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Priešui išvaryti Kambodija prašo ir J. Tautu pagalbos
Ne apie viską skelbiama, kas 

dabar vyksta Kambodijoje, bet
iš esamų žinių darytina išvada, 
kad vyriausybė, nors ir lėtai, 
bet veikia dviem kryptim: pra
deda mobilizuoti vyrus ir artin
ti kraštą prie karo stovio bei 
ieškoti tarptautinės karinės 
ir diplomatinės pagalbos prie
šui iš krašto pašalinti.

J. Tautose New Yorke antra
dieni jau buvo žinoma, kad 
Kambodijos atstovas, vyriausy
bės pavedimu, kontaktavo JT 
gen. sekretorių U Thant prašy-

Aukšc. teismas 
parėmė teisėjo 

autoritetą
Aukščiausias Teismas paaiš

kino, kad teisėjas turi ne tik 
teisę, bet ir pareigą išlaikyti 
proceso metu tvarką ir orumą 
visomis tomis priemonėmis, ku
rios ikšiol buvo naudojamos: 
tvarką ardantysis gali būti pri
rištas prie suolo, jam gali būti 
užrišta burna, kad negalėtų 
triukšmauti, jie gali būti ku
riam laikui iš teismo pašalinti, 
gali būti sustabdytas bylos nag
rinėjimas, kaltinamasis gali bū
ti papildomai nubaustas už tvar
kos ardymą ir netinkamą elge
sį- ) . .

Tai atrūgos Chicagoje vyku
sios Juodųjų Panterų bylos, ku
rios metu teisiamieji ir jų advo
katai elgėsi neleistinai. Jie visi 
buvo už tai nubausti gana dide
lėmis bausmėmis. Jie buvo tik
ri, kad Aukščiausias Teismas 
palaikys jų pusę, bet šį kartą 
taip neįvyko, todėl už savo ne
protingas išdaigas ilgai turės 
patupėti kalėjime.

Charles A. Lindbergh (dešinė
je), kurs 1927 m. pats vienas 
perskrido Atlantą nuo New Yor- 
ko iki Paryžiaus, išleidžia savo 
dienyną knygos formoje. Tą 
dienyną jis rašė nuo 1937 m. 
iki 1945 m. vasaros. Tai liečia 
tą jo gyvenimo laikotarpį, kada 
jo nuomonės ir pareiškimai į- 
vairiais klausimais yra buvę 
aistringų ginčų objektu. Jis bu
vo ir vadas sąjūdžio, kovojusio 
prieš Amerikos įstojimą į Eu
ropoje užsidegusį II pasaulinį 
karą. Dienyno paskelbimu Lind

Vyksta mobilizacija, ieškoma savanoriu, užsieniuose ginklų
damas pagalbos. U Thant spe
cialiu komunikatu painformavo 
spaudą, kad jis tuo reikalu jau 
pradėjęs rūpintis. Bet nė vie
nas nė kitas šaltinis neatiden
gė, ko buvo prašyta ir kas ma
noma daryti.

Bet Kambodijos premjeras, 
lyg atsitiktinai susikvietęs ko
respondentus, tvirtino, kad pra
šysiąs JT Saugumo Tarybą at
siųsti Į Kambodija delegaciją iš
tirti ir paliudyti, jog Š. Vietna
mo ir Vietkongo kariniai dali
niai yra Įsibrovę Į Kambodija 
be jos vyriausybės sutikimo ir 
raginami nesutinka pasitraukti. 
Kai JT komisija kaltinimą paliu
dysianti, tada būsianti priimta 
pagalba iš draugiškų kraštų, jei 
vyriausybė manys, kad reikia 
daugiau ginklų su agresoriais 
susitvarkyti. Korespondentai 
bandę išsiaiškinti, kurie kraštai 
laikomi draugiškais, bet tas rei
kalas jiems nepavykęs. Su jais 
kalbėjęs premjeras Lon Nol pa
sitenkinęs užuomina, kad drau
giškais gali būti laikomi kraš
tai, kurie turi Kambodijoje dip
lomatines atstovybes. Bet tai 
buvo tik bandymas nudelsti pa
skelbimą žinios, jog skubiausiai 
ginklai gali ateiti ne iš kur ki
tur, kaip tik is JV sandėlių P. 
Vietname ir Tailande.

