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Ulbrichto traukimasis skatina tikėtis pasikeitimų

Izraelis gamina ginklus sau ir kitiems

W. Ulbrichto pasitraukimas 
nuo R. Vokietijos vyriausios 
vadovybės viršūnės Europoje 
nėra eilinis Įvykis. Tame Euro
pos kampe jis gabiai išnaudo
jo visas aplinkybes, kad sukur
tų naują Valstybę tik savo rei
kalams. Tuo jis pakeitė ku
riam laikui Vokietijos vaidme
nį Europoje ir padėjo Rusijai 
įsitvirtinti ten, kur ji neturi bū
ti.

Savo tokio elgesio motyvus 
jis nusineš į kapą, bet jis pats 
jau turėjo progos patirti, kad 
Maskva jam nebuvo tokia dė
kinga. kokia turėjo būti, nes 
ne tik Maskvos dar turi klausy
ti satelitai, bet ir pati Maskva 
ragino jį visai neseniai sutvar
kyti V. Berlyno klausimą taip, 
kaip to pageidauja jo varžovas 
Bonnoje. Jis pasipriešino ir, 
manykim, kad tai buvo pasku
tinis jo sukilimas prieš Maskvą. 
Kaip seksis jo Įpėdiniui, rusų 
nepažįstančiam, pasimatys tik 
vėliau. Jis neturi nė Ulbrichto 
politinio lankstumo, nė rei
kiamo suktumo.

Ulbrichtas pasitraukė tik iš 
partijos vadovybės, bet tai yra 
vienintelė vieta, kur visa val
džia yra sutelkta. Jis lieka vals
tybės tarybos pirmininku, bet 
šitoji vieta reikalų netvarko. 
Tai tik garbės vieta, nes ir ko
munistai nori turėti koki nors- 
pakaitalą normalių valstybių 
prezidento vietai užimti.
Nemanytina, kad jis pasitrau-

Arogantai įžeide 
sen. Fulbright

Washingtonas. — Prieš sa
vaitę gauja visokių dirbti ne
mėgstančiu jauniklių ir jau ge
rokai paaugusių buržujų vaikų 
demonstravo Washingtone, rei
kalaudami tuojau pasitraukti iš 
Vietnamo. Po to visą savaitę 
bandė prieiti prie kongreso na
rių, kad paragintų kongresą 
stipriau negu ikšiol priešintis 
prez. Nixono Vietnamo politi
kai.

Viena tokia grupė buvo man
dagiai pakviesta i senato užsie
nio komisijos posėdi savo “di-
delio susirūpinimo'’ naštos pa
lengvinti. Komisijos nariai ra
miai klausėsi jų kalbų, bet kai 
išgirdo tvirtinimą, kad “kong
resą sudaro valdžios turi be
pročių tarnai”, viskas pasibai
gė susipykimu. Jiems buvo leis
ta pasvaičioti ir aroganciją pa
demonstruoti, bet komiteto pir- 
min. sen. Fulbright palydėję 
juos tokių žodžiu:

“Kai žinai valdžios turima 
jėgą ir jūsų užsimojimą ją su
naikinti jėga, tai išvada laba? 
aiški, kad jūs nelaimėsite. Aš 
nujaučiu, kad kai kurie iš jūsų 
galėjote prarasti pasitikėjimą 
ta sistema, bet aš jums sa
kau, kad geresnės už mūsiškę 
aš dar nesu radęs”.

Ačiū Tau, senatoriau, už pa- 
klydusiems vaikams pasakytą 
rimta žodi, bet kartais skaudu 
sužinojus, kad Tu pats kartais 
klaidžioji šunkeliais ir rodai 
jaunimui blogą pavyzdį. Jei 
būtum to nedaręs, šiandien A- 
menkos agonija Vietname ne
būtų tokia didelė.

— Pekinui palanki grupė at
siskyrė nuo Italijos komparti
jos ir įkūrė savo dienraštį. Jie 
skelbia pradėsią organizuoti 
naują sąjūdį. Juo daugiau skal
dymosi komunistų stovykloje 
juo arčiau galas visam jų są
jūdžiui.

Naujasis vadovas neturi rusiško bolševizmo tradicijų
kė spaudžiamas. Pasitraukimą 
greičiausiai lėmė 77 metai ir 
silpnėjanti sveikata. Bet iš Mas
kvos gali laukti visokio nedė
kingumo,, nes politikierių sąži 
nė lanksti ir nemandagi. Prisi
mintina, kad Ulbrichtas išsėdė
jo visą Rusijos kompartijos su
važiavimą Maskvoje, ir per tą 
laiką galėjo būti sutvarkytas 

Jo pasitraukimas ir įpėdinio pa
rinkimas. Kad Maskva apie į- 
vyki žinojo iš anksto, liudija ir 
Brežnevo telegrama, pasiekusi 
kompartijos centro komitetą 
dar beposėdžiaujant. Jis pasku
bėjo pranešti, kad Maskva pri
taria vadovo pakeitimui.

Ulbrichto Įpėdiniu paskirtas 
centro komiteto ir politbiuro 
narys Erich Honecker. Senas 
komunistas, bet ne politinis 
strategas, nes visą komparti
joj buvimo laiką buvo organi-

Pakeista maskvinė 
rinkimų sistema?

Budapeštas. — Vengrijoj 
rinktas parlamentas, bet mask 
vinė rinkimų sistema jau buvo 
šiek tiek iškreipta. Nėra kai 
bos apie tai, kad rinkiminė re
forma būtų suteikusi lygias tei
ses neoficialiems ir komparti
jos kandidatams, bet faktas lie
ka faktu, kad šalia komparti
jos kandidatų galėjo būti ir ki
tokių.

Parlamente esančioms 352 
vietoms buvo išstatyti 49 nepar
tiniai kandidatai. Tose vietose 
rinkėjai galėjo pasirinkti vieną 
ar kitą. Neatrodo, kad visi 49 
būtų laimėję, bet 10 tikrai i- 
veikė kompartijos kandidatus 
ir pateko i parlamentą. Pradžia 
gera, ir, tikėkim, epidemija plė
sis. Pirmą kartą žmonės buvc 
skeptiški, todėl nebuvo paro
dyta daug pastangų ta galimy
be pasinaudoti.

Balsavo 7.334,918 asmenų, 
nebalsavo 97,502, savo balsavi
mo korteles sugadino 76,797. 
Nebalsuoti ir korteles gadinti 
yra vieninteliai du būdai paro 
dyti nepasitenkinimą režimu
Šį kartą pirmą kartą balsavę 
ir 18 metų sulaukę.

Kartu vyko ir visų laipsnių 
savivaldybių tarybų rinkimai. 
Čia su komunistais varžėsi ne 
komunistai 3,016 vietų. Apie 
neoficialiųjų laimėjimą šiame 
valdžios laipsnyje nieko ikšiol 
nepranešta.

Kadaro demokratizacijai dar 
labai toli iki Dubčeko grupės 
1968 užplanuotos reformos Če
koslovakijoj, bet geriau pama
žu ir šis tas, negu lėkimas sta
čia galva į katastrofą, kaip tai 
atsitiko Čekoslovakijoj.

Arabų federacijon 
įvestas veto

Kairas. — Egipto vyriausybė 
ilgai svarstė susitarimus dėl 
Egipto, Sirijos ir Libijos fede 
racijos įkūrimo, ir padarė bent 
vieną dabar žinomą pataisą, lie
čiančią sprendimų darymo 
tvarką.

Vyriausias sprendimų daryto
jas yra visų trijų valstybių pre
zidentai, kartu posėdžiaujan
tys. Pirmasis sutarimas buvo, 
kad sprendimai draromi balsų 
dauguma. Egipto vyriausybė ap 
sižiūrėjo, kad ir norėdama j; 
nieko negalės sutarti su Izrae
liu, nes Sirija su Libija visada 
tais reikalais balsuos prieš ir to- 

zatorius — rinko ir rikiavo na
rius, saugojo discipliną. Dabar 
jis buvo artimas Ulbrichtui, 
nes jam buvo pavesti saugumo 
reikalai. Politinės taktikos plo
nybėmis neturėjo laiko domė
tis, nes organizaciniai reikalai 
buvo jo kasdieninė duona. Ži
noma dar, kad jis mėgo bend
raut su technokratais, kurie pa
dėjo sutvarkyti ir aukštai iškel
ti R. Vokietijos ūkį, kai jis dėl 
Maskvos tipo reformų buvo

Taip Ulbrichtas saugojo savo tvirtovės-Berlyno sieną. Bet paskutiniaisiais 
dvejais metais nebesijautė saugus, šis piešinys ir bando tą nesaugumą pa
vaizduoti. Raktus perėmęs įpėdinis Ulbrichto keliu negalės ilgai eiti — Ber
lyno siena vienaip ar kitaip turės išnykti.

Amerikos vyskupai 
žada drausminti

Amerikos katalikų vyskupai 
pavasariniame suvažiavime nu
tarė atstatyti visokių nepa • 
šauktų “reformatorių” sujauk
tą tvarką ir tradicinę discipli
ną vyskupijų ir parapijų tvar
kyme. Šitas klausimas bus 
svarstomas ir pasaulio vysku
pų sinode, kuris pradės posė
džius Romoje rugsėjo 30. Jo 
uždavinys — suteikti popiežiui 
patarimų svarstomais klausi
mais.

kiu būdu visada galės surišt; 
Egipto rankas daryti tai, ko jis 
norėtų.

Dabar Egipto vyriausybė atsi
metė nuo pirmosios nuomonės 
ir pasirinko kitą — dabar jau 
sprendimai tik tie bus privalo 
mi, už kuriuos visi balsuos. Į- 
vedus veto teisę, dabar jau 
kiekvienas galės nenorime 
sprendimo atsikratyti.

Egipto parlamentas su tuc 
pakeitimu sutartį ratifikavo. Su 
pakeitimu, matyt, sutiko ir Li
bija su Sirija, nes ir ten jau 
sutartis ratifikuota. Rugsėjo 1 
kiekvienoj valstybėj bus refe
rendumas sutarčiai atmesti ar' 
priimti.

veik visai suiręs. Tai ši tą sako 
apie naująjį R. Vokietijos vado
vą.

Bet jam nebus lengva su 
Maskva tvarkytis, nes jis netu
ri tuose reikaluose nė Ulbrich
to patyrimo, nė tų pažinčių, 
nes Ulbrichtui buvo prieinama 
visa Rusijos valdžios viršūnė. 
Jis buvo susipažinęs su Mask
vos machinatorių taktika, nes 
visą karo laiką buvo Rusijoje, 
dirbo Kominforme, buvo ren-

Šiame susirinkime sudaryta 
ir Amerikos vyskupų delegaci
ja tame sinode dalyvauti. Ten 
ji pareikš Amerikos vyskupų 
nuomones ir nutarimus. Ir, be 
abejo, pakalbės apie proble
mas kurios atsirado Amerikos 
katalikų bažnyčioje Vatikane 
Susirinkimo reformų įtakoje.

Svarstymų kelrodžiu vysku
pai turėjo paruoštą studiją apie 
Amerikos kunigiją. Ji paruošta 
vyskupų iniciatyva, parenkant 
žmones 1967 m. tam darbui 
atlikti. Dirbo sociologai, psicho
logai, teologai ir kitų tam klau
simui artimų sričių specialistai.

Konferencijos prieangiuose 
reiškėsi ir spaudimo grupės, 
norėdamos savo nuomones išsa
kyti ar bent atitinkamus raštus 
įteikti. Karingiausia gal buvo 
maža moterų grupė, kuri sten
giasi sumažinti vyrų dominavi
mą bažnyčios sprendimų dary
mo aparate. Jos pageidavo, kad 
būtų įsileista moterų ir į rude
nį įvyksiantį vyskupų sinodą.

Už celibato panaikinimą ka 
vojanti kunigų grupė tame pa
čiame viešbuty, kur vyskupai 
posėdžiavo, buvo įrengusi “pa
sisvečiavimo” kambarį, bet su
silaukė tik vieno svečio. Juos 
aplankiusio vyskupo pavardė 
neskelbiama.

giamas specialiai misijai tam 
laikui, jei naciai pralaimėtų ka-
rą. Kai tik naciai kapituliavo, 
Ulbrichtas pirmu lėktuvu buvo 
atvežtas į Berlyną patarėjo pa
reigoms užimti. Nėra abejonės, 
kad Ulbrichtas buvo įtakingiau
sias Europos komunistas Mask
voje.

Bonna tuo reikalu ikšiol ty
li, nes kitaip ir būti negali. Bet 
Berlyno meras tuojau pasakė, 
kad įvykis yra pirmaeilės svar
bos, bet su spėliojimais dar 
reikia palaukti.

Sovietų raketų 
daugiau ir geresnių

Washingtonas. — Įvairiais 
žvalgybos būdais surinkti duo
menys liudiją, kad Sovietų ra
ketos šiuo metu esančios aprū
pinamos daugiagalviais atomi
niais sprogmenimis, veikian
čiais nepriklausomai vienas 
nuo kito. Raketom laikyt pra
dėti statyti ir didesni silosai 
Manoma, kad ant tarpkonti- 
nentinių SS-9 raketų, ikšiol tu
rėjusių 25 megatonų sprogme 
nį, dabar uždedami 4 po penkis 
megatonus stiprumo.

Didesni silosai raketoms ap
saugoti statomi bent dešimtyje 
naujų vietų. Sen. Jackson pra
dėjo raginti apsižiūrėti, kad 
Amerika nenuslinktų į antros 
eilės valstybę strateginių gink
lų atžvilgiu. Sekr. Laird užsimi
nė, kad reikės papildomo biu
džeto, jeigu Sovietai vis daugiau 
raketų su atominiais sprogme
nims dės į silosus, jeigu pasi
tarimai dėl tų ginklų apriboji
mo stovės vietoje. Jis ragino 
amerikiečius daugiau domėtis 
šitais reikalais, negu Vietnamo 
karu, kuris nebevertas jokio dė 
mesio. Tuo norėta pasakyti 
kad Vietnamo karas nebesulai
komai artėja prie galo.

Jeruzalė. — Pagal vienos 
knygos autorių, ne visi žydai 
tokie gabūs ir gudrūs, kaip dau
guma apie juos linkusi manyti, 
bet žiūrint Į dabartinius Izraelic 
vadus pasakytina, kad jiems 
netrūksta nė vieno nė kito.

Ką tik pateko spaudon pluoš
tas užuominų, kad Izraelis ga 
mina visą eilę komplikuotų 
ginklų ne tik sau, bet ir dau 
gumai kitų valstybių. Ypač Af
rikai. kur Izraelio įklimpimas 
daugelyje gyvenimo sričių yra 
gana gilus.

Bent kelios bendrovės Izrae
lyje rūpinasi karinio invento
riaus gamyba, todėl kasdien Iz
raelis vis mažiau ir mažiau da
rosi priklausomas nuo užsienio 
ginklų srityje. Geriausios pa
saulio žydu smegenys yra su
telktos į geriausias laboratori
jas tyrinėjimų ir projektavimo 
darbams. Todėl kalbant apie 
žydų-arabų karinio pajėgume 
balansą, dažnai gali būti šau
doma pro šalį — ką Egiptas 
gauna iš Rusijos, gali būti 
keleriopai atsverta Izraelio ka 
rinės gamybos produktais.

Dajanas neseniai tuo reikalu

Senas būdas naujų aukų ieškant
Maskva.—Čia politinis galvoji

mas, naujų politinių užkaria
vimų siekiant, grįžta Į prieška
rinius laikus, nes vėl pradėta 
piršti liaudies frontus, komu
nistų ir antikapitalistų bendro
mis pastangomis sudarysimus. 
Prieš karą tik vienoj Prancūzi
joj toji idėja buvo populiari 
bet dabar taikiniu pasirinkti 
ūkiškai atsilikę kraštai. Jiem 
siūloma pasekti Čilės pavyzdį, 
kur kompartija ir kitokie anti- 
kapitalistais besivadiną sambū
riai sudarė vyriausybę labai ra
dikaliai programai įgyvendinti. 
Tik dabar ūkiškai atsilikusių 
kraštų visokių spalvų -nacional
istai atstoja europinių antikapi
talistų vietą.

Tuo reikalu keli rašiniai iš 
spausdinti Izvestijose su Ulja- 
novskio parašu. Jis retai rodosi 
bet žinoma, kad tas aukštas pa
reigūnas rūpinasi atsilikusių 
kraštų santykiais su Maskva. Jc

Atsisako tradicijos
Bonna. — 20 metų visos par

lamente atstovaujamos V. Vo
kietijos partijos Berlyno klausi
mu kalbėjo viena kalba. Atro
do, kad dabar tos tradicijos no
rima atsisakyti. Griovimą pra 
dėjo parlamento narys Barzel 
krikščionių demokratų vadas 
Bundestage.

Pirmiausi? jis apie tą reika
lą užsiminė New Yorke, saky
damas kalbą Užsienio politikos 
tarybos nariams. Vėliau nuvyko 
į Washingtona, kur išsiprašė 
audiencijos pas prez. Nixona. 
Grįžęs namo, prašė pasimaty
mo su kanc. Brandtu, bet jam 
buvo pasakyta, kad vyriausybė 
turi savo ryšininkus su prez. 
Nixono administracija. Tada su
pyko ir pradėjo kalbėti ir rašy
ti, kad Brandto vyriausybė su
griovė susitarimą dėl vienos po
litikos Berlyno klausimu, bet 
nepasakė nė kada, nė kokiu bū
du. Jo frakcijos draugai tvirti
nimą paneigė.

Tie Barzel vingiai su Berly
nu laikomi nešvariu partiniu 
žaidimu, kuris turėtų jam pa
dėti laimėti kanclerio vietą per 
kitus parlamento rinkimus. Jau 
seniai jis stengiasi laimėti pir
mą vietą savo partijos vadovy
bėj, bet ikšiol dar nė vienos 
kliūties neperšoko, o varžovų 
yra daug.

