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NAUJIENOS^
A.L.RKat. Federacija lapkri
čio 7, sekmadienį, tuoj po su
mos, Angelų Karalienės para
pijos salėj šaukia draugijų
bei organizacijų atstovų susi
rinkimą. Bus svarstomi aktua
lūs klausimai, be to, P. Montvi
la parodys skaidres ir filmus
iš Lietuvos. Į susirinkimą kvie
čiami ne tik draugijų atstovai,
bet ir svečiai bei viešnios.
Rytas Vilgalys, N. Y. Tauro
tunto skautas, dėvėdamas lie
tuvišką skautų uniformą, nešė
mūsų trispalvę tarptautiniame
vėliavų parade
Washingtone
Jungtinių Tautų banketo; metu.
Pažymėtina, kad lietuvių, lat
vių ir estų skautai vieninteliai
iš sovietų pavergtų tautų buvo
pakviesti nešti savo vėliavas.
Banketas buvo spalio 23, šešta
dienį. Jame dalyvavo ir Lietu
vos atstovas J. Rajeckas.

Dail. Onos Paškevičienės pa
roda atidaroma spalio 30, šešta
dienį, 5 v. Kultūros Židinyje.
Parodą rengia Liet. Moterų
Klubų Federacija.

Dail. V. K. Jonynas susirgo
ir paguldytas Į ligoninę.
LAK vyrai spalio 24 futbo
lo pirmenybių rungtynėse nu
galėjo West New York 2-1. Pla
čiau kitame numeryje.

Už Jono Veršelio vėlę mišios
bus spalio 31,
sekmadienį,
12:15 Apreiškimo parapijos baž
nyčioj.
Liet. Religinė šalpa pakvietė
Hamiltono šokėjų grupę Gyvatarą koncertuoti New Yorke.
Jų koncertas bus vasario 26,
šeštadienį, 7 v.v. Richmond
HiU aukštesniųsios mokyklos sa
lėj.
KM S-gos 29 kuopos mėnesi
nis susirinkimas šaukiamas spa
lio 31 d., sekmadienį, Apreiš
kimo parapijos salėje tuoj po
sumos. Valdyba kviečia visas
nares dalyvauti.
Knygos ir rašinėlių pristaty
mas rengiamas lapkričio 13,
šeštadienį, Kolumbo vyčių salėj
Wbodhavene. Liet. Fronto Bi
čiuliai pristatys Aloyzo Baro
no knygą “Vėjas lekia lygu
ma”, gi Wqodhaveno LB apy
linkė supažindins su savo raši
nių konkursu ir pristatys lai
mėtojus. Kaip žinia, LB Woodhaveno apylinkė yra paskelbu
si rašinio konkursą. Rašinio te
ma — kaip pagyvinti Liet. Ben
druomenės veiklą ir įtraukti
jaunimą.

Tautų Festivalis vengrų su
kilimo 15-kos metų sukakčiai
pagerbti, įvykęs praėjusį sek
madienį, spalio 24, Rcosevelto
viešbuty New Yorke, buvo
spalvingas ir įdomus. Nežiūrint
blogo oro, publikos prisirinko
daug. Iš lietuvių programoje da
lyvavo New Yorko tautinių šo
kių grupė, vadovaujama Jad
vygos Matulaitienės; pašoko po
rą šokių: Rankšluostėlį ir Ma
lūną. Akordeonu šokius palydė
jo Rimas Juzaitis. Lietuvių gru
pė atrodė lyg ir kuklesnė už
kitataučių grupes, bet rimtes
nė bei tvarkingesnė. Žiūrovam
ji paliko gerą įspūdį. Nastutė
Umbrazaitė gražiai vedė pjogramą. Kaip spaudos bei ^ešųjų reikalų atstovės, gražiai
reiškėsi Regina Rūta ir Helen
V. Kulber. Į festivalių garbės
komitetą iš lietuvių įėjo prel.
Jonas Balkūnas.
Kultūros Židinio darbo sekci
ja, vadovaujama J. Klivečkos
ir G. Ridiko, suorganizavo dar
bo talką paruošiamiesiem rū
sio įrengimo darbam.' Perei
tą savaitę baigė išgriauti seną
sias rūsio sienas ir padarė an
gą naujiem laiptam. Talkoje
dalyvavo J. Klivečka, Alg. Jan
kauskas, p. Jasinskas, N. Nor
vilą, p. Mičiulis, A. Ošlapas, V.
Padvarietis, G. Ridikas, J. Tu
tinas, V. Strazdis, E. Vaičiulis,
V. Vaičiulis ir Š. Zikaras. Rūsio
rengimo darbai pradedami šią
savaitę.' Vadovaus inž. —kontraktorius Alg. Jankauskas.