Karių nenori, tik ginklų
Premjeras buvo labai katego

riškas, kai aiškino, jog bus pra
šomi ir priimami tik ginklai, 
bet jokiu būdu ne svetimų vals
tybių kariai. Tai sutinka su da
bartine Washington© politika, 
todėl taip ir pakalbėta, nes tuo 
tarpu viskas turi būti daroma, 
kad niekur tiesioginiai nebūtų 

bergh norįs parodyti savo anų 
laikų nuomonių teisingumą ir 
atitaisyti klaidas, kurios dar ir 
šiandien esančios spaudoje kar
tojamos. Ypač jis noris dabar 
paskelbti savo pažiūras apie į- 
vykius, kurie privedė prie II pa
saulinio karo. Manoma, kad tos 
pažiūros dar ir šiandien esan
čios aktualios. Kairėje sėdi kny
gos leidyklos (Harcourt, Brace 
and World) vadovas W. Jovano- 
vich, kurs globojo ir Djilo kny
gų išleidimą Amerikoje.

Įvelta Amerika. Taip geriau 
abiem: ir Kambodijai ir Ameri
kai. Ir tai sako, jog Pnompenh 
esanti JAV atstovybė dabar 
yra nepaprastai užimta ryšio 
palaikymu tarp Pnompenh ir 
Washington©. Jei bus reikalin
ga pagalba kariais, tai jie yra 
čia pat prie Kambodijos sienos, 
nes kas gi ten galės susigaudy
ti, kas persekioja komunistus i- 
sibrovėlius Vietnamo-Kambodi- 
jos pasieniuose, kur šiuo metu 
komunistų kariuomenė yra Įsi
rengusi savo stovyklas.
Mobilizacija

Pradėta mobilizuoti ir Kam
bodijos karinė pajėga. Jau pa
šauktas rezervas ir veteranai 
privalomai tarnybai, gi vyrai 
nuo 18 iki 45 m. amžiaus ragi
nami savanoriais įsijungti į ka
rinę tarnybą. Vyriausybė ma
nanti, kad savanorių daug atsi
rasią, nes tauta remianti naujo
sios vyriausybės politiką paša
linti iš krašto svetimas kariuo
menes.

Premjeras šiame kontekste 
paneigė ir gandus, kad Kambo
dijos. JAV ir P. Vietnamo ka
rininkai jau bendradarbiaują 
derindami pastangas, nukreip
tas prieš Kambodijoj esančius 
komunistų daliniusi Premjero 
deme^tavimai tuo Reikalu jau 
nieko nebepadės, nes dalis A- 
merikos spaudos jau spėjo to
kius Įvykius smulkiai aprašyti.

Japonai ‘sunaikinę’ 
Rusijos armiją

Nuginkluotoji Japonija ragi
nama vėl apsiginkluoti, nes A- 
merikai panorėjus iš Azijos 
trauktis kariškai, tik viena Ja
ponija tegali paimti didžiąją to 
regiono apsaugos naštą. Dėl Ru
sijos ir Kinijos susipykimo pa
ti Japonija ir neraginama yra 
pradėjusi ginkluotis — pradėjo 
organizuoti labai gerai apmoky
tus ir gera technika aprūpintus 
karinius dalinius.

Šios žiemos manevrams buvo 
pasirinkta toliausiai į šiaurę nu
sikišusi Hokkaido sala. Manev
rų uždavinys — “sunaikinti” Į 
salą besiveržiančią Rusijos ar
miją. Pratimuose dalyvavo 
5,000 japonų karių. Visai arti 
Hokkaido salos guli prieš karą 
Japonijai priklausiusios Kurilų 
salos, kurias nuo 1945 laiko o- 
kupavusi Rusija ir ikšiol dar nė
ra sutikusi jas grąžinti. Japoni
jos gen. Hoshimoto pratimų 
proga yra pareiškęs, kad Japo
nija yra priversta susirūpinti 
šio regiono apsauga, nes Hok
kaido salos artumoje Rusija lai
ko nepaprastai didelę karinę 
jėgą.