Iš vyriausybės pusės buvo 
atsakyta, kad Berlyno bylą lai
mėti norimomis sąlygomis da
bar vykstančiuose pasitarimuo
se yra daugiau pliusų negu mi
nusų. Gi užsienio spaudą infor
muojantis pareigūnas kitą die
ną paaiškino, kad Barzel neturi 
mandato kalbėti savo partijos 

yra taip pasakęs: “Aš noriu pa
brėžti, kad naminė ginklų ga
myba plačiai padengia svarbias 
apsiginklavimo sritis”.

Izraelio inžinieriai patys pro
jektus gamina, žvalgybos tarny
ba perka jų užsieniuose (ką tik 
nubaustas Šveicarijos aeronau
tikos inžinierius už pardavimą 
Izraeliui prancūzų Mirage ko
vos lėktuvų naujųjų motorų 
braižinių). Net skleidžiami gan
dai. kad Izraelio aviacijos pra
monė jau greit masiniai ga
mins geresnius kovos lėktuvus 
negu prancūzų Mirage ir Ame
rikos Phantom.

Niekas nežino, kiek Izraelic 
aviacijos pramonėj dirba dar
bininkų, bet • tikriausiai dau
giau, negu Izraelio kariuome
nėj yra karių. Egipte parodyta 
Sovietų technologija seniai nu
galėta Izraelio laboratorijose ir 
projektavimo institutuose. Spe
cialistus ruošia garsiausias pa
sauly Technion institutas Haifo- 
je. Izraelio vyriausybė nesigaili 
pinigų karo pramonei tobulinti. 
Izraelio karo pramonės gami
niai, ypač jos elektronikos da
lis, turi daug pirkėjų Afrikos 
kraštuose.

uždavinys ten įgyvendinti po- 
litbiuro politiką. Pavyzdžiu ima
mas Čilės įvykis, nes ten prie 
komunistų prisidėjo visokio 
plauko socialistai. Bet pamirš
tama sakyti, kad Čilės prezi
dentūroje Allende įkurdino ne 
komunistai ir socialistai, bet 
krikščionys demokratai, davę 
trūkstamus balsus jam prezi
dentūros duris atidaryti. Todė.’ 
Uljanovskis per anksti džiau
giasi. kad toks reiškinys kaip 
Čilėje matomas, jau gali būt 
laikomas pavyzdžiu- Maskvos 
planams bei idėjoms plėsti. 
Sukilimas prieš amerikietiško 
kapitalizmo liguistas apraiš
kas dar nereiškia atsisukimą į 
maskvinį valstybinį kapitaliz 
mą, kurio krikšto tėvas yra 
nuogas imperializmas. Esu turė
jusi progų patirti, kad daugu
mas Afrikos kraštų tokias Mas
kvos pinkles yra supratę ir i 
jas galvos nekiša.

Berlyno reikalu? ♦
vardu. Jeigu susitarimas dė’ 
Berlyno būtų toks, kokio nori
ma. tai už Maskvos ir Varšuvos 
sutarčių ratifikavimą parla
mente balsuotų daug ir krikš
čionių demokratų partijos at
stovų. Tik tada bus galima pa
sakyti, kieno vardu bando kal
bėti Barzel.

Hanojus nesutiko 
perduoti švedams 
karo belaisviij

Hanojus atmetė pasiūlymą, 
kad abiejų pusių laikomi belais
viai būtų perduoti Švedijos vy
riausybei iki karo galo. Pasiū
lymas apėmė visus belaisvius: 
Hanojaus laikomus amerikie
čius ir pietų vietnamiečius, P. 
Vietname laikomus šiaurės 
vietnamiečius ir Vietkongo par
tizanus. Švedija buvo sutikusi 
tą misiją prisiimti ir jau orga
nizavo laivus belaisviams Į 
Švediją pervežti.

— Japonija rengiasi nau
jiems laikams — penkiems me
tams skiria 14.4 bil. dol. kraš
to apsaugai organizuoti. Tai di
doka suma penkiems metams, 
bet dar įdomiau žinoti, kad pc 
penkių metų tautos uždarbis 
bus dukart didesnis už dabar 
esantį. Visas dėmesys skiria
mas aviacijai.

— Visos didžiosios b-vės pra 
neša apyvartos ir pelno padidė
jimą per pirmąjį šių metų ket
virtį. Tai reiškia, kad ūkinis 
atoslūgis pasibaigė, prasidėjo 
ūkinės veiklos kilimas.
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Lietuvos gyventojai rusų statistikos šviesoje SPARTA — Rašomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compluto- 
rlai, 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. Tek (516) 757-0055.

Sovietų Sąjungoje ir okup. žymėti Kazachijos bei kitų res- gyventojų Lietuvoje), gudų bu ll metų “nubyrėjo” 10,000, gi 1970 Latvijoje siekė 705,0 0 0
Lietuvoje 1970 sausio 15 įvy-
kus gyventojų surašymui. Mas
kvos centrinė statistikos valdy
ba pateikė antrąjį tos valdybos 
pranešimą (“Tiesa”, nr. 89, š. 
m. balandžio 17).

Prieš tai Sovietų Sąjungoje 
vykęs gyventojų surašymas bu
vo 1959. Dabar palyginami abie
jų surašymų ir dar senesni duo
menys.

Kiek gyventoją
Sovietų Sąjungoje

Pagal paskelbtus duomenis, 
1970 sausio 15 gyventojų buvo
241.7 mil., tuo tarpu 1959 jų 
buvo 208.8 mil., gi 1938 —
190.7 mil.

Gyventoju skaičius žymiai pa
didėjo miestuose ir sumažėjo 
kaimuose, tiksliau — kolcho
zuose. Būtent, 1959 kaimuose 
gyveno 108.8 mil. gyventojų, o 
miestuose — 100 milijonų, gi 
1970 miestuose jų jau buvo 
136 mil., o kolchozuose bei 
sovehozuose — 105.7 mil., arba 
santykis buvo 56:44.

Kiek gyventojų Lietuvoje
Dabar paskelbta, kad gyven

tojų Lietuvoje 1970 sausio 15 ' 
buvo 3,128,000, gi 1959 gy
ventojų, surašymo duomeni
mis, buvo 2,711,000. Taigi, per 
11 metų gyventojų skaičius pa
didėjo 417,000.

Kituose Baltijos kraštuose— 
Latvijoje 1970 gyventojų buve 
— 2,364,000, gi 1959 — 2,093, 
000, padidėjimas — 271,000 
Estijoje 1970 gyventojų buvo 
1, 356,000. gi 1959 — ” 1,197; 
000, padidėjimas — 159,000.

Lietuvių skaičius visoje Sov.

publikų gyventojų rubrikose. vo 45.000 (arba 1,5 proc. ir uk- žydų—1,000. Pagaliau, dar vie- arba 29,8 proc., Estijoje —ru-

97,9

proc.

kalba, ku-

rainiečių — 25,000 (0.8 proc.). 
Jei juos laikyti naujais ateiviais 
—kolonistais,—jų skaičius su
darytų 338,000 (arba 10.9 proc 
visų Lietuvos gyventojų).

1959 bendras tų trijų tauty
bių, Lietuvos gyventojų, skai
čius buvo — 279,000. Atmetus 
Lietuvoje gyvenančius, nuo se
niau, gudus bei rusus — senti
kius (1942 statistikos duomeni
mis vokiečių okupacijos laikme
čiu gudų buvo 23,000, gi rusų 
— 81,000), visvien kolonistų 
skaičius Lietuvoje teiks grės
mingai didėjantį vaizdą.

Kitos tautybės Lietuvoje
Lenkų 

menimis, 
7,7 proc. 
000 arba
ventojų 1970 buvo 24,000 arba 
0.8 proc., gi 1959 — 25,000 ar
ba 0,9 proc. Taigi, lenkų per

na kategorija, “kitos tautybės” 
— jų Lietuvoje 1970 buvo 
19,000 (arba 0,5 proc.), 1959— 
26,000 (arba 1,0 proc.). Suma
žėjimas — 7,000.

Rusinimo vyksmas ..Latvijoje

Lietuvoje, 1970 duo- 
buvo 240.0 0 0 arba 
(1959 jų buvo 230, 
8.5 proc.), žydų gy-

Paskelbti duomenys dar liu
dija apie ryškią rusinimo eigą 
Latvijoje ir Estijoje. Latvių gy
ventojų okup. Latvijoje 1970 
buvo 1,342,000, t.y. vos 56,8 
proc. viso krašto gyventojų. 
Tuo tarpu 1919 latviai savo 
krašte sudarė 62 proc. visų gy
ventojų.

Panašiai ir Estijoje — 1970 
estų gyventojų buvo 925,0 0 0 
arba 68.2 proc., tuo tarpu 1959 
jų buvo 74.6 proc. Bendras Lat
vijos gyventojų skaičius 1970 
siekė 2.364,0 0 0, Estijos — 
1,356,000.

Rusų kolonizacija Latvijoje 
ir Estijoje ryški: rusų skaičius

sų 335,000 arba 24,7 proc. vi
so krašto gyventojų.
Gyventojai pagal išsilavinimą

Be kitų duomenų, dar minėti 
nos paskelbtos žinios ir apie gy
ventojų išsilavinimo lygį Sovie
tų S-gos respublikose (12 sky
rius). Vienoje kategorijoje — 
“iš 1000 gyventojų, kuriems 10 
ir daugiau metų tenka as
menų, turinčių aukštąjį ir vi
durinį (baigtą ir nebaigtą moks
lą)” — Baltijos kraštus liečią 
duomenys toki:

Lietuvoje 1970 tokių asme
nų buvo 382 (1959 — 232), Lat
vijoje, tais pačiais metais — 
117 ir 421, Estijoje — 506 ir 
386. Kitoje kategorijoje iš 1000 
dirbančių turi aukštąjį ir vidu
rinį (baigtą ir nebaigtą) moks
lą: Lietuvoje 1970 — 496 (1959 
— 250), Latvijoje 661 ir 502, g 
Estijoje — 660 ir 448.

(Elta)

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 87-26 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. Tek 296-2244.

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

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, 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 SL, Newark, NJ. 07105; tek 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 Bostonų. TR 6-6434.

Nurodyta, kad surašymo me 
tu tautybės ir kalbos buvo už
rašomos pagal pačių surašomų 
pareiškimus, o vaikų tautybė 
buvo užrašoma pagal tėvų pa
reiškimus.

Paskelbta: lietuviu visoje So
vietų Sąjungoje ir Lietuvoje bu
vo 2,665,000, tuo tarpu 1959 
jų buvo 2,326,000. Taigi, padi
dėjimas per 11’ metų — 339, 
000. Toliau nurodoma, kiek lie
tuvių gyvena okup. Lietuvoje, 
būtent: 1959 Lietuvoje buvo 
2,151,000 lietuviu, o 1970 — 
2,507,000, atseit, lietuvių skai
čius padidėjo 35,600.

Pateikiamas ir lietuvių gy
ventojų skaičius Latvijoje. 
1970 surašymo metu Latvijoje 
lietuviais esą pasisakė 41,000 
gyventojų arba 1,4 proc. visų 
Latvijos gyventojų. Kadangi 
maskviniame pranešime nenu
rodyta, kiek lietuvių gyvena pa
skirose Sovietijos respublikose 
(pvz. Kazachstane, Moldavijoje, 
Gruzijoje ir t.t), kyla klausi
mas: kur gyvena tie lietuviai? 
O jų gi. pagal 1959 surašymo 
duomenis, už Lietuvos ribų. So- 
vietijoje. gyveno 175,0 0 0 ir 
1970 metais gyveno 158.000. 
Kiti gyventojai, ne lietuviai, pa-

Lietuvoje
mums pra- 

skyrius. Jis tei- 
kaitos 1959-197C 
kiek lietuvių gy- 
okup. Lietuvoje,

Gimtoji kalba 
surašymų duomenimis

Duomenys, liečią surašinėji
mo metais buvusius pareiški
mus dėl gimtosios kalbos, liudi
ja, kad lietuviai savo gimtąją 
kalbą laiko savo tautybės kal
ba daugiau už latvius ar estus. 
Lietuviai 1970 pasisakė lietuvių 
kalbą laiką gimtąja
proc. (1959 — 97.8 proc.), lat
viai — 95,2 proc. (1959 — 95.1 
proc.), gi estai — 95,2 
(1919 — 95,2 proc.
Gyventojai ir rusų kalba

Pranešimo 14 skyrius teikia 
vaizdą — kiek paskiros tauty
bės Sovietų Sąjungos ribose 
vartoja antrąją — rusų kalbą 
bei kitas kalbas. Lietuviai 1970 
pasisakė rusų kalbą laisvai mo-.. 
ką — 35,9 proc., latvių 45,2 
proc., estų — 29 proc.

Kitų tautybių tarpe būdingi 
bruožai: totorių pasisakė moką 
rusų kalbą 62.5 proc., vokiečių 
59,6 proc., gudų — 49 proc., 
ukrainiečių — 36.3 proc., armė
nų — 30,1 proc., gruzinų —vos 
21,3 proc.

Paskelbta, kad 1970 gyvento
jų surašymo metu gimtąja kal
ba nurodė rusų kalbą — 141.8 
mil. žmonių, iš jų 128.8 mil. 
rusų gyventojų ir 13 milijonų 
kitų tautybių žmonių. Be to, 
41.9 mil. žmonių nurodė rusų 
kalbą kaip antrąją 
rią jie laisvai moka.

Tautybių skaičius
Pats svarbiausias 

nešimo 15-sis 
kia tautybių 
vaizda. Rodo, 
vena pačioje
kiek jų gyvena visoje Sovietų 
Sąjungoje (ir Sibirą į- 
skaitant...) ir, kas mums svar
bu susekti — koks rusų kolo
nistu skaičius šių dienu Lietu
voje.

Jei, kaip aukščiau minėta, 
1970 lietuvių visoje Sovietų Są
jungoje ir Lietuvoje buvo 2,665. 
000, gi pačioj Lietuvoj jų skai
čius siekė 2.507,000, tai reiškia, 
kad įvairiose sovietų respubli
kose, žinoma, ir priverčiamo
se sovietų darbo stovyklose, jų 
buvo 158,000.

1959, kaip minėta, lietuvių 
už okup. Lietuvos ribų, Sovieti- 
joje buvo 175,000. Taigi, jų 
skaičius per 11 metų sumažėjo 
17,000.

Kolonistai Lietuvoje
Norėdami patirti, kiek Rusi

jos kolonistų dabar gyvena Lie
tuvoje, kiek jų gyveno 1959 gy
ventojų surašymo metu, turi
me suplakti atskirai nurodytus 
rusus, gudus ir ukrainiečius, ži
noma, atmetę rusų ir gudų, se
nųjų Lietuvos gyventojų, 
nuo Lietuvos laisvės i 
skaičių.

Rusai gyventojai, 
1970 surašymo duomenis, suda
rė 268.000 (arba 8,6 proc. visų

, dar 
dienu.v

pagal

sėdiJAV ir Kanados IV Dainų šventės vykdomojo komiteto pasitarimas įvyko balandžio 14. Iš k,
Rėklaitis, St. Balzekas jr., dr. G. Batukas, vykdomojo komiteto pirm., muz. P. Armonas — muzikinės komisi
jos pirm., kun. dr. J. Kubilius, SJ; stovi: J. Paštu kals, inž. J. Jurkūnas, J. Vaičiūnas, inž. K. Dočkus ir St. 
Džiugas. Nuotr. V. Noreikos

IŠ ĮŽYMIŲJŲ ŽODŽIŲ ALBUMO
Įžymių 

pašto
Vieni mėgsta rinkti 

žmonių autografus, kiti 
ženklus. O aš mėgstu rinkt įžy
mių žmonių Įžymius žodžius. 
Tiek respublikonų, tiek demo
kratų. Bet labiau tų, kurie prie 
aukštos valdžios.

Keletas įžymių žodžių apie 
Ameriką Azijoje.
Respublikonai apie Kinijos ko
munistus:

Amerikos žurnalistas Bob 
Considine paklausė prezidentą 
Eisenhoweri, ką jis būtų pada
ręs Korėjoje, būdamas MacAr- 
thuro vietoje, kai Kinijos ko
munistai bombardavo kalnyną.

“O štai, ką aš būčiau pada
ręs,—atsakęs Eisenhoweris.— 
Aš būčiau sutraukęs visus lėk-

Balandžio 17 Brooklyno Franklin K. Lane mokyklos salėje įvyko rytų apygardos sporto šventė. Jos atidary
me priekyje matyti — Lietuvos gcn. konsulas A. Simutis (viduryje). A. Vakselis (k.) ir P. Gvildys (d.) — 
rengėjai. Nuotr. A. Dilbos

tuvus iki vieno ir bombom iš- I
taškęs jų karo sandėlius 
Mandžurijoje. Dar daugiau: aš 
nebūčiau prašęs Washingtonc 
nei JT leidimo. Jei kuris būtų 
kėlęs balsą, būčiau pasakęs, 
kad padariau, kas reikėjo pa
daryti tūkstančiam sąjunginių 
valstybių žmonių gyvybių iš
gelbėti”.

Prezidentas Nixonas pasiun
tė Į komunistinę Kiniją stalo 
teniso žaidėjus, ir vienas jų. 
Jack Tannenbild, grįžęs iš tos 
misijos, pareiškė: komunistų 
diktatorius Mao Tsetung yra 
“didžiausias moralinis ir inte
lektualinis vadas pasauly šiais 
laikais, nes jis pasiekė daugiau
sia žmonių. O jo filosofija yra 
graži”.

Prezidento Nixono antrinin
kas nepasisekusiuose rinkimuo
se Henry Cabot Lodge, kaip ra
šė NYT gegužės 2: “praleido 
aštuoneris metus Jungtinėse 
Tautose, ryžtingai priešindama
sis duoti vietą komunistinei Ki
nijai... Dabar, po 11 metų 
Henry Cabot Lodge, pirminin
kas prezidento Nixono sudary
tos 50 asmenų komisijos Jung
tinių Tautų 25 metų jubiliejui, 
parašė memorandumą, kad J. 
Tautos priimtų Į narius ‘Kini
jos liaudies respubliką’, t. y 
komunistinę Kiniją”.