MM
imuos—
Dali. Anastazijos ir Antano
Tamošaičių paroda atidaroma
Bostono miestų valdybos nanamuose, City Hali. Paroda bus
nuo spalio 31 iki lapkričio 13.
Lankymo valandos nuo 10 iki
4 v. popiet, šeštadieniais —
nuq 10 iki 3:30 v. popiet. Ofi
cialus parodos atidarymas bus
lapkričio 4, ketvirtadienį, nuo
6 iki 9 v.v.. Tuo metu A. Ta
mošaitienė' demonstruos kilimų
audimą. Visi prašomi atsilanky
ti. Moterys, kurios turi A. Ta
mošaitienės austus drabužius,
prašomos juos dėvėti parodos
atidarymo metu. Parodą rengia
Bostono skaučių židinys.

Kompozitorius A. Aleksis diriguoja savo kūrinį mažojoje dainų šventėje spalio 24 Elizabethe. Kartu buvo pri
siminta ir kompozitoriaus 85 metų sukaktis.
Nuotr. R. Kisieliaus

New Yorko Alto skyriaus su
sirinkimas buvo spalio 15 Ma
rijos Diržienės restorane. Pada
ryti apyskaitiniai pranešimai ir
persitvarkyta šiem
metam.
Kaip žinia, Alto vadovybė kei
čiasi rotacine tvarka, šiais me
tais Altui vadovauja pirm. Al
bertas Ošlapas, I vicepirm. —
St. Briedis, II vicepirm. — P.
Ąžuolas, sekretorius — V. Steponis, iždininkas — Ig. Gasiliūnas, fin. sekret — J. Jaku
NEW YORKO LIETUVIŲ
čionis, iždo globėjai — J. Gai
EVANGELIKŲ SUKAKTIS
dys ir J. Bagdonas. Dabartinė
Kat. Moterų Sąjungos 24 kp.
New Yorko lietuviai evangeli valdyba jau pradėjo planuoti,
spalio 31, tuoj po sumcp, 12 kai spalio 31 mini savo parapi
vai. Angelų Karalienės parapi jos 20 metų sukaktį. Pamaldos kaip surengti ateinančių metų
jos salėj rengia laimėjimų va bus 2 vai. pc>piet Christ Con- Vasario 16 minėjimą. Praeitais
metais Alto valdybą sudarė:
karą.
gregational Church, 91 St. ir 85 pirm. A. Vakselis, I
vicepirRd. kampas Woodhavene.
min. S. Briedis/ II vicepirmin.
Į šią lietuvių
evangelikų A. C’šlapas, sekr. M. Žukaus
šventę atvyksta kun. Povilas kienė, ižd. I. Gasiliūnas, fin.
Dilys iš Chicagos ir abu su ku sekr. J. Jakučionis; iždo globė
nigu P. Dagiu atlaikys minėji jais buvo J. Gaidys ir A. Dir
mo pamaldas. Po pamaldų pa žys.
.
rapijos salėj bendra kavutė ir
J. Pcderiui iriažojoj
dainų
tolimesnė programa.
Tenka pastebėti, kad kun. P. šventėj spalio 24 Elizabethe
Dilys ir kun. P. Dagys yra nuo kažkas iš svečių choristų su
ir
širdūs ekumeninio bažnyčių mainė jo pavasarini paltą
bendradarbiavimo rėmėjai. To skrybėlę. Kas būtų apsirikęs ir
dėl į šį evangelikų minėjimą pasiėmęs ne savo paltą, prašom
kviečiami ir kiti ekumenijos ša paskambinti telefonu MI 1-17
74.
lininkai.