— New York© telefono tarny
ba jau daugiau kaip pusmetis 
kai kuriuose rajonuose pasida
rė visai nebepakenčiama. Kon
gresas yra gavęs tuo reikalu 
daug skundų ir jau rengiasi pa
dėtį ištirti.

— Vatikanas pranešė vysku
pams naujas sugestijas dėl ku
nigų seminarijų programų ir 
mokymo metodų sumodemini- 
mo. Reformos pravedimas pati
kėtas patiems vyskupams, vei
kiant kolektyviai. Į seminarijų 
programas patarta įvesti ir sek
sualinio auklėjimo problemas, 
kad busimieji kunigai galėtų 
tikriau apsispręsti dėl galutinio 
pašaukimo pasirinkimo.

Gen. Lon Nol norįs atsikvies
ti ne tik JT komisiją, bet norįs 
sugrąžinti Kambodijon ir Tarp
tautinę komisiją, kurią princas 
Sihanoukas pernai rudenį iš
varė neva todėl, kad jai išlai
kyti neturįs pinigų. Komisiją 
sudarė Indijos, Kanados ir Len
kijos atstovai. Ji buvo sudaryta 
Ženevos sutartimi Prancūzijos 
Indokinijoj įkuriant tris nepri
klausomas ir neutralias valsty
bes: Kambodija, Laosą ir Viet
namą.

Kambodija savo kariuomenė
je nuolat dabar laiko 35,0 0 0 
vyrų. Rezervų ir veteranų mobi
lizacija pridėsianti iki 15,0 0 0 
vyrų, visa kita turi ateiti iš sa
vanoriu. Manoma, kad kariu tu
rėtu užtekti dabartiniams įsibro
vėliams išstumti, tik reikia mo- 
derniškesnių smulkiųjų ginklų.

Irako kurdų vadas gen. Mus
tafa al-Barzani, gavęs Irako vy
riausybės pažadą, kad kurdams 
bus suteikta administracinė ir 
kultūrinė autonomija Irako 
valstybės ribose. Jis nutraukė 
veik devynis metus prieš Ira
ką vesta kara, bet nesutiko tuo 
tarpu išformuoti savo karinių 
dalinių, kuriuose yra apie 10, 
000 vyrų. Atrodo, kad Irako vy
riausybė savo pažadą šį kartą 
ištesės, nes jau pradėjo ji 
vykdyti Įvesdama vyriausybėn 
penkis kurdus. Jie turės rūpin
tis problemomis, esančiomis 
kurdų apgyventame plote. Jų 
funkcijos daugiausia ūkinės- 
technikinės, nes politiniai reika
lai palikti abiejų pusių vadovy
bių viršūnėms. Tik vienas į ka
binetą įvestas kurdas gavo po
litini postą.

— V. Vokietijos ambasado
rius Guatemalos sostinės gatvė
je pagrobtas šešių teroristų ir 
pasirinktas įrankiu komunis
tams teroristams iš kalėjimų 
vaduoti. Užsienio diplomatų 
grobimas P. Amerikoj pradeda 
tapti epidemija, kuriai sutram
dyti reikės nepaprastų priemo
nių.

— Orinio susisiekimo kontro
lių vadovybė jau paragino tar
nautojus nutraukti “ligą” ir tuo
jau grįžti į darbą. Tai padaryta 
po to, kai vyriausybė pagrasi
no didelėmis bausmėmis.

— Žemės drebėjimas Turki
joj dar pasikartojo kelis kar
tus. Pirmasis drebėjimas vyko 
pereitą šeštadienį. Žuvusiųjų 
skaičius jau peršoko tūkstantį.