William F. Buckley, konser
vatorius laikraštininkas, šią ži
nią apie staigią naują Nixono 
politiką sutiko: “Lyg girdėtum 
kad Goldą Meir staiga būtų pa
bėgusi su Arafatu (Egipto pre
zidentu) ir juodu paskelbę nau
ją valstybę, vardu Izarabia”.
Demokratai apie Vietnamą:

Prezidentas J. F. Kennedy 
1963 rugsėjo 13: “Mūsų politi
ka Vietname labai nesudėtinga. 
Mes norime karą laimėti: komu
nistai turi būti sustabdyti, ir

mes

amerikiečiai turės grįžti namo. 
Tokia yra mūsų politika”.

Prezidentas Johnsonas: 
nesiekiame karo laimėti.

šeši kandidatai demokratai 
į 1972 rinkimus: amerikiečiai 
turi atsisakyti nuo kišimosi Į 
Vietnamo reikalus ir grįžti 
jau namo.

Įžymus žodžiai, žodžiai 
čias kaip ir medžio 
spalva, čia žalia, čia raudona, 
geltona, pilka, bespalvė, iki pa
galiau pats lapas nukris, ,o me
dis susitrauks į save žiemoti.

Bet su pavasariu ateis nauji 
lapai ir spalvos ...

Žodžių kolekcionierius

tuo-

kei- 
lapų

Veiksnių 
pasitarimas
Mūsų veiksnių atstovų pasi

tarime, Įvykusiame balandžio 
24 New Yorke, dalyvavo Lietu
vos diplomatų, Amerikos Lietu
vių Tarybos, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės, JAV ir Kana
dos Lietuviu Bendruomenių, 
Lietuvos Laisvės Komiteto ir 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto atstovai

Ilgesnę pusę dienos vykusia
me pasitarime buvo:

a. išryškinta Lietuvos padė
tis dabartinėje tarptautinėje į- 
vykių eigoje ir mūsų vedama 
kova dėl laisvės — ji turi bū
ti remiama Lietuvos valstybės 
suvereninių teisių vykdymo at
statymo principu:

b. pageidauta, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietuvių 
veikloje būtų siekiama jos su
derinimo tarp Amerikos Lietu
vių Tarybos ir Liet. Bendruo
menės vadovybės;

c. jautriai suprastas Bražins
kų gelbėjimo reikalas, ir dėl 
to visi lietuviai kviečiami gau 
šiai aukoti Tautos Fondui. (E'

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaigos atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. 94-08 Jamaica Ave., 
Woodhaven, telef. 441-4712 ir 370 Union Ave., Brooklyn, telef. 384-4952.
JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison Stn 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
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.________________________________________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take ail orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumam s, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
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 
pgtamavimąi. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

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. 0707)?._________________
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379.______________________ -
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. ■— ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209: FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL 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. LieL Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

S
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: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

DAINŲ ŠVENTE CHICAGOJE
EKSKURSUOS:
New Jersey lietuviams iš Newarko aerodromo 
New Yorko lietuviams iš La Guardia

United Airlines ar TWA reguliariais skridimais. Grupės 
išvyksta kartu liepos 3 d. Grįžti kiekvienas gali individu
aliai savo pasirinktu laiku — be jokio pridėtinio mokesčio.
• Kaina: suaugusiems 89.00 dol; vaikams nuo 2 iki 12 m. 
44.50 dol.; kūdikiams žemiau 2 metų nemokamai.

(Visi taksai įskaityti)
Registruotis:

LITO
Kelionių Biuras
94-10 Jamaica Avenue 
Woodhaven, N.Y. 11421 
Tel. (212) 847-5522
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Dienos 'įvykius vertinant

Mes jums romo, o jus mums tankų!

Giedra nuotaika tenka minė
ti jaunimo New Yorke viešą pa
sirodymą — lyg atžalyną ka
lantis su pavasario orais. Re
tai kada tiek jaunimo esti salė
je ir scenoje, kiek jo buvo šeš
tadienį Toronto Birbynės kon
certe.

Ateina ir kitas pasirodymas 
— Brooklyno šeštadieninės mo
kyklos rengiama tarpmokykli
nė šventė gegužės 15.

Du dalykai čia teigiami: jau
nimas nėra abejingas, kai gau
na aktyviai pasirodyme daly
vauti; kai gauna pagastroliuo- 
ti ir sumegzti pažintis su kai
mynais lietuviais. (Brooklync 
mokykla čia buvo padariusi ge
rą pradžią, su kalėdiniu vaidini
mu pasirodžiusi Philadelphijo
je ir kt.). Čia jaunimas pasi
junta lietuviškos bendruomenės 
gyva dalis.

Tai lyg tęsinys netolimos pra
eities — jaunimo prasiveržime 
viešumon su Kudirkos žygiu. 
Tai lyg ir vietiniai pasirengi
mai artimai ateičiai — didžia
jam jaunimo sąskrydžiui, jauni
mo kongresui.

★

Mažiau giedru įspūdžiu su
tinki Eltos paskelbtą praneši
mą apie veiksnių konferenciją - 
New Yorke balandžio 24. Bū
tum laukes, kad ši konferenci
ja pratęs Cievelando ir Wash- 
ingtono konferencijas —- ten 
nužymėtam kelyje numatys 
konkrečius uždavinius ir su
tars būdus jiem vykdyti. Bet 
New Yorke tesutarta siekti... 
susitarimo tarp Alto ir Bend
ruomenės. ..

Po Cleveland©^ Washingtono 
tai didelis žingsnis atgal.

Washingtono konferencijo
je tarp veiksnių buvo ir spau
da, kuri yra iš tiesų realus 
veiksnys, nes ji formuoja lietu
višką opiniją, šioje konferenci
joje ir tuo atžvilgiu žingsnis at
gal — spauda nekviesta.

★

Giedros linkėjimu sutinkam 
New Yorko apygardos L. Bend
ruomenės vadovybės rinkimą 
gegužės 8 ... Du dalykai pa

prastai tamsina visuomeninę 
veiklą: vengimas prisiimti va
dovybės pareigas; dar blogiau 
— prisiėmus tenkintis “repre
zentacija” ir pareigų nevykdy
ti. Giedra čia didės tuo atveju 
jei vadovybėje atsiras nebūti
nai reprezentaciniai žmonės, 
bet žmonės, kurie turės ryžto 
ir posėdy pasėdėti ir už posė
džio padirbėti.

★

Nieko gero nelaukimo nuo
jauta sutinki Amerikos-Vokieti- 
jos politinius reiškinius, kurie 
tiesiogiai ar netiesiogiai gali pa
liesti ir lietuvius ... NYT pra
nešė apie rengiamą Free Euro
pe ir Liberty radijų reformą. 
Jie veikia iš Muencheno. Jie 
veikia privačia firma, neoficia
liai finansuojami ČIA. Tam iš
eina didelės sumos (pernai per 
30 mil.), o valstybės departa
mentas nepatenkintas, kad tai 
ne jo tiesioginėje kontrolėje. 
Jei tie radijai bus išlaikom: 
privačios korporacijos, oficia
liai Kongreso skirtom sumom 
tai galima laukti, kad ir prog
rama turės prisiderinti prie 
oficialios Amerikos politikos— 
neteks kovingumo.

Kai gegužės 1 Maskva vieša: 
angažavosi duoti paramą Indo
nezijos komunistiniam pogrin
džiui, tai valstybės sekr. Ro
gers 618 puslapių raporte apie 
Amerikos 1969-70 politiką te
rodo pastangas išlaikyti teritori
nį status quo, užgesinti kylan
čius gaisrus gaisrelius. (Kalbė
damas apie santykius su visom 
valstybėm, nerado nė vieno žo
džio, kad Baltijos valstybės te- 
beatstovaujamos Washingto
ne!).

Su šia politika sinchronizuo
ta Vokietijoje Brandto politika 
stiprindama pastangas bendra
darbiauti su komunistiniais re
žimais, ima rodyti ženklų ma
žiau toleruoti pavergtų tautų 
laisvės komitetus ir net susi
laikyti nuo tautinių grupių kul 
tūrinių institucijų rėmimo, ku
riuo Vokietija lig šiol buvo iš
garsėjusi kaip vienintelė tokia 
Europoje.

Savo laiku tai buvo tikra sen
sacija. Čekoslovakijos diktato
riaus Novotny globotinis, karo 
ministerijos gynybos komiteto 
pirmininkas, generolas Sejna, 

metų amžiaus, 1968 sausio 
25 pasiprašė politinio pabėgė
lio globos Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Tuo metu Čekoslo
vakijoje ką tik į valdžią buvo 
atėjęs Dubčekas.

Už politinio pabėgėlio globą 
Sejna pasiūlė atsigabentas kari
nes paslaptis. Jis pasakojo, jog 
Novotny norėjęs juo pasinaudo
ti, kad galėtų užgniaužti parti
jos “reformatorių” sąmokslą 
kuris siekė pašalinti Novotny 
ir partijos viršūnėje pastatyti 
Dubčeką. Novotny įsakė Sejnai 
tuoj pat sumobilizuoti vieną di
viziją, kad būtų užsmaugtas be- 
švintąs ‘Prahos pavasaris’. Bet 
užuot gelbėjęs Novotny, pats 
Sejna gelbėjosį, per Vengriją, 
Jugoslaviją ir Italiją pabėgda
mas į JAV, kad išvengtų baus
mės už padarytas malversacijas 
perkant užsienyje javus, iš 
ko turėjęs sau nemažos asmeni
nės naudos.

Rochestery, N.Y., balandžio 1, gastroliuojant Sibiro šokiu ansambliui, prie Eastmano teatro buvo surengtos tautu demonstracijos. Uaiyva- 
vo lietuviai, latviai, estai, ukrainiečiai, vengrai ir žydai. Nuotraukoje matoma lietuvių jaunimo grupė. Nuotr. Frank Mockevičiaus

Pasakoja pabėgęs čeko slovaku generolas Sen j a

Tada Sejnos “skandalas” li
ko paslaptyje. Niekam nebuvo 
aišku, kaip jis nekliudomas ga
lėjo palikti savo kraštą, kas 
jam padėjo pabėgti ir pan.
Sejna amerikiečių saugumui 

buvo tikras laimikis. Krašto ap
saugos viceministeris, kompar
tijos centro komiteto narys, as
meniškas Novotny draugas, jis 
turėjo visas žinias, kuriomis 
domisi Vakarų saugumas. Tai, 
ką Sejna papasakojo, labai pa
dėjo susekti čekoslovakų (ir-ne 
tik jų) šnipų tinklą Vakarų pa
saulyje.

Kai jau Sejna ištuštino slap
tų žinių maišą, tada sėdo rašy
ti savo atsiminimų. Kur jis 
juos rašo, niekas nežino, nes 
nėra žinoma jo dabartinė gy
venamoji vieta. Tie atsimini
mai yra ne kas kita, kaip slap
tas dienoraštis asmens, kuriam 
per dešimtį metų buvo atviros 
Kremliaus ir visų Rytų Euro
pos komunistinių kraštų kan
celiarijų durys. Tai atsimini

mai žmogaus, kuris buvo laba: 
arti Chruščiovo iškilimo ir kri
timo, Brežnevo triumfo, arti vi
sų kovų už valdžią ir intrigų 
Jam buvo žinomos raudonųjų 
“bosų” silpnybės ir mizerijos. 
Sejnos Atsiminimai suteikia iki 
šiol nežinotų dalykų tiem, ku
rie domsi Rytų komunistiniu 
pasauliu.

MANO
Didžiai mylėdamas ir gerb

damas jus, mano brangūs lie
tuviai, išblaškyti po visą pasau
lį, rašau jum šį vilties ir pa
drąsinimo laišką.

1951 gegužės 13 jūsų lietu
viai vyskupai tremtyje, susirin
kę pontifikalinėj lietuvių Sv. 
Kazimiero kolegijoj, Romoj, pa
aukojo Lietuvą ir viso pasau
lio lietuvius Nekalčiausiai Ma
rijos Širdžiai ir paskelbė ge
gužės 13-tąją Nekalčiausios Ma
rijos Širdies, lietuvių tautos ka-

Sejna pasakoja apie Chruščio
vo ir Mao Tse Tungo santykius, 
kurie vengrų sukilimo metu 
dar buvo geri, bet po trejų me
tų labai pablogėjo. Kai 195S 
Sejna, lydėdamas Čeksolovaki- 
jos krašto apsaugos minister; 
Lomsky, nuvyko į Maskvą . 
Chruščiovas tuoj ėmė keikti Pe- 

BRANGCS LIETUVIAI!
Gegužės 13 proga

ralienės, švente ir maldos at
gailos diena už Lietuvos laisvę 
ir pasaulio taiką.
- Šiuo metu rusų okupuota 
Lietuva yra kankinių tauta. 
Daug jūsų vyskupų, kunigų ir 
pasauliečių yra paaukoję savo 
gyvybę, kaip liudininkai, už 
tikėjimą. Visi vienuolynai užda
ryti, religinė spauda nutildyta, 
daug bažnyčių išniekinta.

Nežiūrint tokios priespaudos 

kingo valdovą: “Kai žiūriu į 
siaurai praplautas kino akis 
tuoj matau, kad viena jų žiūri 
į Maskvą,-o antra į Washing- 
toną, arba dar blogiau: ab: 
spokso į Sibirą. Kai aplankiau 
Mao Pekinge, jis man tuoj pa
rodė seną geografijos žemėla
pį, kur Sibiras ir kitos sovieti
nės teritorijos yra įjungtos : 
Kinijos ribas. Mao pirštu rodė 
tas ribas, netardamas žodžio

(nukelta į 4 psl.)

tikintieji liko ištikim Kristui ir 
Jo Bažnyčiai. Jie tebegarbina 
Dievo Motiną savo šventovė
se, o ypatingai garsiojoj Šilu
voj. kur Marija apsireiškė 1608. 
Todėl teisingai Jo Šventenybė 
popiežius Pijus XI jūsų šalį pa
vadino Terra Mariana — Mari
jos žemė.

Paskutiniu laiku jūs parodė
te pamaldumą Fatimos Marijai, 
kuri prašė melstis ir atgailau
ti už pasaulio taiką. Taip pat ir 
popiežius Paulius maldą pavadi
no “vieninteliu taikos ginklu”. 
Tačiau negalės būti pasauly 
tikros taikos, kol Lietuvai ir ki
tom tautom bus atimta laisvė 
ir teisingumas. Pats popiežius 
Paulius kviečia malda ir darbu 
aukotis “tikrajai taikai, teisin
gai ir pastoviai taikai, kur nuo
širdžiai pripažįstamos žmogaus 
asmeninės teisės ir laisvė atski
rom tautom”. (Message for the 
Observance of a Day of Peace, 
Dec. 8, 1967.)

Marija Fatimoj pažadėjo, kad 
Jos Nekalčiausioj! Širdis paga 
liau triumfuos. Taika, pagrįsta 
tiesa, teise, laisve ir meile turi 
būtinai viešpatauti Lietuvoj 
ir kitose tautose. Todėl aš kvie
čiu visus lietuvius, esančius vi
sose pasaulio šalyse, paminėti 
gegužės 13-tąją, kaip maldos ir 
atgailos dieną už Lietuvos lais
vę ir pasaulio taiką.

Jungdamasis su jumis maldo
je. aš prašau dangiškąjį Tėvą, 
kad Jis laimintų jūsų tėvynę 
Lietuvą, visus lietuvius, o ypa
tingai ištremtuosius į Sibirą. 
Teišprašo dangiškoji Motina iš 
savo dieviškojo Sūnaus jum 
Kristaus ramybę ir Lietuvai lais 
vę.

Linkėdamas jum gausios pa
laimos, aš lieku atsidavęs jum 
Kristuje.

Humberto S. Medeiros
Bostono arkivyskupas
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JURGIS KOŠYS

KAIMAS-SALDI SVAJONĖ
POEMA

Čia spausdiname Jurgio Košio poemos — KAIMAS 
SALDI SVAJONE — santrauką.

Savaime kyla klausimas, kaip šiais laikais prieita 
prie poemos, kodėl čia padaryta tos poemos santrauka.

Apskritai —poemos žanras šiais laikais yra labai 
retas. Poema buvo populiari senovėje; vėliau, augant 
technikinei kultūrai, žmogui vis labiau skubant, poema 
buvo pakeista romanu, apysaka.

Suradus rankraštį, tad, ir buvo susidomėta, kas to
je poemoje rašoma, kaip ji įsiterpia į mūsų laikus.

Poema turi apie 170 puslapių, rašytų mašinėle. Joje 
yra įvairiausių digresijų, nukrypimų, įterpiamos net at
skiros legendos, pasakojimai, plačiai aprašomi darbai, 
švenčių papročiai.

Poemoje aprašoma maždaug 1930 metų Lietuva, Jos 
vyriausias veikėjas yra Jurgis Sketerys, iš profesijos mo
kytojas, bet dėl idealizmo turėjęs pasitraukti iš gimna
zijos. Nemokėjo prisiderinti prie susidariusių sąlygų, 
prie režimo. Jis gyvena ūkyje. Ūkininkauja puikiai, kar
tu kelia ir viso kaimo kultūrą.

Piemoje minimos vietos — Seda, Telšiai,Kalvarija. 
Prie Sedos gyvena dvi jaunos seserys — Olė ir Teklė 
Vaškaitės. Pas jas ir pradeda lankytis Jurgis Sketerys, 
palydėtas savo kaimyno Didžiulio, kuriam tenka piršlio 
vaidmuo. Be šių žmonių, dar poemoje minimas Sedos 

klebonas, kaimo gydytoja Domicėlė, kuri šioje san
traukoje visai praleista.

Santraukoje praleista ir Didžiulio liga, jo kelionė į 
žemaičių Kalvarijos atlaidus, kur pakelėje aprašomi 
Telšiai, Alsėdžiai, vėliau plačiai vaizduojami atlaidai.

Santraukos pagrinde palikta tik meilės istorija. 
Baigiama pakiliais motyvais, kaip viskas aukojama kai
mui. Gale minimos trys vyrų rankos čia paimtos iš Švei
carijos istorijos. Ir jos pradžioje buvo trys vyrai, kurie 
drauge sudėjo rankas, kad pastatytų tėvynę.

