Blvd., Broo- 
klyne N.Y. Programoj numaty. 
ta paskaita, montažas, kurį pa
ruošė ateitininkai studentai ir 
moksleiviai, tėv. P. Baltakiui. 
OFM, aukos įteikimas ir P. 
Montvilo skaidrių rodymas. Mi
nėjimas bus baigtas kavute, 
punču ir dainomis. Kviečiami 
visi Susivienijimo nariai iš 
New Yorko ir New Jersey apy
linkių, o taip pat ir lietuvių 
visuomenė, besidominti katali
kų susivienijimu.

Liet, kariuomenės atkūrime 
šventė drauge jungiama su Si
mo Kudirkos pagerbimu. Mi
nėjimas bus lapkričio 27, šeš
tadienį, Kolumbo vyčių salėj, 
Woodhavene. Pritaikytą žodį 
tars Tėv. Paulius Baltakis, O. 
F.M., dainuos solistė Lionė Juo- 
dytė, akomponuojant A. Kača- 
nauskui. Algis Bružas skaitys 
apie Simą Kudirką. Po visos 
programos bus šokiai. Rengia 
liet, veteranų karių Ramovės 
New Yorko skyrius, šaulių Si
mo Kudirkos kuopa ir savano
riai kūrėjai.

Dr. V. Vardys, Oklahomos u- 
niversiteto profesorius, atsiun
tė sveikinimus iš Etiopijos.

PREL. J. BALKŪNAS PAKEL
TAS Į PROTONOTARUS

Prel. J. Balkūnas, kuris šiuo 
metu yra išvykęs į Europą, po
piežiaus Pauliaus VI pakeltas į 
apaštališkus protonotarus. Pa
kėlimo aktas pasirašytas spalio 
13. IŠ Vokietijos prel. J. Balkū
nas buvo staiga pakviestas Į 
Romą ir ten jam buvo praneš
ta apie pakėlimą. Lapkričio 14 
jis Šv. Kazimiero kolegijos kop
lyčioj koncelebravo mišias su 
kardinolu Samore, prel. J. Kon
čiumi, rš kardinolo gavo insig
nijas — vyskupo kryžių, kepu
rę ir žiedą.

I Europą buvo išvykęs lap
kričio pradžioj drauge su ku
nigu V. Budrecku, prel. J. Ka
raliumi ir kleb. kun. J. Gurins- 
ku. Grįžta lapkričio 25.

Spalio 24 Roosevelt viešbuty 
New Yorke surengtas Vengri
jos revoliucijos 15 metų su
kakties prisiminimas. Rengime 
dalyvavo 45 pavergtos tautos 
ir grupės. Jos bendradarbiavo 
su Vengrų Laisvės Kovotojų 
Federacija. Žmonių atsilankė 
apie 2000. Programoj dalyvavo
15 tautinių šokių grupių ir
16 choru, instrumentalistu ir so
listų vienetų. Pasakyta atitinka 
mų kalbų.

Šioj grupėj dalyvavo ir lietu
vių grupės atstovai, atvykę iš

Kristaus Karaliaus minėji • 
mas bus lapkričio 21, sekma
dienį, tuoj po sumos, 12 v. An
gelų Karalienės parapijos salė
je. Kalbės sesuo Palmyra iš 
Putnamo ir stud. Jurgis Oniū- 
nas. Po minėjimo kavutė.

Jaunučių, jaunių ir vyresnių
jų moksleivių ateitininkų susi-

Lietuvių Bendruomenės vado
vybės. Lietuvos vyčiai ir žmo
nės iš Batuno. Taip pat daly 
vavo Jadvygos Matulaitienės va. 
dovaujama tautinių šokių gru 

, pė, kuri gražiai užsirekomenda 
vo tautiniais šokiais.

Čia labai plačiai pasireiškė 
Našlutė Umbrazaitė, kuriai te
ko daug organizacinių pareigų 
ir pačiam minėjime ji vadovavę 
visai programai, pristatė visus 
garbės svečius ir kalbėtojus.

Po viso minėjimo 30 komite. 
to narių Heleną Kulber pasvei 
kino su šampanu jos gimime 
dienos proga. Visi sugiedojo 
Happy Birthday, palydėti or
kestro. Ji taip pat buvo apdo
vanota rožių puokšte.

WOODHAVENE PRADĖTAS 
KULTŪROS ŽIDINIO VAJUS

Lapkričio 15 pradėtas Kultū
ros Židinio statybos didysis va-

SIMO 
KUDIRKOS 
IŠDAVIMO 
METINĖM 
PAMINĖTI 

DARBININKAS 
SKIRIA 
SAVO 

METINĮ 
KONCERTU

rinkimas šaukiamas šį šeštadie
nį, lapkričio 20 d., 1 vai. po
piet Jaunimo Centre — Kultū
ros Židinyje. Kviečiamas visas 
jaunimas. Vyresniesiem bus pri
statyta Putnamo kursų progra
ma — logologija.