Bet kas gali atspėti, ką ban
dys daryti Pekino remiamas ir 
kurstomas Hanojus savo pozici
joms Kambodijoje išlaikyti Kol 
dar amerikiečiai Vietname, Ha
nojaus pastangos negalės būti 
labai sėkmingos, ypač tuo atve
ju, jei pati Kambodija bus pa
kankamai kariškai veikli. Jei ji 
pasirodytų silpna savo paskelb
tą politiką kariniai ginti, tada 
maišaties gali daug atsirasti...

— Japonų studentų būrys pa
sigrobė ore lėktuvą ir norėjo 
jį nutupdyti Š. Korėjos sostinės 
aerodrome, bet per klaidą jis 
nusileido P. Korėjos aerodro
me. Studentai buvo apsiginkla
vę kardais.

— Palestinos teroristų gru
pė buvo nuvykusi į kom. Kini
ja moralinės ir materialinės pa
galbos ieškoti. Vadovu buvo Ya
sir Arafat, karinis ir politinis 
Al Fatah vadas.

— New Yorko miesto taryba 
pratęsė nuomų kontrolės įstaty
mą dar trejiems metams be jo
kių pakeitimų. Bet tai padary
ta žinant, kad Įstatymas jau rei
kalingas pataisų ir tas reikalas 
bus tiriamas bei studijuojamas.

— Sudane viena arabų sek
ta bandė nuversti dabartinę ka
riškių vyriausybę. Buvę užval
dę kelis sistinės rajonus, bet 
vyriapsybės nuversti nepasise
kė.

— Belgijoj areštuotas Sovie
tų pilietis, kurs oficialiai parda
vinėjo automobilius, o priva
čiai Nato štabe bandė suorgani
zuoti grupę rinkti žinias Sovie
tų Sąjungai.

Dingę lakūnai
Sirija ir- Irakas ginklais ap

rūpinami iš Maskvos. Ten buvo 
apmokyti ir pirmieji jų lakūnų 
būriai. Ir tų lakūnų buvę daug. 
Bet nieko nesigirdi apie Sirijos 
ir Irako aviacijos dalyvavimą 
kovose prieš Izraelį. Maskvai 
parūpo sužinoti, kas ten atsi
tiko. Pasiųsta iš Maskvos komi
sija išaiškino, kad dauguma tų 
lakūnų dalyvavo sukilimuose ir 
dabar arba sėdi kalėjimuose, ar
ba sušaudyti, arba išbėgioję Į 
užsienius.

Gi tų sukilimų per paskuti
nius septynis metus yra buvę 
daug: Sirijoje 8, Irake 7.

Paryžiaus arkivyskupas Fr. 
Marty (katalikas) ir Canter
bury arkiv. dr. Michael Ramsey 
(anglikonas) draugiškai susikibę 
ir linksmai nusiteikę keliauja v 
zituoti Anglijos karalienės Elz
bietos II. Įvykis buvo istorinis, 
nes pirmą kartą nuo 1535 metų 
(kada Henrikas VUI atskėlė Ang
liją nuo Romos) Anglijos mo
narchas priėmė iš užsienių atvy
kusį aukštą katalikų Bažnyčios 
dvasiškį. Paryžiaus arkivysku
pas buvo atvykęs pas angliko
nų religinės bendruomenės va

Pasaulinė paroda (Expo 70) 
šiemet vyksta Japonijoj, Senri 
aukštumose netoli Osakos mies
to. Osaka yra antras didumu 
Japonijos miestas su 3,1 mili
jono gyventojų.

Parodos šūkis: žmonijos pa
žanga ir darna. Parodos simbo
lis: penkių žiedlapių vyšnios 
žiedas, simbolizuojąs penkis 
kontinentus, o žiedo vidurys — 
Japoniją.

Paroda atidaryta kovo 15, už
darymas numatytas rudeni, rug
sėjo 13. Taigi ji turėtų trukti 
183 dienas, jei nebus pratę
simo.