New Jersey lietuvių respub
likonų suvažiavimas įvyks spa
lio 31, sekmadienį, 2 vai. po
piet Lietuvių svetainėj, 296 Second St, Elizabeth, N. J. Su
važiavimo programoj: respubli
konų partijos atstovų praneši
mas, klubo valdybos rinkimas,
atstovų rinkimas į respubliko
nų partijos tautybių metinį su
važiavimą,
kuris
įvyks
lapkričio 19-20
Marriot
Twin Bridges Hotel, Washington, D. C., ir kiti svarbūs rei
kalai; Visus New Jersey lietu
vius respublikonus NJLR klu
bo valdyba prašo suvažiavime
dalyvauti.
Prof. dr. A. Klimas, iš Ro
chesterio,- bus pagrindiniu kal
bėtoju Lietuvių Fronto Bičiu
lių rytų apygardos suvažiavime
lapkričio 13. Jo paskaitos te
ma — “Į ketvirtąjį rezistenci
jos dešimtmetį žengiant”. Su
važiavimas bus Angelfį Karalie
nės parapijos salėj, 213 So. 4
St., Brooklyne.
Michael Senken iš Apreiš
kimo parapijos mokyklos, Broo
klyn N. Y., laimėjo
rašinio
konkursą “The Fire
Safe
Home”. Ugniagesių vyriausias
vadovas Robert O. Lowery at
siuntė gražų laišką, o spalio 6
specialų medalį įteikė New Yor
ko burmistras Lindsay. Mykolo
tėvai Luiza ir Vytautas Senken,
ko tekstus ir pats visą skaity jau Amerikoj gimę lietuviai,
mą surežisuoja bei praveda.
priklauso Apreiškimo . lietuvių
į skaitymą įtraukė visą eilę parapijai ir gieda parapijos cho
žmonių, štai jie: Stasys Vaškys. re, dažnai pasirodydami ir solo
Vytautas Kidolis, Pranas Nau giesmėmis ir dainomis.
jokaitis, Marytė Sandanavičiū
Patiksliname. A. a. Mykolo
tė, Bronius Balčiūnas, Irena
Veblaitienė. Jie vaizdžiai pri Liuberskio nekrologe su
kas iš
giminių li
statys klieriko, vėliau kunigo minint,
iš
rinkinio
iškrito
Liudo Vasario vargus, kovas, ko,
nesėkmes ir žmogiškus svyravi viena eilutė ir sumaišė visą
prasmę. Patiksliname: Chicagomus.
Prcgramri dalyvauja ir dai je liko sesuo Stasė Paulionienininkė Elena Blandytė iš Chi nė su šeima, Lietuvoj — sesuo
cagos. Ji yra aktorė, New Yor Bronė Daumantienė ir brolis
ke pasirodė “Gatvės vaike” Juozas Liuberskis.
Emilijos vaidmenyje (Veikalą
Lietuviškų kalėdinių kortelių
statė Scenos Darbuotojų Sąjun
ga). Dabar ji pasirodys kaip galima gauti Darbininko admi
dainininkė. Jai akomponucga nistracijoj. Dėžutė su 12 korte
lių religiniais arba tautiniais
Algirdas Kačanauskas.
Organizuodamas šią popietę, motyvais su lietuviškais pa
aktorius Juozas Bulevičius su sveikinimais su persiuntimu 1
siieškojo ir salę. Pasirinko dol. 12 meniškų tautiškais mo
Finch kolegijos teatro salę. Sa tyvais pieštų, kartelių 2 dol.
lė yra nedidelė, pritaikyta ma Prašom laiku užsisakyti, kad
žiem pasirodymam, turi visą laiku galėtumėt išsiųsti.
teatrinį apšvietimą ir galės su
Kitataučiui geriausia dovana
daryti teatro atmosferą. Kai
Kalėdų
ar kita proga — dvi
jam buvo pasiūlyta pasirinkti
kokią salę Woodhavene ar pa knygos už 2 dol.: Vytautas the
sinaudoti Kultūros židiniu, jis Great, Grand Duke of Lithuatuoj atsakė, kad ne — salės nia by Dr. J. Končius; Awakentokiem pasirodymam netinka ing Lithuama by Dr. Jack J.
mos, nes neturi scenas, gero Stukas. Gavęs bus gražiai supa
apšvietimo ir kitų reikiamų žindintas su Lietuvos praeitim.
Rašykite: Darbininkas,
910
teatrui dalykų.
Willoughby Avė., Brocįdyn, N.
Tad viši turės progos pabū
ti popietėj su Putinu. Popie Y. 11221.
tė bus įdomiai padaryta ir Įdo
Gintaras iš Kretingos gauna
miai pravesta. Visi kviečiami mas ir New Yorke. “Alsa” ga
ten pasisvečiuoti Finch kolegi vo Kretingos studijos “Dailė”
ja yra 52 East 78 Street, Man- gintaro siuntą: karolius: “Dan
hattane. Traukiniu
važiuoti guolė”, “Barbarisas”, “Eilinė”
Leringtoną linija iki 7 7 St ir “Neringa”; sagių “Trejetas”.
Pradžia 4 v. punktualiai. Visas Teirautis ar užsakyti: “Alsa”,
pelnas skiriamas Kultūros ži P. O. Box 172, Great Neck, N.
dinio statybai.
Y. 11023.