Pats autorius, Jurgis Košys, pedagogas, sulaukęs 
80 metų, yra mokytojavęs poemoje aprašomose vietose 
— Telšiuose ir Sedoje. Tas vietas gerai pažindamas, 
daug dėmesio skyrė ir anam gamtovaizdžiui. Autorius 
seniau spaudoje yra rašęs žemės ūkio klausimais. Į lite
ratūrą ateina kaip mėgėjas, be didesnio specialaus pa
sirengimo.

Čia ir iškyla formos klausimas. Poema parašyta sila
biniu eiliavimu, panašiai, kaip buvo rašoma praeitame 
amžiuje. Nesirūpinama perdaug formą puoselėti, labiau 
telkiamas dėmesys į aprašomus vaizdus, į vedamą idėją.

Prašome pasekti šiuos puslapius. Iš jų prisikels gaba
lėlis nepriklausomos Lietuvos laikų.

★
DVI SESERYS

TEKLĖ ir Olė — dvi seserys šaunios — 
Užpiliuos gyveno, pakol buvo jaunos.
Jų ūkis tarp medžių plačioje lankoje 
Stovėjo prie upės Varduvos dauboje. 
Atkalnėje sodas, apačioj — beržynas 
Tęsės ligi tilto, paskui — ąžuolynas. 
Toliau pagal upę ėjo žalios pievos, 
O kur josios baigės, težino viens Dievas.

Kada pavasaris gėlėtasis aušo,
Arba margas ruduo vaikė lapą sausą,
Ar žiema pusnėmis pakalnę pripylė,
Ar šiltą vasarą čiauškėjo ten zylė, 
Buvo gražu, miela ir dideliai jauku, 
Ar eidavai pieva, ar mišku, ar lauku.

Vienišos mergaitės tvarkė aną ūkį, — 
Retai iš kaimynų kas buvo užsukę 
Patarti, padėti, ūkį apžiūrėti, 
Pirkti ką, parduoti ar pasiderėti. 
Skurdo jos nematė, bet kukliai gyveno, 
Nes ūkininkavo, kaip buvo nuo seno. 
Viskas gerai klojos, ir ūkis negriuvo, 
Kol sveikos ir darbščios dvi seserys buvo. 
Bet atėjo laikas, kada trobas taisė, 
Kada nelemtoji meilė įsimaišė ..

★
Teklė — juodaplaukė su žaliom akimi, 
Be spalvų, gyvumo — tokia ji jau gimė, 
Buvo labai grakšti, išbalusio veido, 
I kalbas ir juokus retai tesileido.
Rodos, pats rimtumas iš jos veido dvelkė, 
Kada ji kalbėjo, rašė arba veikė.
Vyrai gi į Teklę šnairomis žiūrėjo, 
Su ja bičiuliauti drąsos neturėjo. 
Stora buvo Olė, skaisti, geltonkasė, 
Kaip sirpstanti uoga, retai tokią rasi. 
Visada ji gyva, kur tik pasisuko, 
Skambėjo jos juokas, išdaigų netrūko. 
Pagirų ir pokštų niekam negailėjo, 
Už tai daug palydų, bičiulių turėjo 
Ji medžius ir krūmus kruopščiai prižiūrėjo, 
O be to, ir sielą poetės turėjo.
Ar zylė čiauškėjo, ar kranksėjo varna, 
Paukščiuose ji matė sodininko tarną.
Už bitelių skriaudas ant paukščių nepyko, 
Bet klausant jų dainos ir kerštas išnyko.
Sode tarp žilvičių lakštingala suokė. 
Vakarais jos klausė, ją svajot išmokė... 
Pirma nosim inzgė, paskui padainavo, 
Išliedama svają jautrios Širdies savo. 
Jos svaja auksinė sukos apie vyrą, 
Kuris ją mylėtų savo širdim tyra.
O taip maža reikia — tik vieno bernelio... 
Nors tu jo nerasi, kaip gry bo prie kelio—

Tos dvi seserys Vaškaitės gyvena tėvų paliktame 
ūkyje. Daugiausia šeimininkauja Olė. Teklė pyksta, kam 

jos sesuo tokia lengvabūdė, svajoja apie vyrus. Bet ir 
Teklė slapta svajoja.
Seserys susipyksta.

Supykusios sesers kreivai sušnairavo, 
Gi kambary tyla, tyla viešpatavo. 
Viena nekalbėjo, kita kaktą raukė, 

' Prašant atleidimo viena kitos laukė.
Reikėjo čia trečio, kad pertrauktų tylą. 
Na,-ir atsirado, kaip kartais kad yra.

JURGIS SKETERYS

Jurgis, nuo saulutės įkaitęs, įrudęs, 
Pomarškinis dirbo, darže įsisukęs, 
Piktžoles ravėjo, apkaupė kopūstus, 
Ko tai nerimavo, ko tai buvo rūstus. 
Čia dirbsi ir dirbsi, nusisuksi sprandą, 
O vis rasi augant baltąją balandą. 
Juk reiktų išvykti svieto pažiūrėti, 
Nes reikia su kaimu reikalų turėti.

Išsitepė ratus, stebules nušluostė, 
Taip kinktus nuvalė, kvepėjo, kai uostė; 
Ištraukė botagą ilgąjį nendrinį, 
Išeigai paskirtą, kaip daiktą rinktini. 
Saulei netekėjus, sėdo ant pasostės. 
Rytmečio gražumu nereikėjo guostis. — 
Oras kaip krikštolas, debesėliai balti 
Aukštai nejudėjo, lyg būtų prikalti. 
Pilkoji gi žemė drėgnumu kvėpavo, 
Želmenys tik augo ir gelsvai žaliavo.

Jurgis pasijuto laimingas laukuose, 
Lėkė kaip pakvaitęs ratuose naujuose. 
Gi juodbėris žirgas kojom tiktai žaidė, 
Per pievas, per lankas, per gražią giraitę. 
Viskas čia malonu, viskas akį traukia, 
Tik sieloje — tuščia, širdis ko tai laukia... 
Greit pasiekė vingius, Varduvos pakalnę 
Ir patraukė krantu pagal srovę švelnią.

(Bui daugiau)
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Nebaigta daina LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES
Rašytoja Karolė Pažėraitė 

yra pažįstama iš Lietuvoje
(1936) išėjusios apysakos “Nu
sidėjėlė”, kurios antroji laida 
(1953) išleista Australijoje. Vo
kietijoje (1948) išėjo jos roma
nas “Liktūnas”, o Brazilijoje 
(1954) — novelių rinkinys “Did
vyrių žemė”.

Tik ką gavome Kardės Pažė
raitės romaną “Anapilio papė
dėje”.

Naujasis romanas prasideda 
prie Dusios ežero.

Jonė Vingėlaitė, pagrindinė 
veikėja, atsisveikina su Dusia. 
Keliaudama į tėviškę, džiaugia 
si medžiais, gėlėmis, paukščiais, 
žvėreliais. Kelyje susitinka 
Dzievyžienę. Užkalbina. Iš mo
ters lūpų veržiasi dzūkiški žo
džiai. Toliau Vingėlaitė supa
žindina skaitytoją su savo šei- 
ma( motina, senele, seneliu, 
savo broliais Kaziu ir Vytautu 
Pakviečia skaitytoją į Prapuntų 
dvarą, kuriame gyvena savinin
kė našlė su vaikais.

Jonė grįžta į Marijampolę mo
kytis. Susipažįsta su Kleopą. 
Abi apsigyvena viename kam
baryje. Kleopą judri, mokslu vi
sai nesidomi. Jonė įsijungia ; 
ateitininkų kuopą, kurios pir
mininkas Jurgis Tauras patrau
kia jos dėmesį. Iki tolei ji bėgo 
nuo vyrų, kai tie stengėsi su ja 
bendrauti. Jurgį mergaitė stebi 
ir apie jį galvoja: “Kaip jį čia 
visi myli, gaudo kiekvieną jc 
žodį, kaip kokį brangakmenį.. 
Jo spinduliuojanti jaunystė, iš
viršinio ir išvidinio g r o- 
žio junginys, nepaprasta iškal
ba, susijusi su erudicija, visus 
traukia ...” (107 psl.) Tačiau 
Jonės meilė Jurgiui lieka ne
baigta daina.

Jonės draugių tarpe ypatin
gai žavi yra Juoze. Įdomus Jo
nės ir Albinos atsilankymas 
pas piešimo mokytoją dailinin 
ka Antana Aleksandravičių. Al
bina pasipiktina mokytojo su
kurta nuoga statula. Ji drąsia: 
pasako mokytojui savo nuomo
nę. Prašo statulą-aprengti.

RAŠINIO KONKURSAS
Lietuvių Veteranų Sąjungos 

Ramovės New Yorko skyrius 
skelbia rašinio konkursą, kurio 
tikslas yra — rasti konkrečius 
ir veiksmingus naujus būdus 
lietuvių tautos laisvei ir nepri
klausomybei atgauti.

Konkurso sąlygos
Tema: Nauji keliai ir būdai 

nepriklausomai Lietuvai atsta
tyti.

Konkurse gali dalyvauti as
menys ne vyresni 35 metų am
žiaus.

Rašinys, ne trumpesnis kaip 
1500 žodžių, parašytas maši
nėle, dvigubu tarpu, prisiunčia
mas iki 1971 spalio 15.

MERGAITES: nuo 7-16 metų 
birželio 27-liepos 11 

arba visą mėnesį 
liepos 11-liepos'24

BERNIUKUS: nuo 7 - 14 metų 
liepos 25-liepos 31 d.d.

Stovyklą praveda Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys 
su parinkto personalo pagalba

Šiame romane plačiai at
skleistas gimnazijos jaunimas. 
Daugumas stengiasi kilti aukš
tyn. “Tolimoji Tobulybės 
Žvaigždė niekuomet nesiliovė 
viliojusi jų prie savęs. £jo jie 
prie tos Tobulybės žvaigždės 
siauru takeliu, bet jis buvo už
tektinai platus, kad sutilptų ja
me visi tie, kurie siekė anos 
Žvaigždės ...” (167 psl.)

Jonė Vingėlaitė praveria sa
vo sielos pasaulį. Ji pasakoja 
apie “Kažką”.” .. .Ir kas tas 
balsas, kuris manyje prabilo? 
Ar tai iš šalies koks balsas, ar 
iš mano sielos užkaborių iški
lęs? .. .ausimis aš jo negirdė
jau ... jis pasiekė ... smege 
nis.. aš pastebėjau ne vieną 
kartą tą keistą reiškinį. Tas 
kažkas žiūri į mane lyg iš ša
lies, Šaltai mane kritikuodamas 
ar diktuodamas man, kas rei
kia daryti vienu ar kitu atve
ju, tai už mane kalba”. (77 psl.} 
Jonė dažnai išgirsta savyje 
Kažką. “Ir kas per vienas tas 
Kažkas? Ar tai nežinoma jėga, 
kylanti iš jos pačios sielos 
gelmių, ar tai kokia dvasia įsi
maišo į jos gyvenimą ir jai va
dovauja?” (201 psl.)

Romanas suskirstytas sky
riais, kurie turi antraštes. Pa
sakojimą paįvairina eilėraščiai, 
cituojami pačios Jonės ir kitų. 
Reikia pažymėti, kad šiame ro
mane gražiai atskleisti žmonių 
santykiai su Dievu, gamta ir 
žmonėmis. Žmonės meldžiasi. 
Jų malda nuoširdi.

“Anapilio papėdėje” roma
nas yra įdomus vyresniesiem, 
primenąs svajonių ir lūkesčių 
dienas. Jaunimas jame ras be
simokančius savo pažįstamus 
vyresniuosius.

Jonei senelis linkėjo, kad ji 
žvaigždele spindėtų. Skaitytojas 
mielai prisideda prie to linkė
jimo.

(Karolė Pažėraitė — Anapi
lio papėdėje. Išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas. Spausdinc 
Draugo spaustuvė 1971. Kaina 
5 doleriai.) M. Naras

Rašinys, pasirašytas slapyvar
džiu, siunčiamas paštu šiuo ad
resu: Mr. J. Klivečka, 76-13 85 
Road, Woodhaven, N. Y. 11421. 
Tame pačiame voke su rašiniu 
turi būti įdėtas kitas mažesnis 
užlipdytas vokas su tikrąja au
toriaus pavarde ir adresu.

Už įvertinimo komisijos pri
pažintą geriausią rašinį bus į- 
teiktas konkurso laimėjimo pa
žymėjimas ir 150 dolerių pini
ginė premija.

Premijos įteikimas bus 1971 
lapkričio 23 dienos minėjimo 
metu New Yorke.

Konkurso įvertinimo komisi
jos sąstatas bus paskelbtas vė-

DARBIHINKAS

Solistė L. Juodytė balandžio 24 dainuoja savo su dukra Janina rečitalyje vysk. Moloy kolegijoje, Rockwell
Center, L.I., N.Y. Akomponuoja dukra Janina. Nuotr. V. Maželio

PASAKOJA GENEROLAS...
(atkelta iš 3 psl.}

Aš irgi nieko nesakiau.”
Chruščiovas tada Sejnos ir 

Lomskio akivaizdoje aiškiai iš
dėstė, ką jis manąs apie kinus 
“Mes turime kovoti dviem fron 
tais: prieš imperialistus ir 
prieš maoistns. Negalime Mac 
traktuoti lengvapėdiškai. Jo po
litika yra nacionalizmas, o im
perialistų — pinigas. Tačiau 
nacionalizmas yra daug pavojin
gesnis.”

Tarp “linksmų” atsiminimų 
skyrių yra Kubos krašto apsau
gos ministerio Raoul Castrc 
(Fidel Castro brolio) apsilan
kymas Prahoje. Cekoslovakų 
vadai nelabai tikėjo “valstybi
niu taktu” tų barzdočių, ku
riuos Havanos diktatorius pa
statė į valdžią. Kubos delega
cijos atvykimas į Prahą kaip 
tik patvirtino tokį manymą.

Tuo metu Sejna gavo užda
vinį lydėti Raoul Castro į nak
tinius lokalus, kur jis užsibūda
vo iki ryto ir kur nesivaržyda
mas rodė savo lotynišką karš
tį. Kai reikėdavo sėstis prie de
rybų stalo, tai kubiečiai būda
vo labai išvargę ir apsnūdę. At
eidavo su paraitotomis ranko
vėmis, dvokią prakaitu, su il
gais cigarais dantyse, sveikin
davo Lomsky be ceremonijų— 
tą Lomsky. visuomet griežtą ir 
rimtą kariškį. Prahoje buvo kai- 

liau. Visi konkursui atsiųsti 
rašiniai gali būti spausdinami 
Lietuvių Veteranų Sąjungos 
Ramovės New Yorko skyriaus 
nuožiūra be atskiro leidimo ir 
honoraro.

L.V.S. Ramovės
New Yorko skyriaus 

valdyba 

N LIETUVIŠKO JAUNIMO
STOVYKLA

Kviečiame visą lietuviškai 
kalbantį jaunimą

Džiaugsmas, dainos — NERINGA, 
Tegyvuoja stovykla!

Marlboro, Vermont

Gauti platesnių informacijų, 
kreipkitės:

NERINGA
I. C. C.
Putnam, Conn. 06260
Tel. 203-928-5828

N 
G

bama, kad Lomsky, kai norėda
vęs nusijuokti, eidavęs į rūsį, 
kad jo besijuokiančio niekas ne
pamatytų.

O jau buvo tikra maišatis, 
kai Kubos delegacijai buvo su
rengta iškilminga vakarienė. 
Ceremonialas nustatė vietas 
prie stalo pagal vyresniškumo 
laipsnį, padedant kiekvienam 
kortelę su jo pavarde ir rangu. 
Kubiečiai būriu įsiveržė į vaka
rienės salę, griebėsi kėdžių, 
kaip kuriam papuolė. Čekoslo- 
vakas patarnautojas dar bandė 
išsaugoti vietą Lomsky dešinė
je, kur turėjo sėdėti garbingiau
sias svečias — Raoul Castro. 
Bet vienas barzdotas kubietis 
įsiveržė į tą rezervuotą kėdę, ir 
kai jam parodė kortelę su už
rašu “Jo Ekscelencija Raoul 
Castro”, tas ją perkėlė į kitą 
vietą ...

Lcmsky, matydamas Kubos 
delegacijos nuotaikas, be jo
kios diplomatijos, be retorikos 
tiesiog paklausė: “Ko reikia Ku
bai?” Jo kaimynas kubietis 
tuoj atšovė: “Tankų”. O Raou] 
Castro pasiūlė: “Mes jūsų ka
reiviam atsiųsime romo, o jūs 
mum pancerių”.

Iš Prahos Raoul Castro nuvy
ko į Maskvą. Grįždamas vėl su
stojo Prahoje ir tuoj ėmė gir
ti Chruščiovą, pasakodamas 
Sejnai: “Tik pamanyk: Chruš
čiovas pats man pylė degtinę ir 
savo peiliu užtepė sviestą ant 
duonos. O kai jo arbata buvo 
išpilta ant mano kelnių, ta: 
Chruščiovas savo nosine man 
jas valė.”

•
Sejna pastebėjo, kad santy

kiai tarp Chruščiovo ir Ulbrich- 
to irgi nėra geriausi. Keletą mė 
nešiu prieš Chruščiovo pašalini 
mą nuo valdžios jis Ulbrichtą 

ir Mao kišo į tą patį maišą, abu 
kaltindamas karo kurstytojais. 
Apie Ulbrichtą Chruščiovas sa
kė: “Kai kurie mano, kad po
litika geriau sekasi ne su rau
dona gėle atlape, o su peiliu 
dantyse.”

•
Kada Chruščiovas krito, jc 

jo žmona gydėsi Čekoslovaki
jos Karlsbade drauge su Brež
nevo žmona. Abi moterys pus
ryčiavo, kai radijas pranešė 
apie Chruščiovo pašalinimą nuc 
valdžios. Chruščiovienė servetė
le prisidengė veidą, kad nebū
tų matomos ašaros, o Brežnevie 
nė ją apkabino ir pasakė: “Ne
verk. Norėčiau, kad tu supras
tum gėdą, kurią aš šiuo mo
mentu jaučiu”.