Parodos paviljonai, visi kiti 
pastatai ir keliai bei aikštės su
talpinti 815 akrų plote. Paro
dos ribose dirbo 20,000 tarnau
tojų. Jos Įrengimas ir adminis
travimas, neskaitant paviljonų 
statybos, kaštuos apie 3 bil. do
lerių.

Parodoje su eksponatais daly-

Expo 1970 suplanavęs Japonijos 
architektas Kenzo Tange

Kennedy gimine grįžta politikon
Kennedy giminė ir jų artimi 

pagalbininkai tyliai rengia dir
vą visu būriu vėl sugrįžti Į poli
tinį Amerikos gyvenimą.

Politinėje veikloje bebuvo li
kęs tik vienas sen. Edw. Ken
nedy. Jo terminas senate šie
met baigiasi, bet jis vėl kandi
datuoja rudeni Įvyksiančiuose 
rinkimuose. Su Mary Jo Ko- 
pechne mirtimi pasibaigusi jo 
auto katastrofa senatoriui 
laimėjimą p a s u n k i n o, bet 
jis greičiausiai rinkimus lai
mės, jei toji katastrofos byla 
daugiau nesusipainios. Bet jau 
paleisti gandai, kad Į kongresą 
bandys šiemet patekti ir nužu
dytojo Roberto Kennedy našlė 
Ethel Kennedy. Kur ji kandi
datuos, gandai tuo tarpu tyli.

Veržiasi ta kryptimi ir du 
sen. Ed. Kennedy švogeriai: iš 
ambasadoriaus tarnybos Pary
žiuje pasitraukęs Sargent Shri
ver bandys būti išrinktas Mary
land© gubernatoriumi, gi ant

dą tęsti pasikalbėjimų dėl kata
likų ir anglikonų susivienijimo.

To vizito tnetu ir policija tu
rėjo darbo, nes prie karalie
nės rūmų vartų atsirado ir bū
rys karingųjų protestantų, atvy
kusių įspėti karalienę, kad 
“neparduotų popiežiui Angli
jos”. Juos atsiuntė tas š. Airi
jos (Ulsterio) fanatiškų protes
tantų vadas pastorius Ian Pais
ley, kurs labai neapkenčia ka
talikų ir organizuoja ginkluotas 
riaušes prieš airius katalikus, 
reikalaujančius lygių su protes
tantais žmogiškųjų teisių. 

vauja 76 užsienio valstybės, 
viena anglų kolonija (Hong Kon. 
gas), keturios tarptautinės orga
nizacijos, trys miestai, dvi ko
mercinės bendrovės ir šeši vals
tybės teisių neturi politiniai vie
netai. Japonijai atstovauja vy
riausybės ir 32 privačių organi
zacijų paviljonai.

Parodos ribose yra didelis ir 
Įdomus Įvairiausių pramogų 
parkas, dailės muziejus, liau
dies meno muziejus, japoniš
kas sodas-parkas, daugybė fon
tanų ir lauke išdėstytų skulptū
ros kūrinių, teatrai po stogu ir 
po atviru dangumi.

Parodą saugoja 1,300 japonų 
policininkų ir 2,000 užsimaska
vusiu detektvvu. Rezerve tuo
jau veikti pasirengę yra 1,000 
vyrų.

Parodoje veikia 210 restora
nų, iš kurių 30 yra svetimų vals
tybių paviljonuose. Per dieną 
jie gali pavalgydinti 30 0,0 0 0 
žmonių. Svarbiausia transporta- 
cijos priemonė yra nuosavos 
kojos, bet joms pailsinti yra 
traukiniukai, įvairiausi automo
biliukai, liftai, judantieji takai. 
Automobilių parkas gali sutal
pinti 20,000 mašinų.

Parodos lankytojams netoli 
parodos nakvynėms parengta 
20.000 vakarietiško tipo lovų. 
Jos jau visos užimtos visam pa
rodos laikui. Čia pat yra ir vi
sokį japoniško stiliaus patogu
mai, karčiamos neišskiriant.