Apreiškimo parapijos.choras, 
vadovaujamas muz. Algirdo Ka- 
čanausko, ruošia iškilmingą 
Naujų Metų sutikimą choris
tam, giminėm ir choristų drau
gam. Daugiau davinių bus pa
skelbta vėliau.

Katalikių Moterų Sąjungos 
24 kuopa. įvertindama katali
kiškos spaudos reikšmę, pri
siuntė Darbininkui paremti 10 
dol. auką. Darbininko administ
racija dėkoja.

Jūratė Kazickaitė dalyvauja 
televizijos programoj “Today” 
lapkričio 22 d. ketvirtame ka
nale. Programa prasideda 7 v. 
ryto.

Darbininko šių metų koncer
tas vyksta taip pat ir Darbinin
ko sukaktuvių ženkle. Šį rude 
nį sukanka 20 metų kaip Dar
bininkas leidžiamas lietuvių 
pranciškonų Brooklyne.

J. Gliaudos “Simo” angliška 
laida jau išleista Manyland 
Bocks leidyklos. Knygą bus ga
lima gauti Darbininko vakare.

Vitalis Žukauskas, plačiai 
vertinamas dramos aktorius 
Darbininko koncerte, kuris lap
kričio 20 d. 6 vai. vakaro ski
riamas Simo Kudirkos tragiško 
laisvės siekimo metinėm pami
nėti, skaitys eilėraščius, skirtus 
pagerbti Simą Kudirką.

Gina Čapkauskienė, nesenia’ 
išgarsėjusi lietuvių tarpe solis
tė, savo galingu koloratūriniu 
balsu žavėjo gausias audienci
jas Chicagoj, Los Angeles, Wor
cester, Rochestery, Bostone. 
Visur ji buvo maloniai priimta 
ir įvertinta. Nepraleiskim pro
gos! New Yorke ją galėsim iš
girsti Darbininko koncerte šį 
šeštadieni, lapkričio 20 d., 6 v. 
v. Richmond Hill aukštesnio
sios mokyklos salėj.

jus. Pirmiausia sustota ties 
Woodhavenu ir jo apylinkėm.

Woodhavene aukas renka šie 
žmonės: Loreta Vainienė —Pet
ras Tutinas, Vytautas Oniūnas
— Jadvyga Vytuvienė, Aldona 
Klivečkienė — Regina Radikie
nė, dr. Antanas Skėrys — Rita 
Bobelytė, p. Skėrienė — Rūta 
Oniūnaitė, Danutė Mikulskytė
— Šarūnas Zikaras, Genutė Ki
šenaitė — B. Tutinaitė, Malvi
na Klivečkienė — Rimas Ignai 
tis, Irena Dičpinigaitienė —Ra- 
sa Navickaitė. Eugenija Vainie
nė — Eglė Duobienė. O. Mį- 
lašauskienė — Jonas Vainius. 
Edmundas Vaičiulis — Aušra 
Ošlapaitė.

Ozone Parke renka Antaną: 
Mažeika — Vita Šimonaitienė 
ir Alfonsas Samusis.

Maspetho rajone — Kazimie
ras Vainius.

Po trumpos akademinės dalies aukšto lygio patriotinę koncerto 
programą atliks iškilioji solistė GINA ČAPKAUSKIENĖ iš 
Montrealio. Jos dainavimas Chicagos Lietuvių Operoj ir jos kon
certai Los Angeles, Worcester, Rochester, Bostone ir kitur susi
laukė labai palankaus įvertinimo. • Programoj pasirodys ir 
MONTREALIO AUŠROS VARTŲ VYRŲ OKTETAS

Minėjimas koncertas įvyks lapkričio 20, 
šeštadienį 6 vai. vakare, Richmond Hill 
aukšt. mokyklos salėj — 89-30 114 Street, 
Richmond Hill, N.Y. (įėjimas iš 113 St.)

Visi maloniai kviečiami!
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Vajaus darbuotojai — aukų rinkėjai. I eilėje žemai iš k.: R. Bobelytė, R. Oniūnaitė, K. Vainius, Tėv. T. De
gutis, OFM: II eilėje: dr. A. Skėrys, JVI. Klivečkienė, E. Vainienė, J. Vytuvienė, A. Reventas, D. Mikulskytė, 
š. Zikaras; III eilėje: L. Vainienė, A. Radzivanienė, A. Mažeika, Tėv. P. Baltakis, OFM, V. Oniūnas.