•
Sejna paliečia taip pat vis au

gančią sovietų įtaką Egipte, kas 
domino ir Čekoslovakiją, kuri 
per ištisą metų eilę siuntė gink
lus Egiptui. Nasseris buvęs 
priešingas sovietų buvimui save 
teritorijoje, o ir Kremlius ne
labai pasitikėjęs antikomunistu 
Nasseriu. Tiktai po 1956 m. 
Suezo karo Nasseris pasidaręs 
lankstesnis. Kai 1967 egiptie
čiai per kelias dienas buvo pa- 
klupdyti, o tai sukėlė Rytų Eu
ropos ekspertų nuostabą,— bu
vo surastas tos paslapties rak
tas. Karinis cekoslovakų pata
rėjas Egipte generolas Hlvaty 
pasakojo Sejnai: “Kai prasidė
jo karas, egiptiečių oro laivyno 
generaliniame štabe nebuvo nė 
vieno budinčio karininko. Aš 
buvau vienas. Egiptiečiai buvo 
užsiėmę merginomis ir kitais 
privačiais reikalais.”

•
Tokios bendrai informacijos, 

kurių suteikia Sejnos knyga. 
Iš jų galima susidaryti kai ku
rių paslaptingų įvykių pilnesnį 
vaizdą. Kitos Sejnos informaci
jos su ženklu “top secret” guli
amerikiečių saugumo archyvuo
se. Pačiam Sejnai nėra kelio su
grįžti atgal į Prahą. Jo turimos 
žinios nepatinka nė Husakui.

Sakoma, kad Sejna atgabe
nęs į Vakarus ir Varšuvos pak 
to mobilizacijos planus bei ar
timiausius taikinius tuo atveju, 
jei karas prasidėsiąs nuo Rytų. 
Žinoma, strategijos technika 
galėjo jau pasikeisti, tačiau 
eventualaus karo motyvai, iš 
viso komunistinių kraštų men
talitetas lieka tas pats. O tai 
yra vertinga medžiaga Pentago
no archyvam. J. DR

Dail. A. Tamošaičio 
paroda

Nuo balandžio 27 iki gegužės 
14 The Arts Club galerijoje 
Montrealyje, Kanadoje, vyksta 
dail. Antano Tamošaičio tapy
bos paroda. Išstatyta 30 kūri
nių, nutapyti jo tradiciniame 
stiliuje.

Dail. Antanas Tamošaitis ir 
jo žmona Anastazija, taip pat 
dailininkė, gyvena Kingstone, 
Kanadoje, netoli nuo Toronto.

(nukelta į 7 psl.)

Dainos, Aldonos Dičiūtės - 
Trečiokienės įdainuota: Siuntė 
mane motinėlė, Trys mane 
peikė, Liepė man motulė, Pa
vasario dienelė, Oi ko verk, se
sele, Vai pūtė, pūtė, Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka, Beauštan- 
ti aušrelė, Mano gimtinė, Vai 
gražu, Mano rožė, Rūta, Ne 
margi sakalėliai, Per pasaulį ei
na žmogus, Jei gyvenimas sap
nas ir Malda. Mono 5 dol.

Mano Lietuvos prisiminimai. 
Sol- Lionės Juodytės įdainuota 
pritariant gitarai: Lietuva bran
gi, Karvelėli mėlynasis. Ne pu
šis vaitoja, Eikš čionai mergai
te, Sykį bernelį pamačiau. Naš
laitė, Praslinko auksinės die
nelės, Jį lydėsiu. Svajonė, Ap- 
vilkit juodais rūbais, žvaigždė 
jaunystei mano, Gražių daine
lių, Meilė kankina ir Tėviškė 
šaukia. Kaina 5 dol.

Sodauto, Vilniaus vyrų 
choras “Varpas”, 1969 m. Ita
lijoj laimėjęs 2 pirmąsias pre
mijas, dainuoja: Kur tas kalne
lis, Augo kieme klevelis, Ant 
kalno karklai siūbavo, Gau
džia trimitai, Oi tu sakai, Ūžia 
girelė, Daunoj lylio čiūto, So
dauto, Nakties valsai, Tyliai, 
tyliai, Žiedelis-Pigarėlis, Naktis, 
Medžiotojų choras, Laisvasis 
šaulys ir Vergų choras. Išleido 
“Krivūlė” Montrealyje. Mono, 
galima groti ir stereo. Kaina 
5 dol.

Gimtinės dangus. Lietuvių 
kompozitorių lengvos muzikos 
įrašyta 12 dainų: Gimtinės dan
gus, Jūra gimtoji", Prie 
laužo, Linksmasis medžio
tojas, Kelionės daina, Žaliasis 
potvynis, Grįžtant į uostą, Čipo
linas, Vėjas pusto kopų smil
tis, Prie apleisto namo, Šiau
rės atradimas, Skausmas. Dai
nuoja solistai. Išleido Lietuvių 
Radijo Montrealyje. Kaina 5 
dol.

Poezija ir Proza. Keturi au
toriai skaito su J. Gaidelio mu
zikos palyda. St. Santvaras: 
Laiko lašas, Vabalėlis, Pakran
tė, Žuvėdra, Lopšinė ir 
Džiaugsmas. B. Brazdžionis: 
Tolimas kaimas, Sulamita, Ug
niavietė užgeso, Valandos, Ma
no protėvių žemė, Rudens ro
mansas, Kontrastai ir Didžioji 
kryžkelė. A. Gustaitis Minoriš
kai, Gera būti dideliam, 
Jaunystė, Draugystė, Taip sma
gu, kad sunku ir Ruduo. Pulgis 
Andriušis: Ištrauka iš apysa
kos “Sudiev, kvietkeli”. Mono, 
kaina 5 dol. Gaunama Darbi
ninko administracijoje.

Skamba ir aidi daina, Vil
niaus radijo ir televizijos mo
terų ir mišrus choras dainuo
ja: Kur Šešupė teka, Nemunas 
banguoja, Aš paėmiau už 
rankelės, Kraitvežių daina, Aš 
ne uliot atėjau, Žirgeliai pakin
kyti, Vyrai dainuoja, Oi žiba 
žiburėlis, Rūta žydėk, Augau aš 
pas tėvelį, žalioj lankoj obely- 
nas, Tykus buvo vakarėlis- Plau
kia antelė, Lėk gervė ir Arai. Iš
leido Krivūlė, Montrealis, kai
na 5 dol. Persiuntimui 50 c. 
Gaunama Darbininko adminis
tracijoje.

Aldona Stempužis, su Stutt- 
garto simfonijos orkestru, vad. 
D. Lapinskui, dainuoja: (Car- 
men-Bizet) Habanera, Seguidil- 
la ir Carreau Pique; (H Trovato- 
rė, Don Carlo — Verdi) Stride 
la vampa ir O don fatale; (Sam
son et Dalila — Saint Saens) 
Amour viens aider ir Mon 
coeur s’ouvre a ta voix) (Orfeo 
—Glueck) Che faro senza Euri- 
dice ir (II barbiere di Siviglia— 
Rossini) Una voce poco fa. Ste
reo galima vartoti ir mono, kai
na 6 dol.

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dot, dabar su persiun
timu — 8 dol. Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

Muzikos rinkinys 27, įdainuo
ta: Griuvėsių gėlelė, Gieda gai
deliai, Dru lia, dru lia, Vai ne
kukuok, Pas močiutę augau, 
Našlaitės kapas, Gražus miško 
būdas, Kai mes augom du bro
liukai ir Sėdžiu po langeliu. 
Dainuoja Pupų dėdė ir dėdie
nė, V. Volteraitė ir S. Grauži
nis. Kaina 5 dol.

Muzikos rinkinys28, įdainuo
ta: Karo muziejaus vėliavos nu
leidimas I ir II dalis, Ko vė
jai pučia, Kur lygūs laukai, 
Marš, marš kareivėliai, Senas 
kanklininkas, Saulėta diena, Iš
gėriau septynias, Šią naktelę 
per naktelę, Sutems tamsi nak
tužėlė, Geležinio vilko maršas, 
Vaidilos malda ir Mano svajo
nė. Dainuoja A. Sabaniauskas, 
S. Graužinis, J. Petrauskas, V. 
Dineika ir karo mokyklos cho
ras. Kaina 5 dol-

A. šabaniausko šokię muzi
kos rinkinys 26. Septintame ro
juje, Mūsų susitikimas, Sutemų 
daina, Luna — mėnulis, Mary
tė mėlynakė, Tik tau- Rio Ri
ta, Jaunystės meilė, Ta naktis, 
Nakties serenada, Aldona, Al
dona, Kodėl neatėjai ir Ei, tu, 
mergyte. Kaina 5 dol.

A. Dvariono šokių muzikos 
rinkinys 25. Sapnas, Gyveni
mas, Ispanų valsas, Tik man tu 
priklausai, Liūdna man be ta
vęs, Daina padės gyventi, Buč
kis, Širdie, Skraido garsai, 
Skrenda naktys, Paskutinis sek
madienis ir Turiu dvi mergi
nas. Kaina 5 dol.

Pianistė Julija Rajauskaitė 
atlieka: Music of Franz Liszt: 
La Campanella, Gnomenreigen, 
Deux Legandes, Valse oublee 
Nr- 1, Sonetto del Petrarca, 
Au bord d’une source in Rhap
sodic Hongroise. Stereo, kaina 
6 dol.

Dainų ir arijų rečitalis, J. 
Vaznelio: Augo girelėj, Tamsioj 
naktelėj, Nejaugi vėl, o Dieve, 
Dzūkų krantas, Žalioj lankelėj, 
Laikrodis, Klajūnas, Arija iš 
op. “Don Carlos” ir “Sevilijos 
kirpėjas”- Mono 5 dol.

Dainuojam su Lione, Įdainuo
ta Juodytės solo ir duetai: Kur 
bakūžė samanota, Supinsiu dai
nužę, Dukružėlė, Gegutė raibo
ji, Mamytė, Spragilų daina, Aš 
bijau pasakyt, Šventė, Aguo
nėlės, Oi greičiau greičiau, Gy
venki, juokis ir mylėk, Vai pū
tė, pūtė, Apynėlis, Pradal
giuose, Pamylėjau vakar, Plau
kia sau laivelis. Mono, galima 
groti ir stereo, kainą 5 dol. Dau
giau užsisakant, duodama nuo
laida. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

Montrealio Aušros Vartų 
Choras dainuoja: Kur giria ža
liuoja, Korteliai sulojo, Pava
sario rytas, Berneli mūsų, Meno 
daina, Garsus mano Vilnius, Lė
kit mintys, Girioj, Čigonai, Ud- 
rio daina, Tremtinių ir išvežtų
jų giesmė. Stereo galima groti 
mono, 5 dol.

Tra-Lia-Lia, Lituanicos Tun
to skautų įdainuota 18 ’ lietu
viškų skautiškų dainų: O Tėvy
ne gintarinę, Kregždutė, Straz
delis, Nusileido saulužėlė, šiene* 
lis ralio, Pakelsim vėliavas, Pa
sėjau linelius ant pylimo, Ra- 
movėnų maršas, Smarkiausi iš 
visų, Smailužis, Vėjas, Sutrenks 
propeleriai, Gęsta laužai, šėriau 
šėriau, Vėjavaikis. Paruošė F. 
Strolia. Stereo su persiuntimu
5 dol.

Gaudžia Trimitai. įgrojo 
Stuttgarto simfonija, Br. Jonu
šui diriguojant: Gaudžia trimi
tai, Įžengimas į Vilnių, Ramo- 
vėnai žengia, Tai ne miškas 
šlama, Šėriau žirgelį, Parado 
maršas, Kur bakūžė samanota, 
Nedėlios rytelį, Plaukia sau lai
velis, Šaulės pirmyn, Ei pasau
li ir Leiskit į Tėvynę. Kaina
6 dol.

šios bei kitos knygos ir plokš
telės gaunamos: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave., Brook
lyn. N. Y. 11221.

Persiuntimui pridedama 50 
centų.
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JAUNIMO ANSAMBLIS GINTARAS 
iš Kanados atvyksta į Hartfordą

Gegužės 22, šeštadieni, Hart
fordo ir apylinkių lietuviai 
turės retą progą išgirsti 
ir pamatyti puikųjį lietuviškos 
dainos, šokių ir muzikos an
samblį “Gintarą” iš Montreal 
Kanada. Šis jaunimo ansamb
lis turi per 50 lietuviško jauni
mo ir yra palydimas vieninte
lio Amerikos kontinente egzis
tuojančio lietuvių liaudies in
strumentų orkestro, susidedan
čio iš retai begirdimų instru
mentų, kaip beržiniai trimitai, 
rageliai, birbynės, skudučiai, 
lumzdeliai ir Įvairių rūšių 
kanklės.

“Gintaro” jaunimo ansamb 
liui vadovauja jo kūrėjas Zig
mas Lapinas, jau nuo trem
ties dienų Vokietijoje lietuviam

BALTIMORE, M D.
Pirmoji vaikę komunija bu

vo gegužės 2 per 8:30 v. mi
šias. Daug žmonių dalyvavo 

"bažnyčioje. Celebrantas buvc 
kun. A. Dranginis. Po mišių 
vaikai su juo nusifotografavo.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, gegužės 4 dalyvavo koncer
te. kuris buvo War Memorial 
salėje. Čia pasirodė įvairūs a- 
pylinkės veteranų chorai. Mū
sų vvrai sudainavo kelias dai
neles.

Seimu komunija bus Motinos 
dieną, gegužės 9, per 8:30 v 
mišias. Šis gražus paprotys Šv. 
Alfonso bažnyčioje prasidėjo 
prieš kelerius metus.

Šv. Alfonse mokyklos vaika: 
balandžio 30, 6:30 v.v. surengė 
procesiją Marijos garbei. Visi 
vaikai pasipuošę ir su gėlė
mis rankose iš mokyklos ėjo : 

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir +.+.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

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

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with PODAROGIFT, Inc.

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

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036
Telef. 212 - 245-7905

SKYRIAI:
New York, N.Y. 10003 — 39 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 -— 135 W. 14 Street 
Brooklyn, N.Y. 11211 — 370 Union Avenue 
Boston, Mass. 02118 — 271 Shawmut Avenue 
Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60608 — 3333 South Halstead Street 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Ave. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hamtramck, Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenue 
Hartford,-Conn. 06114 — 200 Franklin Avenue 
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Passaic, N.J. — 176 Market Street 
Paterson, N.J. — 99 Main Street 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street 
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 2076 Sutter Street 
Waterbury, Conn. — 905 Bank Street
Warren. Mich. 48092 — 29200 De Quindre '/2 Block North 

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

gerai pažįstamas veikėjas lietu
viškos muzikos ir dainos srity
je. Jo pasišventimo dėka Mont- 
realio jaunimo ansamblis “Gin
taras” vis auga ir didėja, šių 
metų sausio mėnesį ansamblis 
koncertavęs Philadelphijoj, su
silaukė nepaprastai gražių atsi
liepimų.

Nė vienas Connecticuto lie 
tuvis neturėtų praleisti šios 
progos pamatyti “Gintaro” jau
nimo ansamblį ir tuo pačiu 
paskatinti lietuviškąjį jaunimą 
toliau tęsti šį svarbų lietuvybės 
darbą. Po koncerto bus šokia' 
ir lietuviški užkandžiai. Koncer 
tas įvyks rengėjų, Lietuvių A- 
merikos Piliečių Klubo patalpo
se, 227 Lawrence Street, Hart 
forde. A.D 

bažnyčią. Vyresniosios mergai
tės nešė Marijos statulą. Ant 
Marijos galvos padėtas gė 
lių vainikas, ir paskui kiekvie
nas vaikas, giedant giesmes, 
padėjo gėles. Pamaldos baigtos 
rožančium ' ir Marijos litanija. 
Viskas baigta giesme Labą 
naktį Jėzau.

Metinė Marijos garbei proce
sija bus gegužės 9, sekmadie
nį, 4 v. popiet. Jei oras bus 
gražus, procesija bus lauke. 
Dalyvauja visos parapijos or
ganizacijos. Sodalietės bus pa
sipuošę savo uniforma, o suau
gusios merginos — gražiom 
suknelėm. Marijos statulą gė
lių vainiku papuoš gegužės ka
ralienė Onytė Strazdauskaitė 
Pamaldos baigsis palaiminimu 
Švč. Sakramentu. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti šiose gra
žiose pamaldose.

Jonas Obelinis

Tel.: AL 4-5456 
C H 3-2583 
EV 4-4952 
Ll 2-1767 
268-0068 

TL 6-2674 
B R 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
374-6446 

GL 8-2256 
365-5255 
246-9274 

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

373-8783 
G R 2-6387 

274-6400 
PO 3-4818 
H U 1-2750 
Fl 6-1571 

PL 6-6766 

751-6760/1 
441-4712 

SW 8-2868 
Rl 3-0440

DARBININKAI

Montrealio jaunimo ansamblis Gintaras vyksta gastrolių i Hartfordą, Conn. Ten jų koncertas bus gegužės 22 d.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Motinos diena

Šiais metais, kaip ir visą ei
lę praėjusių metų, Motinos die
nos minėjimą rengia Vinco Krė
vės vardo šeštadieninė mokyk
la.

Minėjimas įvyks gegužės 9. 
Šv. Andriejaus parapijos bažny
čioje 10:30 vai. ryto bus auko
jamos mišios už motinas. De
šimt mokyklos auklėtinių, kūn. 
K. Sakalausko paruošti per lie
tuviškas tikybos pamokas, pri
ims pirmąją komuniją. Kiti 
šeštadieninės mokyklos moki
niai dalyvaus procesijoje. Pc 
mišių parapijos salėj bus bend
ri pusryčiai ir minėjimas.

Visuomenė maloniai kviečia
ma* šibje šventėje dalyvauti.

Choro koncertas
Philadelphijos lietuvių cho

ras Viltis savo dvidešimtmečio 
proga rengia jubiliejinį koncer
tą. Programoje bus atliekamas 
ateinančios IV-sios dainų šven
tės repertuaras. Dainos bus pa
įvairintos tautiniais šokiais, ku
riuos atliks svečiai — Baltimo
rės tautinių šokių grupė.

Koncertas įvyks gegužės 15, 
7 vai. vakaro, Lithuanian Mu
sic Hall salėje, 2715 East Al
legheny Avenue.