Kas bus “Popietėje su Putinu”
Dramos aktorius Juozas Bule.
vičius-Boley savo iniciatyva su
manė surengti “Popietę su Pu
tinu”. Paklaustas, kodėl pasirin
ko Putiną, atsakė trumpai, kad
mėgsta įvairią ir spalvingą Pu
tino kūrybą, ypač jam patinka
romanas “Altorių šešėlyje”.
Pačiam Boley yra tekę daly
vauti amerikiečių autorių skai
tyme. Tai ir paskatino pada
ryti lietuvio autoriaus vieno vei
kalo skaitymą. Jis pats parinChicagietė aktorė-dainininkė Elena Blandytė, kuri žoždžiu ir daina pratur
tins “Popietę su Putinu” spalio 31 d. Finch kolegijoje New Yorke.

Pirmą kartą —

Popietė su
PUTINU
Skaitymas iš garsiojo romano
“Altorių šešėly” ir
Putino poezijos

DAIL ONOS PAŠKEVIČIENĖS
TAPYBOS KŪRINIŲ
PARODA
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KULTŪROS ŽIDINYJE
361 Highland Blvd.
Brooklyn, N. Y.
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Lankymo valandos: šeštadienį — nuo 12 iki 9 v.v., sekmadienį — nuo 10 v. iki 8 v.v. Atidarymas — spalio 30,
šeštadienį 5 v. popiet. Kalbės dail. Vytautas K. Jonynas.
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Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia
Lietuvių Moterų Klubų
Federacijos Valdyba
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FINCH KOLEGIJOJ
52 East 78th Street
Manhattan
Sekmadienį, spalio 31 d.
Punktualiai 4 valandą.
Skaityme dalyvauja:
Juozas Bulevičius
Elena Blandytė
Bronius Balčiūnas
Vytautas Kidolis
Pranas Naujokaitis
Marytė Sandanavičiūtė
Stasys Vaškys
Irena Veblaitienė
Popietę papuoš lietuviška dai
na viešnia iš Chicagos Elena
Blandytė, akompanuojant muz.
Algirdui Kačanauskui.

Įėjimo auka 5 dol.

Pelnas —
Kultūros Židiniui

1971 m., spalio 26 d., no. 68

Fraternitas Lituania gydyto
jų korporacijos rytinioi pa
kraščio metinis suvažiavimas įvyko spalio 24 pas dr. L. Ple
chavičių, Yonkers, N. Y. Dr.
V. Paprockas skaitė paskaitą
apie išsimokslinusį liaudies gy
dytoją kun. J. Pabrėžą. Išrink
ta nauja valdyba: pirm. dr. B.
Matulionis, ižd. dr. St. Petraus
kas, sekr. dr. V. Avižonis Su
važiavimas nutarė
paskirti
1000 dųl. konkursiniam meniš
kam veikalui patriotine tema.
Projektą paruošti išrinko: dr.
Ingelevičių, dr. V. Paprocką,
dr. V. Damijonaitį. Išrinktoji
komisija išryškins veikalo po
būdį.