Numatoma, kad parodos lan
kytojų skaičius gali pasiekti 60 
milijonų. Bilietų kainos: suau
gusiems 800 jenų, studentams 
600 jenų, vaikams 400 jenų. Je
nos kursas — 360 jenų už vie
ną dolerį.

ras švogeris Stephen Smith, ku
ris ikšiol buvo Kennedy šeimos 
turtų administratoriumi, norė
tų patekti Į kongresą iš New 
Yorko valstijos.

Prez. J. F. Kennedy kalbų ra
šytojas Sorensen taikstosi pa
tekti i senata. Roberto Kenne
dy šeimos advokatas Vanden 
Heuvel nori būti New Yorko gu
bernatoriumi, gi Adam Walins- 
ky, R. Kennedy dešinioji ranka 
jam esant teisingumo sekreto
riumi, nori New Yorko valsti
jos vyr. prokuroro vietos. Ne
atrodo, kad ši kartą jie galėtų 
visi laimėti, nes dauguma kan
didatuoja New Yorko valstijo
je, todėl visiems vietų gali ne
užtekti. Ypač, kad visi siekia 
aukštų vietų. Bet jie gali laimė
ti demokratų partijos nominaci
jas jau vien dėl to, kad daugu
ma tų vietų norinčių kandidatų 
yra labai nežymūs piliečiai — 
Kennedy vardas gali juos dar 
labiau užtamsinti.

Paštininku byloje 
kova už pinigus 

Paštininkų unijų derybos su 
vyriausybės atstovais dėl atly
ginimų pakėlimo dydžio yra 
kiek sustojusios, nes vyriausy
bė nenori pakelti atlyginimų 
tiek, kiek unijos prašo, nes ne
norima išeiti iš tų normų, ku
rios nurriatytos norint sumažin
ti infliacijos spaudimą.

Iš vyriausybės atėjo paaiškini
mas, kad atlyginimų pakėlimas 
virš nustatytų normų būtų ga
limas tik tuo atveju, jei paštas 
turėtų daugiau pajamų ir nebe
dirbtų su nuostoliais. Gi toks 
laikas galįs ateiti tik paštų re
formą pravedus, todėl preziden
tas Nixonas raginęs unijas tai 
reformai pritart. Taigi ir vėl at
lyginimų pakėlimas rišamas su 
pašto departamento reforma, 
kuriai paštininkai ikšiol labai 
priešinosi. Priešinosi visai be 
reikalo, nes reforma negali 
jiems pakenkti nė ūkiškai nė 
politiškai. Unijos vėl pradėjo 
grasinti streiku, bet vyriausybė 
rengia naują pasiūlymą.
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Lietuvoje pasirodė du tomai poezijos
Pasiekė iš Lietuvos 1969 ant

ru leidimu išleisti “Lietuvių po
ezijos” du tomai. Pirmo —632 
pusi., antro — 664 psl. Pirmas

Paitifortuiioja it apie poetus, esaiiČius Vakaruose, bet nutyli, 
kokius veikalus jie čia yra sukūrę

tys geriausieji. Tačiau už pra
leistuosius tikrai menkesni sa
vo poezija toki kaip Dabulevi- 
čius, Kaškaitis, Jasutis, Mali-

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave.. 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1080/ namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)
J. B. SHALINS-8ALINOKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave 
(prie Forest P’way Sta.1, Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. Tel. Virginia 7-4499.

pradedamas nuo Mažvydo, bai
giamas Mačerniu—viso 104 var
dai ir 3 anonimai. Antras to
mas pradedamas nuo Putino 
Mykolaičio ir baigiamas dabar 
besireiškiančia jaunesnių poetų 
karta — viso 67 vardai.

Abudu tomai apima 420 me
tų laikotarpi. Apytikriai tariant, 
pirmas tomas rodo poezijos au
gimą nuo pat pradžios iki ne
priklausomos Lietuvos laikotar
pio pabaigos. Antras tomas — 
nepriklausomoje Lietuvoje su
brendusius, bet dar rašiusius ar 
rašančius ir okupuotoje Lietuvo
je, o taip pat okupuotoje Lie
tuvoje išaugusius. Tačiau ta o- 
kupuotoje Lietuvoje išaugusi 
karta vidutiniškai yra ketvirtą 
dešimti varanti. Jauniausi čia 
yra Violeta Palčinskaitė, Algi
mantas Micuta ir Sigitas Geda, 
gimę 1943, pradėję rašyti 1958- 
60.