Philadelphijos ir apylinkių 
lietuviai kviečiami gausiai kon
certe dalyvaut. maloniai praleis
ti vakarą ir tuo būdu paremti 
choro kelionę į dainų šventę.

Elizabethe, N.J., atremontuota šv. Petro ir Povilo Ii 
etuviŲ parapijos mokykla. Nuotraukoje seselė moky
toja Joan of Arc, kun. j pragulbickas ir kun. P.

įdomi paskaita
Amerikos Lietuvių Inžinierių 

ir Architektų Sąjungos Phila
delphijos skyriaus valdyba ge
gužės 22 rengia paskaitą, kurią 
skaitys dr. Rimas Vaičaitis, Co
lumbia universiteto civilinės ir 
mechaninės inžinerijos profeso
rius. Savo paskaitoje “Nuo vai
kų darželio iki doktorato—Lie
tuvoje ir Amerikoje” prelegen
tas palygins Amerikos ir Lie
tuvos pradinių, vidurinių ir 
aukštųjų mokyklų sistemas, o 
taip pat pažvelgs į studento, in
žinieriaus bei mokslininko pa
dėti ir universitetu įtaka teori
jos pritaikymui praktinėje ga
myboje.

Dr. R. Vaičaitis yra gimęs 
1941 Šakiuose. Į Chicagą atvy
ko tik 1960. Illinois universite
te įsigijo bakalauro, magistro ir 
daktaro laipsnius. Gyvenda
mas Chicagoje, jis priklau
sė prie Neries ir Aro sporto 
klubu, dalvvavo tautiniu šokiu 
grupėje ir scenos darbuotojų 
veikloje. Urbanos universitete 
pirmininkavo lietuvių studentų 
skyriui.

ALIAS Philadelphijos sky
riaus valdyba kviečia visuome
ne dalyvauti dr. R. Vaičaičio 
paskaitoje, kuri įvyks Lietu
vių Banko patalpose, 202 N. 
Broad gatvėje, 7 vai. vakaro 
Po paskaitos bus diskusijos ir 
kavutė.

Seimo balius
Gegužės 29-30 Philadelphijo- 

je šaukiamas Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos seimas. 
Ta proga gegužės 29, šeštadie
nį, Sheraton viešbutyje įvyks 
banketas — balius, į kurį vi
suomenė kviečiama gausiai at
silankyti.

WORCESTER, MASS.
Motinos dienos minėjimas
Lietuvių Bendruomenės apy

linkės valdyba gegužės 9, sek
madienį, tuojau po 10 vai. lie
tuviškų mišių Šv. Kazimiero pa 
rapijos svetainėje rengia iškil
mingą Motinos dienos minėji
mą.

Meninę dalį atliks jaunučių 
ateitininkų būrelis, vadovauja 
mas K. Valiuškienės. Bus ir dau
giau pasirodymų. Paskaitą skai
tys M. Leonaitė-Mackann.

Rengėjai kviečia visus atsi
lankyti. o svarbiausia —atsives
ti savo mamytes. Tegul ši die
na būna mamyčių diena. Pa
gerbdami savo motinas, prisi
minsime ir tas, kurios vargsta 
šaltame Sibire, atskirtos nuo sa
vo vaiku ir savo tėvvnės. Pri
siminsime ir tas, kurių kaulai 
trūnija svetur ir niekas jų ne
lanko.

Dalyvaukime visi, kaip vie
nas, Motinos dienos minėjime!

Kultūrinė popietė
Gegužės 16, sekmadienį, 4 

vai. Aušros Vartų parapijos sa
lėje LB apylinkės valdyba ren
gia kultūrinę popietę — kon
certą.

Programą atliks žymiausi 
Worcesterio meno mėgėjai. At 
vykę įsitikinsite, kokių stipriu

ELIZABETH, N. J.
Naujai Įrengtu mokyklos 

patalpų pašventinimas
Balandžio 18 buvo pašventin

ta ir dedikuota §v. Petro ir Po 
vilo lietuvių parapinės mokyk 
los trys naujai įrengtos patai 
pcs. Pašventinimo ir dedikavi 
mo apeigas atliko kun. Petras 
Žemeikis ir kun. Juozas Pra 
gulbickas. Pirmoji patalpa — 
kambarys yra dedikuota mirų 
siu parapiečių atminimui, ant
roji — šią mokyklą baigusiem 
ir trečioji — PTA organizaci
jai. Sios patalpos naudojamos 
choro praktikom, organizacijų 
susirinkimam, o šeštadieniais 
lituanistinės mokyklos klasėm. 
Be naujai įrengtų patalpų 
mokyklos pastato I ir II aukšte 
yra dar 8 erdvios klasės, ku 
ries taip pat atnaujintos — 
perdažytos ir apstatytos nau
jais formaikos staleliais moki* 
niam. Šie visi darbai kainavo 
apie 10,000 dolerių. Tikimasi 
kad geraširdžiai parapiečiai sa
vo aukomis prisidės prie šių iš

Šis balius ypatingas tuo, kad 
jame gros Neo-Lithuania kor
poracijos orkestras ir dainuos 
solistė Vanda Stankienė, gerai 
pažįstama mum iš plokštelių.

Smulkesnių informacijų rei 
kalu kreiptis į Vincentą Gruz 
di ar Vytautą Matonį.

S. M. J

meninių pajėgų turi mūsų ko
lonija. Pasirodys ir LB tauti
nių šokių grupė, vadovaujama 
stud. R. Padolskytės, ir šešta
dieninės mokyklos mokinių cho 
ras, vadovaujamas Aušros Var
tų parapijos vargonininko muz 
Burdulio.

Kaip žinome. šeštadieninė 
mokykla jau pakėlusi sparnus 
skristi į dainų šventę Chicago^ 
je. Atstumas tarp Chicagos ir 
Worcesterio nėra mažas; susi 
daro ir nemažos kelionės išlai
dos. Todėl visą šio koncerto pel
ną LB skiria šeštadieninei mo
kyklai.

Broliai ir sesės lietuviai, at 
silankydami paremsite mūsų 
jaunimą, entuziastingai besi
ruošiantį dainų šventei. Rengė
jai užtikrina, kad nė vienas ne 
būsite apvilti. Įvertinkime ir 
rengėjų darbą.

Susirinkimas
Tuojau po šio koncerto toje 

pačioje salėje Įvyks šeštadieni 
nės mokyklos mokinių tėvų su
sirinkimas. Jis ypatingai svar 
bus- tiem tėvam, kurių vaika' 
ar jie patys vyks į dainų šven 
te. Yra ir kitų svarbiu reika
lu.

Nepamirškite gegužės 16-tc 
sios. Koncertas ir susirinkimas

J.M.

laidų padengimo. Nors tik tre
ti metai, kaip šioj parapijoj 
administratoriumi yra jaunas 
ir energingas kun. Petras Že
meikis, tačiau jo rūpesčiu yra 
daug padaryta pagerinimų bei 
pataisymų ne tiktai bažnyčioje

Atremontuotas Elizabetho lietuvių mokyklos alumnų kambarys. Nuotrau
koje — mokytoja Maria Grochmal. sesuo Joan of Arc. kun. P. žemeikis. 
kun. J. Pragulbickas. šiuo kambariu naudojasi lietuvių šestad. mokykla.

5

— IV Dainę šventės banke
tas įvyks liepos 4 Conrad Hil 
ton viešbučio puošniose salė
se, 720 S. Michigan Ave., Chi- 
cagoj. 7 vai. vak. kokteilis. 8 
vai. vakarienė. Asmeniui 12.5C 
dol. Stalai dešimčiai asmenų. 
Užsakymus su pinigais siųsti 
adresu: Ona Gradinskienė, 
2512 West 47th St., Chicago, 
Ill. 60632. Tel. (312) 376-1998. 
Ten pat kitoj salėj bus jauni
mo šokiai, įėjimas 2 dol. as
meniui. Dainų šventę ruošia 
JAV ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenės.

— IV Dainę šventės lė 
šų telkimo komitetas prane 
ša, kad galima užsisakyti ložes 
į IV-tą dainų šventę, kuri įvyks 
liepos 4 Chicago j. Ložės 6 ir 8 
vietų kainuoja 100 dol., 12 vie
tų — 150 dol. Taip pat pri
imami sveikinimai bei skelbi
mai į šventės leidinį nuo 25 
iki 100 dol. didumo. Ložes, 
sveikinimus bei skelbimus rei
kia užsisakyti iki gegužės 15 
šiuo adresu: Albertas Vengris 
9529 S. Hamilton Street. Chi
cago, Ill.-60643. Tel. (312) 233- 
4345.

— D.T. Jurgio Matulaičio 
100 metę gimimo sukaktį mi
nės gegužės 16 dieną Putnam. 
Conn. Nek. Pr. Marijos Seserų 
rėmėjai Matulaičio Namuose, 
kur yra ką tik baigtas įrengti 
paskutinis šių namu sparnas. 
Apie Dievo Tarną Arkivyskupą 
Jurgį kalbės prof. A. Kučas. 
Rėmėjai prašomi pranešti apie 
atvykimą iš anksto iki gegužės 
10.

— Aldona Kepalaitė gegužės 
16 per Dievo Tarno arkiv. 
Jurgio Matulaičio minėjimą 
skambins pianinu Putnam. 
Conn.

— "Gintaro", Montrealio jau
nimo ansamblio, metinis kon
certas Montrealy įvyks gegužės 
15. Dalį programos atliks Lcn 

k dono jaunimo ansamblis “Bal
tija”. “Gintaras” gegužės 2 2 
gastroliuos Hartforde, o gegu
žės 23 Bostone.

— Jonas Šoliūnas, Ateities 
žurnalo vyriausias redaktorius, 
laišku pranešė, kad iš eitų pa
reigų nuo balandžio 21 pasi
traukė. Žurnalą toliau redaguos 
Algis Norvilas. Kęstutis Gir
nius ir Aldona Zailskaitė.

— Detroito jaunimo choras, 
kuriame dainuoja arti šimte 
choristų, gegužės 15 koncer
tuos Cicero, III.

— Onai Dcvidaitytei prane
šama, kad š.m. kovo 7 senelių 
namuose Belgijoj mirė jos te
ta Antanina Bungardaitė. Jos 
laidotuvėm rūpinosi Ona Abra- 
mavičienė. gyvenanti 223 Rue 
W. Jamar, Ans. 4300, Belgium.

bet ir kituose parapijos pasta
tuose.

Mokykloje mokosi 216 moki
nių. Su jais dirba 5 seselės ir 
3 pasaulietės mokytojos.

40 valandų atlaidai Eliza 
betho Sv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapijoj vyko gegužės 2 
4. Kiekvieną vakarą pamaldų 
metu pamokslus lietuvių ir ang 
lų kalbomis sakė pranciškonas 
Tėvas Vytautas Balčiūnas.
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Birbynės ansamblio dirigentė ir meno vadovė Dalia Sk rinskaitė-Viskontienė.
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Birbynės ansamblis Richmond Hill aukštesniosios mokyklos salės scenoje.

Toronto Birbyne lankėsi New Yorke
Kultūros Židinio Statybos 

Fondo Penktadienio Popiečiu 
Komitetas gegužės 1 surengė 
savo koncertą Richmond Hill 
aukštesniosios mokyklos salėje 
Pasikvietė iš Toronto jaunime 
ansamblį “Birbynę”.

Ansamblio pasiklausyti susi
rinko gana daug žmonių, apie 
kokius 700. Pradžia buvo neį
prastai anksti — 6 v.v., bet ki
taip negalėjo, nes ansamblis 
naktį važiavęs čia repetavęs, tu
rėjo dar prieš nakties dvyliktą 
išvažiuoti. Taip su nedideliu pa- 
sivėlinimu buvo pradėta kon
certo programa.

Ansamblio jaunystė
Ansamblis didelis, apie 8C 

žmonių. Visi jaunuoliai, tarp 
kokių 15-20 metų. Vyriausia jų 
buvo dirigentė, kuri irgi dar 
yra šiapus trisdešimties.

Jaunųjų žmonių pasirodymai 
visada mieliau patraukia. Pasi
džiaugi, kad štai jaunimas su
siburia ir dirba, nepražūva be
prasmingai besidaužydami gat
vėse.

Pradžioje viena mergaitė, iš
ėjusi iš savo gretos ir atsistoju
si prie mikrofono, išryškino 
ko siekia ansamblis. Jis siekiąs 
dainuoti senoviškas sutartines 
liaudiniu stiliumi. Pradžiai vis: 

padeklamavo lyg kokį credo — 
J. Vaičiūnienės eilėraštį —Auk
sinio žiedo žemė.

Mišraus choro dainos
Toliau mišrus choras padai

navo: Anoj pusėj Dtincjėlio — 
harm. F. Strolia, Aviža prašė
— sutartinė. Ant kalno gluos 
nys — harm. M. K. Čiurlionis 
Ugdė tėvelis — harm. Ed. Bal 
sys, Šviesi naktis, mėnesiena 
—liaudies daina, O laukiau, lau 
kiau — harm. L. Abarius. Per 
Klausučių ulytėlę — liaudies 
daina, Eisma, sese, dauno — 
harm. V. K. Banaitis. Šią”nak 
telę nemiegojau —liaudies dai
na. Atvažiavo piršlys — harm 
V. K. Banaitis, Kur tas šaltinė
lis — liaudies daina, Čiuto — 
harm. J. Tallat -Kelpša, šėriau 
šėriau sau žirgelį — liaudies 
daina.

Mergaičių chorų daines
Mergaičių choras padainavo. 

Ant ežerėlio rymojau — liau
dies daina, Tu giruže — harm 
V. Kairiūkštis, Iš rytų šalelės
— harm. Br. Budriūnas, Oi da 
riau dariau lysveles — harm. 
D. Andriulis. Išsivedžiau oželį
— sutartinė, Dūno upė lylio— 
sutartinė, Plaukia pylelė — 
liaudies daina.

instrumentai
Buvo ir kanklininkės, kurios 

rikiavosi ansamblio priekyje 
ir jos kartais pradėdavo dainą 
pritardavo, nors šiaip kanklės 
nebuvo plačiai panaudotos. 
Tos pačios kanklininkės skudu
čiais pagrojo Untytė (antroje 
dalyje, kai dainavo mergaitės). 
Pasirodė trumpam ir ragelis.

Koncerto pradžioje visi bu
vo pagauti nedrąsos, tai dainos 
skambėjo ne taip pakiliai. Bet 
pamažu viskas taisėsi, ir į pa
baigą jau ansamblis išsitiesė.

Bendras choras geriausiai su
dainavo Tallat Kelpšos —čiuto 
Gerai išėjo ir pati paskutinė— 
šėriau šėriau sau žirgelį. Pui
kiai praskambėjo ir Šią naktelę 
nemiegojau — liaudies daina.

Merginų choras. geriausiai 
atliko Plaukia pylelė, — liau
dies aina.

Tautiniai šokiai
Dviem atvejais, pirmoje ir 

antroje dalyje, buvo ir tautinių 
šokių. Pirmoj dalyj buvo či
gonėlis ir Šustas. antroje daly
je Rugučiai ir Malūnas. (Pro
gramoje įrašyto Šeinio nešoko). 

Visos nuotraukos—Vytauto Maželio

Kanklininkas pradeda groti, gi choras laukia ženklo, kada galės dainuoti. Po koncerto scenoje kairėje šokių mokytoja Aldona B iskevičienė, dešinėje ansamblio dirigentė ir vadovė Da
lia Viskontienė.

Geriausiai pašoko Malūną. 
Muzika buvo per tyli, tik pa
čiam gale sugalvojo garsiakal
bį pastatyti prieš mikrofoną, 
taip buvo lengviau ir šokėjam 
šokti ir publikai sekti.

Publika sutiko jaunuosius 
šiltai ir bičiuliškai. Paplojo ir 
pasidžiaugė. O pabaigoje vado
vę dirigentę — Dalią Skrins- 
kaitę-Viskontienę — apdovano
jo gėlėmis. Gaila, kad progra
moje nebuvo įrašyti kiti an
samblio vadovybės žmonės 
Juk kas nors moko tautinius 
šokius. Tokia viena ponia pasi
rodė scenoje, bet — kas ji bu
vo. ką ji veikia ansamblyje, 
nebuvo pranešta. Ansambli 
kelionę palydėjo ir jo admi
nistracijos žmonės. Reikėjo ir 
juos atžymėti programoje. Te 
juk reikalauja paprasčiausias 
mandagumas.

—o—
Programoje buvo vienas ne

tikslumas, kuris klaidino žmo
nes. Buvo parašyta, kad V. 
Banaitis harmonizavo Šią nak-

(nukelta į 8 psl.)

Apie 80 Toronto jaunuoliy sudaro Birbynės gražu ansamblį, 
kuris gegužės 1 dieną dainavo New Yorke, Kultūros Židinio 
surengtame koncerte Richmond Hill augšt. mokyklos salėje

Linksma joms, kai publika džiaugsmingai ploja.

Seka dirigentę, kada galės paliesti žemųjų balsu kanklių stygas

Momentas iš tautinių šokių
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HAPPY MOTHER'S DAY ! Paroda
RAY’S GULF 

SERVICE STATION 
Open 7 days a week 

General Auto Repairs 
Road Service 

Tires - batteries - accessories
57 Main Street and Glen Road 

Sparta, New Jersey 
201-729-6430

CHINA 
PARADISE 

RESTAURANT
A Family Place

1082 Hamburg Turnpike 
WAYNE, 

New Jersey 
201-696-6464

RYAN’S 
RESTAURANT

32-07 34th Avenue 
Astoria, New York 

Call— 
RA 8-9820 
278-8217

ROGERS 
CLOTHES 

of New Jersey
113 Broad Street 

Stores all over New Jersey

Burns
Photography

Inc.

3909 States Street 
SCHENECTADY, 

New York 
Call: 518-393-3633

HAPPY BROTHERHOOD 
WEEK
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OUNT VERNON-, |

'***' t
CORPORATION

16 Gramatan Avenue 
Mount Vernon, New York 

Call:
914 MO 8-8888

MOON
REALTY z 
Box No. 77 

OLD BRIDGE, N.J.