New Yorko Lietuvių Filate
listų Draugija išleido savo biu
letenį, spalio mėn. numerį. Pra
džioj pateikiama įvairių žinių
iš draugijos veiklos, toliau su
pažindinama su Lietuvos paš
to ženklais, aprašomi įdomes
ni vokai, pvz. pasiųsti Graf
Zeppelinu , aprašomos atskiros
pašto ženklų laidos, akcijono
kainos ir k. N. Y. Lietuvių Fi
latelistų Draugija turi savo na
rių ne tik New Yorke, bet ir ki
tuose miestuose, į ją įsijungė
ir amerikiečių, kurie renka Lie
tuvos pašto ženklus. Biuletenis
leidžiamas anglų kalba, jį reda
guoja Waller E. Norton iš Philadelphijos. New Yorke redak
cijos narys yra Kazys Matuzas.
Administracinius reikalus tvar
ko A. Vizbarą, kuris gyvena
Clearwater, Fla.

N. Y. Liet. Gydytojų susirin
kimas buvo spalių 23 pas dr.
Aleksandrą Narvydą. Susirinki
me apsvarstyta buvusio gydy
tojų suvažiavimo išlaidos ir ki
ti liausimai. Prieš rengdami šį
liet, gydytojų suvažiavimą, ren
gėjai buvo prašę, kad šios apy
linkės gydytojai paskolintų po
50 dol. kiekvienas. Dabar pa
aiškėjo, kad suvažiavimas pra
ėjo be nuostolių. Kiekvieno gy
dytojo valdyba dabar atsiklaus,
ar jis nori, kad pinigai būtų
grąžinti. Jeigu ne, tai pinigai
bus įnešti į specialų fondą, iš
kur bus imami ypatingam lietu
viškam atžymėjimui. Aktorius
Vitalis Žukauskas dar paskaitė
Pabrėžos “pypkutę”. Visi sve
čiai šeimininko buvo gražiai pa
vaišinti.

Balfas savo vajaus užbaigi
mo vakarą rengia sausio 29.
Lito bendrovė praneša, kad
pardavė savo Colonial Acres apartamentų projektą Indianapolis, Indiana. Pardavė už —
2,720,000 dol. Pagal pirminin
ko Vytauto Vebeliūno pirmu
tinius davinius pelno bus apie
380,000 dol. Pelnas bus pada
lintas akcininkam ir partne
riam pagal investuotą kapitalą.
Ta proga Lito bendrovė prane
ša, kad yra supirkta keletas
nuosavybių New Yorke ir kad
vedamos derybos dėl dviejų na
mų apartamentų projektų Bos
tone ir Indianapolyje. Kadaise
Lito bendrovė buvo įsigijusi
Congress viešbutį prie O’Haros
aerodromo Chicagoj. Prieš pus
antrų metų, perkant nuosavybę
Indianapoly, viešbutis buvo iš
mainytas.

SIMO
KUDIRKOS
IŠDAVIMO
METINĖM
PAMINĖTI
DARBININKAS
SKIRIA
SAVO
METINĮ
KONCERTU
Po trumpos akademinės dalies aukšto lygio patriotinę koncerto
programą atliks iškilioji solistė GINA CAPKAUSKIENfi 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 (Alfonsas
Gudas, Rytis Bulota, Albertas Rusinąs, Albinas Urbonas, Herol
das Celtorius, Alfonsas Jankus, Vincas Kačergius ir Petras Žu
kauskas). Okteto vadovas — solistas Antanas Keblys. Okteto
dirigentė ir akompaniatorė — Madeleine Roch.
Minėjimas
koncertas įvyks lapkričio 20, šeštadienį 6 vaL vakare Richmond
Hill aukštesniosios mokyklos salėj — 89-30 114 Street, Richmond
Hill, N.Y. (įėjimas Iš 113 St.).