Abudu poezijos tomai išleisti 
gražiai, kūriniai parinkti būdin
gi, nors kitų redaktorių ranko
se pvz. Putino Mykolaičio pas
kutinė poezija, kurioje jis pasi
reiškė visa poetine jėga, būtų 
parinkta kitokia.

Prieš poezijos pavyzdžius 
trumpai duota kiekvieno poeto 
gimimo ir- poezijos pasirodymo 
chronologija. Kai kurie poetai 
mėginama vienu sakiniu ir api
būdinti. Pvz. apie eilę poetų sa
koma “proletarinis poetas”;

apie Kossu Aleksandravičių — 
“Neoromantinės estetinės kryp
ties poetas”, apie Brazdžionį — 
“Neoromantinės krypties poe
tas _ mistikas”, apie Sruogą— 
“Žymus simbolistinės krypties 
poetas”, panašiai apie Kiršą. 
Tie pavyzdžiai rodo, kad mėgi
nama prie poeto prieiti dau
giau literatūriniais, ne parti
niais terminais (tik pats Įvado 
autorius Brazdžionį apibūdina 
kaip “neokataliką”).

Krinta Į akis betgi politinis 
kriterijus atrenkant ne Lietuvo
je esančių poetų kūrybą —ne
pripažįstama tos poezijos, kuri 
išaugo tremtyje, Vakaruose. 
Jei rašo apie Brazdžionį, apie 
Aistį (tiesa, ne apie Aistį, bet 
apie Joną Kossu Aleksandravi
čių!), jei rašo apie Santvarą ir 
Grigaitytę ir kitus Vakaruose 
gyvenančius, tai sumini tik 
tuos jų veikalus, kurie pasirodė 
Lietuvoje. Čia, Vakaruose, pa
sirodžiusios jų knygos šios an
tologijos leidėjam neegzistuoja. 
Atrodo, išlaikomas politinis 
“stilius”: iš Lietuvos išleidžia
mos knygos į Vakarus, bet į 
Lietuva iš Vakaru neįleidžia
mos; lietuviški Vakarų žurnalai 
plačiai apžvelgia Lietuvoje da
bartinių poetų veiklą, bet Vaka
ruose sukurti poetų veikalai 
Lietuvoje tebeturi būti nutyli
mi.

Krinta į akis ir savotiška pus
lapių proporcija atskiriem poe
tam. Proporcija ne visada pa
gal poetinę jėgą ir poetinį pali
kimą. Daugiausia pvz. puslapių 
gavo Maironis ir Salomėja Ne
ris — po 23, vadinas, po ly
giai. Putinui Mykolaičiui skirta 
22, nors skaitytojas vargiai su
tiks, kad Salomėjos Neries li
teratūrinis indėlis prilygsta Pu
tino Mykolaičio. Bet tiek jau to.

Ryškesnis skirtumas iškyla 
jaunesnės generacijos poetam 
skirstant puslapius. Pvz. Liudui 
Girai — 19, Binkiui — 16, 
Sruogai — 15, Kiršai 10, Ais
čiui 10, Brazdžioniui 7, bet Val- 
siūnienei — 9, o sau Venclova 
pasiskyrė — 17. Lyg už Braz
džionio poeziją didesnis litera
tūrinis lobis būtų ... Valsiūnie- 
nės. Lyg už Sruogą, Kiršą, Bin
kį didesnis poetinis indėlis yra 
Venclovos.