Residential Homes 
Farms and Acreage 

Call: 
201-536-5500

SATELITE
CATERERS
Incorporated

425 Utica Avenue

Brooklyn, New York

Call 773-2422

(atkelta iš 4 psLJ

litografinius

Gyvena jie nedideliame ūkely
je, kurį visą pavertė studija. 
Abu yra išvystę gana plačią me
ninę veiklą — dažnai rengia pa
rodas Kanados galerijose, at
vyksta ir į Ameriką.

A Tamošaitis daug laiko sky
rė liaudies meno studijom, o 
bus jau geras dešimtmetis, kaip 
atsidėjo tapybai ir susidarė ga
na originalų dekoratyvinį sti
lių.
Pirmu įspūdžiu jo tapyba pri

mena grafiką
spaudinius. Grafinės storos li
nijos — brūkšniai sudaro pa
grindinę kompozicijos struktū
rą ir išryškina piešini. Į tą 
brūkšnį lyg su kokia kreida į- 
brėžiama plona linija, kuri pa
sidaro vadovaujanti visoje kom
pozicijoje. Gi plotai tarp storų
jų linijų nudažomi ramiais vie
nos spalvos tonais.

Tokiu būdu dirbdamas, jis 
ryškina tik pagrindinius brūkš
nius, taip paveikslas pasidaro 
susimbolintas. z

Mėgsta jis tapyti ant maišo- 
neto lentos grubiosios pusės, 
kuri sudaro drobės įspūdį. Pa
veikslus pats įrėmina, panau
dodamas spalvotus drobės apve
dimus ir uždedamas siau
rą juodą rėmą. Taip jo rėmas 
susijungia su linijom paveiks
le, o drobė — su paveikslo 
plokštumom.

— Prof. Prano Dovydaičio 
monografijai aukas siųsti adre
su: Jonas Žadeikis, 4162 S. Fair- 
field Ave., Chicago, Ill. 60632.
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Pasaulio Liet. Gydytojų Sąjungos išleistas 3 spalvų ženklelis 
Lietuvos okupacijai priminti, ženkleliai lipinami ant laiškų. 
100 ženklelių už 1 dol.. Platintojams nuolaida. Kreiptis: Dar 
bininkas, 910 Willoughby Ave.,Brooklyn, N. Y. 11221.

Naujos plokštelės — ilgalai
kė dovana kiekvienai progai: 
A. Dvarionas — 12 šokių rin
kinys, nr. 25, 5 dol.; A. šaba- 
niauskas — 12 šokių rinki
nys, nr. 26, 5 dol.; S. Grau
žinis, Pupų Dėdė ir kt. atlieka 
įvairias dainas, nr- 27, 5 dol.; 
Lietuvos karo mokyklos cho-

ras, Karo muziejaus ork.; J. 
Petrauskas, V. Dineika ir kt. at
lieka 12 įvairių dainų, nr. 28, 
5 dol.; Čiurlionio 30 m. jubilie
jinis albumas, 28 dainos, 10 
dol. Išleido J. Karvelis, Chica
go, Ill. Šios plokštelės gauna
mos ir Darbininko spaudos 
kioske.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

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

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

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

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.

pirma jums pasakė—• 
dabar jūsų giminės 
tai patvistina.

Užsakykite tiktai 

specialiu rublių 
certifikatus
Lietuvon
Jie yra geriausia dovana.

Specialūs rubliai turi keturgubą 
vertę negu eiliniai rubliai. Su 
Specialių Rublių Certifikatais 
jūsų giminės gali bet ką nusi
pirkti Vneshposyltorg užsienio 
valiutos kratuvėse už ketvirta
dalį kainos ar dar pigiau. Kai 
kurios prekės turi tokią žemą 
kainą, kad išeina 10 rublių už 
1 dolerį. Prašykite naujų kata
logų — jie siunčiami veltui — 
ir jūs įsitikinsite, kad Specialių 
Rublių Certifikatai yra geriau
sia dovana jūsų giminėm. Pri
statoma per 3-4 savaites. $2.13 
už vieną specialų rublį. Jokių 
kitų mokesčių. Pilnai garantuo
ta. Užsisakykite dabar — per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

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

LABAI SVARBU

automobiliai
Vien tik trumpam laikui 
MOSKVITCH 408 IE $2875.00 
MOSKVITCH 412 IE $2995.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 966 
$1895.00
Prieinamas tik labai ribotas 
kiekis, todėl nelaukite — 
užsakykit dabar!
Mes specialistai kopperatyvinių 
apartamentų užsakymuose.

REIKALAUKITE 
NAUJŲ 

KATALOGŲ

GEGUŽĖS MĖNUO
Marijos gražusis mėnuo, pasi
puošęs pavasario gėlėmis, pa
puoš jūsų dvasią gaiviais min
ties žiedais, jeigu kasdien pa
skaitysite po. skyrelį iš
T. Kornelijaus Bučmio, O.F.M.

“GEGUŽES MENUO”
Knygelė kainuoja tik 1 dol. — 
DARBININKO administracija 
mielai prisius, jei tik parašysi
te užsakymą adresu: 910 Wil
loughby Ave., Brooklyn N. Y. 
11221.

j

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----------

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

Nuo skaitytojŲ talkos pri
klausys Darbininko ateitis. Pa
dėkite išlaikyti ši laikraštį, su
raskite naujy skaitytojų. Ra
šykite: Darbininkas, 910 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N.Y. 
11221.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome i» iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1971 metams.

Vardas ir pavardė —_______ _______________________

Adresas __ ____ ____ ____________ ________________
.DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

Už kalendorių $_________

Siunčiu už prenumeratą 8................ ...

Spaudai paremti Į...........

Siunčiu skolą už___ m. 8

SERVICE

V <5. S MOVING TRUCKING CO. 
------  675-5286 ------

All types of Moving—24 hr. service 
Sales of all of new classes 

and used furniture 
VICTOR, Proprietor

137 8 Avenue New York, N.Y.

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2 2923

Home Fire Chain Ladders, all alum
inum light weight, 7 pounds 15 ft.— 
$18; 25 ft.—$28.

call 987-7249 or 987-8325

— GRAND OPENING — 
7185 FOOD MARKET 

Greek-American products of all 
kinds: cheeses, olives, breads, olive 
oils for cooking, fruits & vegetables, 
greeting cards and newspapers also 
available. Open 7 days a week Mon. 
thru Sat. 8 AM - 9 PM; Sundays — 
9 AM - 5 PM. Call 833-1307. Prop. 
Georges Zervoulakos, 7815 5th Ave. 
Brooklyn, N.Y.

ASTORIA CONTRACTORS
Does your roof leak? Then call us 
for all types of roofing, siding, storm- 
windows, painting, decorating kitchen 
cabinets. Home improvements of all 
kinds. Call (212) 726-0805

ROBERT CAMP 
ASPHALT WORK 

SEALING and SODDING 
All Work Guaranteed 

300 Ward Street 
New Brunswick N.J. 

Call 201-846-2489

FRAGOSO & SONS
TEXACO SERVICE STATION

Open 7 days a week general auto 
repairs expert mechanics —■ road & 
towing service, tires, batteries and 
accessories. 110 Park Avenue Pater
son, N.J. Call 201-274-9577

We do General Contracting & roof
ing light monng and hauling in any 
Borough, low rates — Call 443-3534 
day or night

James Simpson
& Sons

MOVING and HAULING

Attic - Basement - Yard 
CLEANING

“No job too big or too small’’ 
201—824-1679 
201-248-2553

336 Peshine Avenue 
Newark, N.J.

IL BOSCHETTO Italian Restaurant 
Excellence in Neapolitan cooking — 
Sea Food specials business men’s 
lunch-dinners summer outdoor din
ing choice international wines closed 
Tues. Major credit cards — Phone 
379-9335. 1660 E. Gun Hill Rd Bronx

THOMAS SHOE REPAIRS
We pick up and deliver in all eleva
tor buildings or 1st and 2nd floor. 
Call us at 864-8893 send in shoes by 
mail with explanation — shoes re
paired same day.

Color Shoe Dying 
send color sample 
Call us at 864-8893

We deliver anywhere in the Harlem 
area. 139 Lenox Avenue at: 117th 
Street, New York City.

N.Y. Television Service Co. 4901 - 
43rd Ave. Woodside Bklyn, N.Y. re
pairs, color - black & white T.V.S & 
unit components all boros. 476-3197

TYPING - MAILING 
and LIGHT BOOKKEEPING done 

Call 789-2100

Rubbish removal, concrete work, in
terior demolition & kitchen cabinets. 
Call Martin Rodrigucz, 289 Colum
bia St., Brooklyn, UL 5-6348

The Evergreens’ Cemetery presents 
the new community mausoleum for 
those who prefer as their last rest
ing place a crypt mausoleum and do 
not want to incur the expense of 
private construction. Now available, 
Evergreens’ Cemetery 212—455-5300

TRAVEL AGENCIES 
QUINONES INSURANCE 
BROCKAGE & TRAVEL

All Travel Arrangements 
Tickets and reservations for 

TOURS - CRUISES 
HOTELS - RESORTS.

Trips to all parts of the world.
514 East 183rd Street

CALL: 
933-8454 
933-1307

A AM Furs Inc. 41-16 Main Street 
Flushing, Queens fur storage vault 
on the premises Don’t let your clos
ets set your furs on fire FL 3-5235

H. W. FEMALE

Typist IBM electric fast & accurate 
36% week, 8-4 PM Gulf Insurance 
Co. 2175 Lemoine Ave. Fort Lee, NJ 
Call: 201—9b7-9200

H. W. MALE

Traffic midnight supervisor large 
volume inbound operation needs 
person with knowledge of all boros. 
Excellent pay. — 212-388-6008

Experienced Cooks part time work, 
weekends or evenings steady, nice 
working conditions. Tappan Zee Inn 
Mountain View Ave. 914—358-8400

Experienced Gas Station Attendant 
day or nights steady work Texaco 
Service Station 2 Glen Cove Road, 
Greenville, L.I. Call: 516-621-6190

EXPERIENCED WAITERS and 
BUSBOYS 6 day week lunch & din
ner steady nice working conditions 
Restaurant in the Sky 125 Tuckahoe 
Rd, Yonkers, N.Y. 914 YO 3-8778

MAN WANTED general helper in 
growing West Andian Food Compa
ny. Good salary. Fringe benefits. 
Call Mr. Auguste: 467-6177 Fred’s 
West Indian Food Co. 860 Nostrand 
Ave. Brooklyn, N.Y.

Experienced Watcher on Saurer ma
chines. Night shift 7PM-7AM steady 
nice working conditions — Horizon 
Embroidery, Fort Lee 201—947-3796

DISPLAY

AEGEAN ISLES 
781 East 31st Street

Off Ave. H & Flatbush Ave.
Tel. 434-7496

Wedding & Banquet catering from 
30 to 300 — Seafood, Steaks, Chops, 
Special Dishes. Open daily exc. Mon.

CONNOLLY’S DRIVING 
SCHOOL

4869 Broadway New York City N.Y.
212-942-1896

Charneski and Bongiorno Realtors 
42 South Main Manville, N.J. Lots 
farms residential homes — Call: 
201-722-0070

Spring Cod springing fish the most 
modem on coast Montauk's newest, 
biggest, fastest Viking Star 5 AM 
heated fishing rails heated cabins 
bunks hot food reclining seats. Capt. 
Paul Fasberg 516—668-5924 or 2732

Road Runners Inc. open 6 days a 
week featuring the new 350 Bridge
stone GTR by Rockford and other 
motorcycles 8 C Forest 516 671-8280

Adirondacks Lake Frontage acreage 
on beautiful Tupper Lake & Upper 
Saranac Lake Mary Mercurio, re
altor Lake Simond Rd 518—359-2431

Cape Cod year round and seasonal 
Cottages and Homes choice locations 
reasonably priced excellent condi
tion H. W. Robinson 617—428-6564

Keyview Esso Service Center open 
7 days a week complete auto repairs 
road service & towing tires batteries 
accessories. Keyport 201—264-9712

Viola Dry Cleaners laundry altera
tions repairs invisible reweaving 1 
day dry cleaning service free pick 
up and delivery — 609—893-9893

MID MONMOUTH LIMOUSINE 
SERVICE 7 days a week all hours 
all occasions weddings airports piers 
funerals — Dial 201—747-9119 
Red Bank

SERVICE

Service Shoe Repair and Luggage 
Shop orthopedic work our specialty. 
We sharpen scissors and knives 346 
Bloomfield Avenue 201 CA 6-2781

POP’S BODY AND FENDER CAR 
SPECIALISTS open 6 days a week 
reliable and dependable workman
ship — 34 Horton Avenue New Ro
chelle, New York — Call: 914 NE 
6-9354

MALE • FEMALE.

Operators, exp sleeve setter zipper 
setter on dresses steady, union shop 
Kinney Dress Co. 701 McCarter hwy 
Newark, N.J. Top floor apply in prs.

Overseas Employment — Australia, 
Orient, Europe, etc. We assist you. 
For details call 201-763-7755 Trans 
World Overseas Services, Inc. Trans 
World Building, 1980 Springfield 
Ave. Maplewood, N.J.

Sewing machine operators on leath
er coats steady job, good pay apply 
A&H Incorporated 5214 Polk St. 
W. New York. N.J. 201-863-7350
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Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, 
pranciškonų provincijolas, ir 

architektas A. Tylius gegužės 
5 buvo atvykę į Brooklyną, kur 
galutinai buvo aptartos Kultū
ros Židinio statybos planų de
talės.

LMK Federacijos New Yor
ko klubo 
čiamas 
čiadienį, 
pas klubo
85-59 88 Street, Woodhavene. 
Programoje — Aldona Čekie- 
nė kalbės tema “Realizmas da
bartinėje Amerikos kultūroje”.

susirinkimas kvie- 
gegužės 12, tre- 

7:30 vai. vakare 
narę p. Sirusienę

Emilijos Čekienės knygos 
“Kad ji būtų gyva” pristaty
mas bus gegužės 16 Kolumbe 
vyčių salėje Woodhavene. Apie 
naująją knygą kalbės rašytojas 
Paulius Jurkus, ištraukas iš 
knygos paskaitys studentai: 
Sniegutė Liaukutė ir Algis Ši- 
mukonis. Pristatymą
ALTS-gos Richmond Hill 
rius. ’

rengia 
sky-

Pod-
Gra-

Pagerbdami a.a. Agotos 
resienės prisiminimą, Ona 
jauskienė, Donata ir Gediminas 
Grajauskai, Juozas Grajauskas, 
Kastutė ir Kazimieras Bakšiai. 
Ona ir Kostas Mitinai paauko
jo mišiom ir Kultūros Židinio 
statybos fondui.

Rcmas Kezys, Laisvės Žibu
rio direktorius ir Vliko valdy
bos narys, nuo gegužės 4 nusto
jo dirbti Lito kelionių biure.

Taip.

Birbyne. . .
(atkelta iš 6 psl.) 

telę ir Atvažiavo piršlys,
parašyta, suponuoja, kad tai 
Valteris Banaitis, muzikas, ku
ris dabar gyvena Vokietijoje. 
Gi čia yra Viktoras Kazimieras 
Banaitis, buvęs profesorius, 
Kauno konservatorijos direkto
rius. Profesorius labai stropiai 
tas dvi ’ raides prie pavardės 
saugojo ir jas gynė. Reigia pa
gerbti kompozitorių, juoba, kad 
nubraukus raidę, gaunasi visai 
kitas asmuo.

—o—

Kai buvo įteiktos gėlės, dar 
rengėjų vardu padėkojo Tėvas 
Paulius Baltakis ir pakvietė vi- 
sus į Maspetho lietuvių parapi
jos salę, kur. buvo svečiai pa
vaišinti, taip pat vyko ir šo
kiai.

Toronto ansamblis išvyko 
prieš dvyliktą nakties. Buvo at
važiavę dviem autobusais. Tik
rai reikia jaunystės, kad galė
tum pakelti tokių ilgų kelionių 
nuovargį ir nemigą.

Prel. L. Tulaba, vedęs reko
lekcijas pranciškonų vienuoly
ne, lankėsi Darbininko redakci
joje. Iš New Yorko buvo nuvy
kęs trumpam į Putnamą aplan
kyti savo pažįstamų.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje gegužės 15 bus lietu
viškos mokyklos šventė. Suva
žiuoja bent kelios apylinkės 
mokyklos. Vaikai turės bend
ras pamokas, paskui bus prog
rama salėje. Bus parodytas fil
mas apie Lietuvą, pasirodys ir 
atskiros mokyklos.

Batuno 5-tosios metinės kon
ferencijos metu, kuri įvyks šį 
šeštadienį, gegužės 8, New Yor
ker Hotel, New Yorke, bus iš
rinkta ir nauja Batuno vadovy
bė. Lietuvių sekcija savo me
tiniame narių susirinkime ba
landžio 3 išrinko kandidatus 
Batuno direktoriatą. Į pilnatei
sius direktorius kandidatais 
yra — Vytautas Jurgėla, He
len Kulber, Kęstutis Miklas 
Nastutė Umbrazaitė ir Petras 
Wytenus. į direktorius antri
ninkus kandidatuoja — prel. 
Jonas Balkūnas, Jonas Bortke- 
vičius, Benediktas Budrevičius, 
Dalia Bulgarytė ir Elena Mik- 
lienė. Renkami trys direktoriai 
ir trys antrininkai. Balsavimas 
vedamas tarp lietuvių sekcijos 
narių korespondenciniu būdu. 
Balsavimo vokai bus atidaryti 
ir rezultatai bus paskelbti Ba
tuno metinio suvažiavimo me
tu šį šeštadienį. Konferencijoj 
kalbės Kinijos ambasadorius 
prie J.T.

Šios New Yorko organizaci
jos įstojo nariais į Balfo New 
Yorko skyrių ir sumokėjo 5 
dol. nario mokesčio (pagal Bal
fo statuto IV paragr., 7 skyr.): 
1. Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 99 moterų kuopa (atsto
vė Balfo skyriuje dr. M. Kregž- 
dienė), 2. Amerikos Lietuvių 
Katalikių Moterų Sąjungos 30 
(Maspetho) kuopa (atstovė Bal
fo skyriuje E. Muske).