Nuotr. R. Ignaičio

L F. Bičiulių apygardos suvažiavimas Vajaus aktyvistai-rinkėjai bu
vo susirinkę lapkričio 12, penk-

Rytų apygardos Liet. Fronto 
Bičiulių suvažiavimas buvo 
lapkričio 13 Angelų Karalie-
nės parapijos salėj. Laikas pasi- bekovojant, dėl 
taikė kiek nepatogus, nes tuc 
pačiu metu aplinkui vyko kito 
kių judėjimų ‘bei veikimų. Tad 
žmonių atsilankė mažokai.

Suvažiavimas prasidėjo 1 v. 
popiet. Jį atidarė dr. B. Radzi- 
vanas, N. Y. sambūrio pirmi
ninkas. Suvažiavimui pirminin
kauti buvo pakviestas A. Po
cius iš Elizabeth. N. J., sekre- 
toriaut J. Balsys iš Waterburio. 
Iki šiol apygardos pirmininku 
buvo J. Ardys. Jis ir tarė žodį, 
apžvelgdamas padėti.

Prof. dr. A. Klimas, specia
liai atvykęs iš_ Rochesterio, N. 
Y., su paskaita, kalbėjo tema “Į

ketvirtąjį rezistencijos dešimt
metį žengiant”. Čia jis palietė 
visus sunkumus, kurie pasitiks

Lietuvos lais- -
vės ir savo tautos egzistenci
jos.

V. Vaitiekūnas padarė išsa
mų pranešimą apie politinę pa
dėtį. Apygardos sambūrių 
veiklos pranešimus padarė: Phi- 
ladelphijos — J. Ardys, New 
Yorko — dr. B. Radzivanas, N. 
Jersey Julijono Būtėno vardo 
sambūrio — A. Pocius, Water
burio — J. Balsys.

Naują apygardos valdybą su
daro visų keturių sambūrių pir. 
mininkai.

Suvažiavimas baigtas apie 
5 vai. Vėliau buvo ištaigiai pa
ruoštos vaišės.

tadienį, pasitarti, kaip jie pra
dės auku rinkimą Kultūros Židi
niui. Vajaus komiteto pirminin. 
kas A. Reventas ir statybos pir
mininkas Tėv. P. Baltakis pa- 
instruktavo apie visą vajų, apie 
galimus sunkumus. Šiuo metu 
suplanuota ir suorganizuota va
jų pravesti Woodhavene, Rich
mond Hill dalyje ir Maspethe. 
Woodhavene pagrindinė vajaus 
organizatorė yra Loreta Vainie
nė.

Dr. Vytautas Damijonaitis, 
gyvenas Poughkeepsie, N. Y., 
spalio 28 gavo širdies infrak- 
tą ir nuo to laiko guli ligoni
nėj ir pamažu taisosi.

Cypress Hills apylinkėj iš
nuomojamas butas iš 6 kamba-

Solistė GINA ČAPKAUSKIENĖ

Darbininkas kitą savaitę dėl 
Padėkos dienos šventės išeis 
tik viena karta — antradieni.

rių trečiam aukšte. Pageidau
tina suaugę žmonės. Skambinti 
telef. MI 77394.

Lapkričio 27
Kolumbus vyčių salėj
86-22 85th Street, Woodhaven, N.Y.
Lietuvių Veterami s-gos “Ramovės”
New Yorko skyrius,
Simo Kudirkos šauliii kuopa 
ir savanoriai kūrėjai ruošia 

kariuomenės šventės
minėjimų ir
Simo Kudirkos išdavimo 
rusams metines

Programoj: T. Pauliaus Baltakio, OFM„ tai dienai pritai
kytas žodis • Solistė Lionė Juodyte-Mathews dainuos so
lo, akompanuos muz. A. Kačanauskas • Programos dali, 
skirtą Simo Kudirkos išdavimui ir kančioms atžymėti, at
liks Algimantas Bružas • šokiams gros Gutauskii orkest
ras • Pradžia 7:30 v.v. • Įėjimo auka 4 dol.

SEKMADIENĮ, lapkričio 28, 11 vai. Viešpaties 
Atsimainymo bažnyčioj Maspethe bus 
iškilmingos mišios už žuvusius karius ir visus 
tuos, kurie žuvo kovodami dėl Lietuvos laisvės.
Kviečiame į minėjimą ir į pamaldas 
kuo gausiau atsilankyti.

Rengėjai

MONTREALIO AUŠROS VARTŲ OKTETAS. Iš k. sėdi: V. Kačergius. H. Celtorius, dirigentė-akomponuotoia 
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.

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
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