LB Woodhaveno apylinkės iš
rinktoji valdyba posėdžiavo ge
gužės 2 ir pasiskirstė pareigom. 
Pirmininkas — Aloyzas Balsys. 
I-sis vicepirmininkas — Gedi
minas Ridikas, II-sis vicepirm. 
kultūriniam reikalam
nė Nutautaitė, sekretorius 
— Edmundas Vaičiulis, iždinin
kas — Vytautas Gintautas, iž * 
dininko pavaduotojas—Bronius 
Bobelis, narys ypatingiem rei
kalam — Algimantas Daukan
tas. Taip pat posėdyje išrinko 
atstovus į LB apygardos suva
žiavimą, kuris bus gegužės 8 
Kultūros Židinyje.

Ge-
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Kas bus Lietuvių Fondo konferencijoje New Yorke?
Kaip buvo skelbta — gegu

žės 15 International viešbutyje 
prie Kennedy aerodromo šau
kiama Lietuvių Fondo konfe
rencija ir į ją kviečiami visi 
Lietuvių Fondo nariai, ypač 
kviečiami visi iš rytinio pakraš
čio kuriem susidaro sunkumų 
nuvykti į metinius Fondo suva
žiavimus Chicagoje.

Susipažinti su padėtimi
Konferencijoje bus gera pro 

ga susipažinti su Fondo padėti
mi ir jo darbais. Šiaip žmo
gus, įstojęs nariu į Fondą ir 
kasdienybės vejamas, neturi 
net laiko ar progos išsamiau 
susidurti su Fondo problema 
mis. Gal net neįsivaizduoja 
kaip Fondas veikia, kiek jau 
sutelkta pinigų, iš kur jis su 
rinktas, kiek kokia lietuviu ko
lonija suaukojo, kur tas kapi
talas investuotas, ar jis įdėtas į 
banką, gal nupirkta akcijos, ku
rios dabar labai svyruoja, gal 
investuota kitur — į Mutual 
Funds. Tai idomu kiekvienam 
nariui, kas yra atsitikę su jc 
auka.

Kas atvyksta iš Chicagos
Į tuos visus klausimus bus 

atsakyta New Yorko konferen
cijoje, kuri prasidės registraci
ja 10 vai.

Iš Chicagos atvyksta visa 
Fondo vadovybė: Fondo pirmi
ninkas — dr. Kazys Ambrozai- 
♦is, Tarybos pirmininkas dr. Ge
diminas Batukas, sekretorius— 
investavimo specialistas Henri
kas Daras, pelno paskirstymo 
komisijos pirmininkas dr. Jo
nas Valaitis. Taip pat atvyksta 
ilgametis pirmininkas ir Fonde 
steigėjas dr. Antanas Razma.

at-

na- 
dėl

Ir New Yorke studijuoja tą pa
tį ir yra dainavusi amerikie
čiam. Lietuviam New Yorke pa
sirodo pirmą kartą. Akompo- 
nuos Algirdas Kačanauskas.

Iš Chicagos atvyksta moder
naus šokio menininkė Kristina 
Žebrauskaitė-Gintautienė. Jj 
šokį studijavo Chicagoje, dar 
pasitobulinti buvo pasiųsta į 
Europą. New Yorko lietuviam 
taip pat nematyta.
Šokiam groja Joe Thomas or

kestras. (Plačiau žiūr. skelbi 
mą).

Vykdomas ir vajus

Pavasarį vykdomas ir Lietu-

M7W 

ŽINIOS.

Balfo New Yorko skyriaus 
metiniame susirinkime balan
džio 28 išrinktoji valdyba: dr. 
E. Noakas :— pirmininkas, J. 
Gerdvilienė — vicepirmininkė, 
J. Jankus — sekretorius, A. 
Kaunas — iždininkas, J. Poty
rius — narys informacijai. Re
vizijos komisija: K. Bačauskas, 
E. Vaišnoraitė, V. Padvarietis..

peikiama Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premija

Fondas kasmet savo pelną pa
skirsto lietuviškiem kultūri
niam reikalam. Į Fondą su pra
šymais kreipiasi organizacijos 
pavieniai .asmenys, nurodydami 
motyvus, kodėl jie nori Fondo 
paramos.

Kasmet kultūriniam reikalam 
išleidžiamos nemažos sumos. 
Kad būtų jos labiau pastebėtos, 
mėginama jas atžymėti paskyri
mų įteikimu.

Jau keleri metai iš eilės Lie
tuvių Fondas skiria pinigus Lie 
tuvių Rašytojų Draugijos pre
mijai. Pirma buvo 500 dol., bet 
paskui Fondas pakėlė iki 100( 
dol.

Anksčiau davęs premijai pi
nigus, Fondas jau nesirupine 
jų įteikimu. Šiemet premijos į- 
teikimas įjungiamas į bendrą 
Fondo paramų atžymėjimą.

Kaip žinia, Lietuvių Rašyto
jų Draugijos premija teko poe
tui Kazui Bradūnui už jo kny
gą “Donelaičio kapas”. Premi
jos pasiimti yra pažadėjęs 
vykti pats poetas.

Surašomos rezoliucijos
Visi Fondo vadovybės 

riai padarys pranešimus ir
pranešimų bus diskusijos. Bus 
diskusijos dėl pelno paskirsty-, vių Fondo vajus. Kaip žinia, 
mo. Bus priimamos ir įvairios 
sugestijos.

Speciali rezoliucijų komisija 
surašys rezoliucijas, kurias per
duos Lietuvių Fondo suvažiavi 
mui.

Kviečiami Į banketą
Tą patį vakarą, gegužės 15 

tame pačiame Internationa! 
viešbutyje bus tradicinis pava
sario banketas, į kurį kviečia
mi konferencijos dalyviai ir 
New Yorko visuomenė. Lietu
vių Fondo banketai pasižymi 
gera nuotaika ir savo geru ly
giu.

Banketo įdomią programą at
liks du jauni žmonės. Dainuo
ja solistė Vanda Galbuogytė, 
New Yorkui dar visai nepažįs
tama. Ji neseniai atvyko iš Ang
lijos, kur studijavo dainavimą.

New Yorko lietuviam buvo už
dėta kvota 120,000 dol. Jos su
rinkimas jau ritasi į galą, bėra 
likę mažiau nei 40,000 dol. Ir 
tuos pinigus reikia surinkti 
mum patiem, nes niekas kitas 
čia neateis į talką. Tad kiek
vienas prašomas prisidėti. Pra
šom Fonde įamžinti mirusius 
artimuosius, prašom įrašyti ir 
ištremtus į Sibirą ar ten žuvu
sius.

Darbo komitetas
Lietuvių Fondo vajaus komi

tetui vadovauja dr. Juozas Ka
zickas. Prie jo yra sudarytos 
trys komisijos — konferen
cijos banketo ir vajaus. Konfe
rencijos reikalus tvarko A. Dir
žys, vajaus — A. Sabalis, ban
keto — A. Vakselis. Visi yra pa
sikvietę sau įvairių talkininkų

Bostono lietuvių tautinių šo
kių sambūris gegužės 15 daly 
■vauja Naujosios Anglijos tauti 
nėj šventėj Muntham, Mass. 
Sambūry viso 80 šokėjų: vaikai 
pasirodys 2 vai. popiet, o jau
nimas 8 vai. vakaro. Sambūris 
rugpiūčio 28 dalyvauja visos A 
merikos liaudies šokių, šventėj, 
kurioj dalyvaus 38 tautos, 
šventė įvyks Vienna mieste. 
Virginijoje, netoli Washington 
D.C. Lietuviam čia atstovaus 
sambūrio 16 porų.

Išnuomojamas butas iš 5 
kambarių su visais baldais. Pa
geidaujama viengungis lietuvis 
arba vedusi pora su 1-2 vaikais. 
Namas gražioje rezidencinėje 
vietovėje arti pliažo — Lord
ship, Stratford, Conn. Adresas: 
K. Krusinskas, 45 Margherita 
Lawn, Lordship, Stratford, Con
necticut. Tel. 378-4089.

Lietuviškų pinigų (popieri
nių) norėtų įsigyti pinigų rin
kėjas. Kas norėtų tokių pinigų 
parduoti, prašomas skambinti 
po 5 vai. vak. tel. (212) 242- 
2142.

Skautų tėvų susirinkimas 
šaukiamas gegužės 8, šeštadie
nį, 1:30 vai. popiet Kultū
ros Židinyje, skautų sueigos 
metu. Bus svarstomi vasaros 
stovyklavimo ir kiti svarbūs 
reikalai.

Danielius Skuja, Darbininko 
skaitytojas iš Kenilworth, N.J.. 
sulaukęs 76 m. amžiaus, mirė 
balandžio 28. Laidotuvių pamal
das Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos bažnyčioj, Newark, N. 
J., atlaikė prel. J. Scharnus. 
Jam asistavo kun. P. Totoraitis 
ir kun. A. Kardas. Palaidotas 
Šv. Kryžiaus kapinėse, N. Ar
lington, N. J. Nuliūdime liko 
giminės Sanislovas ir Adelė 
Urbonai, kurie ir pasirūpino 
laidotuvėmis.

Dr. Stasė Bintakienė-Binta- 
kys, kuri turėjo dantų gydyme 
kabinėta 16 Linden Street, v . Z
Brooklyne, dabar kabinetą per
kėlė Į Woodhavena. Naujas ad
resas 85-67 79 Street Woodha
ven, N. Y., telefonas 296-74 
43.

Bronės Blekienės poilsio na
mai seneliam yra gražiam Con
necticut valstijos ūky su val
džios leidimu. Priimami sene
liai vyrai, ne moterys. Oras ge
ras, valgis lietuviškas, savas 
pienas, nes laikoma daug kar
vių, gera priežiūra, lietuvė šei
mininkė; Rašyti: Mrs. B. Ble- 
kis. P. O. Box 33, Terryville, 
Conn. 06786. Tel. 582-5113. Ga
lima skambinti bet kuriuo lai
ku.

Ieškoma moteris prižiūrėti 
mažametį 5 dienas savaitėj. In
formacijai skambinti po 6 v.v. 
tel. 849-2709.

IŠ BROCKTON, MASS., APYLINKES

Stasys Citvaras, laikrodinin
kas, kaip buvom rašę, birželio 
gale išvyksta i Braziliją. Laik
rodžius taisyti priims dar visą 
mėnesį, gi laikrodukus pirkti 
bus galima iki birželio mėne
sio. Skambinti tel. 846^3648.

Padėka
New Yorko Skautams Rem

ti Komitetas dėkoja visiem už 
atsilankymą į Pavasario balių, 
už maisto paruošimą ir aukas.

Ypatingai dėkojame stud. Al
donai Kidolytei už salės deko
racijas, P. Rasimui už gėles, V. 
Kidoliui už salės apšvietimą, 
dabrinio Varpo kepyklai 
duoną S and G Meat Market 
mėsos paruošimą.

Mūsų nuoširdi padėka
šiem, taip mielai padėjusiem 
šį balių surengti.

N. Y. Skautams Remti 
Komitetas

Si- 
už 
už

vi-

New Yorko LIETUVIŲ FONDO Skyrius
kviečia visus lietuvius atsilankyti didžiajame — tradiciniame

LIETUVIŲ FONDO VAJAUS UŽBAIGIMO 
BANKETE 

kuris įvyks 1971 m.

gegužės 15, šeštadienį 
INTERNATIONAL HOTEL 

didžiojoje salėje
(prie įvažiavimo j Kennedy aerodromą iš Van Wick expressway pusės)

Baliaus programoje:
KRISTINA ŽEBRAUSKAITĖ-GINTAUTIENE 
— modernaus šokio šokėja
VANDA GALBUOGYTĖ — lyrinis sopranas 
Šokiams groja: JOE THOMAS orkestras 
Kokteiliai — 8 v. vak. Vakarienė 8:30 v. vak.

Įėjimas (iš anksto užsisakius vietas) — $20 asmeniui. Staliukai po 10 asmenų. 
Vakariniai rūbai (Coctail dress)

Bilietai ir staliukai užsakomi pas: inž. I. GASILTŪNĄ — 177-06 Wexford 
Terrace, Jamaica Estates, N.Y. 11432 (Telefonas: 212 523*2722

Lietuvių Fondo New Yorke 
baliui rengti komitetas

Lietuviškų pinigų rinkėjam 
dėmesio! Gauta keletas su Vy
tautu ir Vyties ženklais 1936 
metų laidos sidabrinių pinigų 
— 10 litų. Kaina su persiunti
mu 22 dol. Kas norėtų įsigyti, 
kreiptis į Darbininko administ
raciją, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11221. Tel. GL 
2-2923.

Lietuvė moteris ieško šeimi
ninkės vietos. Siūlyti nuo 6 iki 
8 vai. vakarais tel- 782-3347.

Pigiai parduodama nauja, vi
sai nevartota ZENITH “portab
le” televizija, ekranas 16x12 x/z 
inč. dydžio, su staliuku. Skam
binti EV 6-4151 nuo 5 vai. vak

Balandžio 1 atsisveikinome 
su kun. Mykolu Vembre, kuris 
Brocktono Šv. Kazimiero para
pijoje išdirbo eilę metų ir bu
vo tapęs savotiška “institu
cija”. Nebuvo lietuviško paren
gimo, kuriam kun. Mykolas ne
būtų dalyvavęs; nebuvo lietu
viško reikalo, kuriam jis nebū
tų pagal savo kuklius išteklius 
aukojęs.

Nors ir turime jauną, ener
gingą, tautiškai susipratusį kle
boną, tačiau vistiek kun. My
kolo pasigendame tiek bažny
čioj dėl jo taiklių pastabų vi
siem rūpimais klausimais, tiek 
jo sąmojaus ir geros nuotaikos 
parengimuose.

Atsisveikinant tarp kitų or
ganizacijų ir Liet. Bendruome
nė įteikė išvykstančiam 25 dol. - 
čekį ir geriausių linkėjimų atei
čiai.

Laisvės Varpo koncertas
Per Atvelykį, balandžio 18, 

So. Bostono Lietuvių Piliečių ri
jos patalpose buvo lietuvių ra
dijo Laisvės Varpo metinis kon-i 
certas.

Ši gero lygio radijo progra
ma yra vedama brocktoniškic 
Petro Viščinio.

’ LB metipis susirinkimas
Gegužės 1, šeštadienį, Sanda

ros salėje, 30 Intervale St.. 
Mdntelloje šaukiamas Lietuvių 
Bendruomenės Brocktono apy-

linkės valdybos revizijos komi
sijos ir narių metinis susirin
kimas. Pradžia 7:30 vai. vak.

Kvietimai bus siuntinėjami, 
bet jei kas kvietimo negautų, 
prašome vistiek į susirinkimą 
atvykti. Savo gausiu dalyvavi
mu sustiprinkime apylinkės 
veikla, išrinkime rimta ir veik
lią valdybą ir nebeleiskime apy
linkei užmigti letargo miegu.

Kurie dar nesate sumokėję 
solidarumo mokesčio už 1971 
m., galėsite sumokėti susirinki
mo metu. Valdybos nariai iki 
susirinkimo dienos turi įgalioji
mus rinkti aukas Bražinskų rei
kalui. Pagal išgales paremkim 
dviejų nelaimingų tautiečių pa
stangas išsisukti iš rusiškojo 
budelio kilpos.

P. Jančauskas

Milijonai laukia paveldėtoju. 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu- 
siem ir jaunamečiam.

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.

Dabar yra geriausia proga ap
sidrausti.

Savi pas savuosius.
Telefonas MI 7-6637.
Direktorius Bronius Bobelis.

— Elektrines ir kt- rašo
mas mašinas, Radio, Zenith 
TV, kalkul. ir skaičiavimo ma
šinas ^pigiausiai ir sąžiningai 
pirksite iš: J.L. Giedraitis, 10 
Barry Dr., E. Northport, N.Y. 
11731. Tel. (516) 757-0055.

SPORTAS

Mirus brangiai motinai

Agotai Podresienei,
liūdinčias dukteris Kazimierą šventoraitienę ir Juliją Ku- 
nigėlienę su šeimomis nuoširdžiai užjaučia

Marina ir Zigmas RAULINAIČIAI

Mylimai Mamytei

Agotai Podresienei
mirus,

mokytoją Kazimierą Šventoraitienę 
ir šeimą nuoširdžiai užjaučia

Maironio lituanistinės mokyklos 
mokytojai, mokiniai ir 

tėvų komitetas

JAUNIMO
PAVASARIO

ŠOKIAI
įvyks

geeužės 8 d
KULTŪROS ŽIDINIO 

patalpose
Bus juostelių muzika ir vaišės

Pradžia 7:30 v.v.
įėjimas 1.50 dol.

Kviečia atsilankyti
New Yorko

SKAUTAI VYČIAI

FUTBOLAS
Pereitą savaitgalį vietos lie 

tuviam futbolininkam pirmeny
bių rungtynių nebuvo paskirta 
Žaidė tik pirmoji komanda, ku
ri draugiškame susitikime įvei
kė aukštesnėje klasėje žai
džiantį Kolpirig SC pasekme 
2:1.
Ir šį ateinantį sekmadienį pir

moji komanda žais tik draugiš
kas rungtynes, nes pirmenybių 
rungtynių nepaskirta.

Mažučiam pagal paskirtą 
tvarkaraštį tenka žaisti prieš 
B. W. Gottschee šeštadienį 3 
vai. Brennen Field, Middle Vil
lage, L. I. Jauniai žaidžia sek
madienį 11:30 vai. prieš Col
lege Point SC jų aikštėj.

Atletas
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MOTERŲ VIENYBE 
gegužės mėn. 15 d.

7 vai. vak.

KNIGHTS OF COLUMBUS SALĖJE 
616 Jamaica Avenue, Brooklyn, N.Y. 

ruošia

PAVASARIO BALIŲ
Vakarienė, šokių kontestas, loterija — bus galima laimėti 
dail. J. Juodžio paveikslą, daug kitokių laimėjimų. De
šimčiai žmonių butelis degtinės.
Vietas rezervuoti iš anksto, nes reikia žinoti dalyvių skaičių. Bilie
tai gaunami pas visas Moterų Vienybės nares arba: EI. Andrušis — 
VI 7-4477; U. Bacey — 847-3575 • jėjimo auka 10 dol.
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