Krinta i akis dar ir trečias 
bruožas; kai palygini čia mini
mos “Lietuvių poezijos” tomus 
su Amerikoje 1951 išleista J. 
Aisčio ir A. Vaičiulaičio paruoš
ta “Lietuvių poezijos antologi
ja”. Būtent, “Lietuvių poezijo
je” praleista visa eilė Lietuvo
je rašiusių ir savo knygas iš
leidusių dar prieš bolševikų o- 
kupaciją. Nėra čia pvz. J. Au- 
gustaitytės Vaičiūnienės, Petro 
Babicko, Prano Būdvyčio, Alek-

šio Dičpetrio, Prano Genio, 
Stasio Lauciaus, J. Liaudos, P. 
Orintaitės, Paparonio, Petro Pil
kos, Žalios Rūtos — A. Saba
liausko, Jurgio Tilvyčio—Žalvar
nio, A. Tyruolio. Nėra net ir 
jaunosios kartos, bet dar Lietu
voje savo pirmuosius rinkinius 
davusių Kazio Bradūno, Leonar
do Žitkevičiaus.

Ne visi, kurie ir Aušros lai
kais reiškėsi eilėraščiais, pakliu
vo į “Lietuvių poezijos” rinki
nius. Pvz . Silvestras Gimžaus
kas, Tomas Žičkus. Pateisinda
mas galėtum tarti: atrinkti pa-

nauskas. Pastariesiem pirmeny
bė atiduota aiškiai tik dėl to, 
kad jie “proletariniai poetai”.

Nors rinktinės puslapiai nere
prezentuoja tikrojo lietuvių 
poezijos lobio, bet naudinga ją 
turėti. Su dėmesiu joje labiau
siai seki tos jaunesnės genera
cijos kūrybinį kelią, kiek jį ga
lima pažinti iš čia duotų pavyz
džių.

(Redakcinė komisija: V. Ku
bilius, Just. Marcinkevičius, A. 
Venclova, V. Zaborskaitė. Pir
mą tomą sudarė V. Vanagas, 
antrą tomą V. Galinis).

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, B ALSAM UOTO J AS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.
MATTHEW P. BALLAS FUNERAL. HOME — Moderni koplyčia. Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

AMERIKOS SPAUDA APIE VASARIO ŠEŠIOLIKTI
Amerikiečių spaudos, kuri ra

šė apie Lietuves nepriklausomy
bės minėjimus, dalį paskelbėme 
Darbininke kovo 10. Papildo
mai dar gautos ištraukos šių 
laikraščių:

The Globe, Sioux City, Iowa, 
vasario 12 ir The Sioux City 

Journal vasario 10 — abiejuo
se rašė Sioux City Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas S. Mor
kūnas. .

The Aurora Beacon News, 
Aurora, Ill., vasario 10 paskelbė 
Marijos Vizgirdienės laišką, o 
vasario 14 tas laikraštis, atsi
remdamas į minėtą laišką, pa
rašė straipsnį. (Pažymėtina, kad 
M. Vizgirdienės laiške buvo pa
minėtas ir R. Nixono pasisaky
mas dėl Kongreso rezoliucijos: 
“Su Dievo ir jūsų pagalba mes 
laimėsime savo kryžiaus karą 
dėl Amerikos didybės ir jūsų 
kryžiaus karą dėl Baltijos vals
tybių laisvės”).

The Tidings, Los Angeles, 
vas. 13 painformavo apie Lie
tuvos kunigų ' memorandumą 
Kosyginui, o vasario 20 skyrė 
visą puslapį “Prarastai nepri
klausomybei”.

Herald Examiner, Los Ange
les, vasario 7 įdėjo Santa Mo
nica bendruomenės pirmininko 
A. J. Trasikio straipsnį.

Evening Outlook, Santa Mo
nica, vasario 7 tą patį straipsnį 
paskelbė kaip laišką.

Manchester (N. H.) Union

Kongresai. Romas C. Pucinski ir Stasys Balzekas (d.), Lietuviu Kultūros 
Muziejaus direktorius Chicagoje. Kovo 4 jis liudijo kongreso komisijoje, 
kad reikia išsaugoti Amerikoje tautybių atsineštą kultūrą. Kongresm. R.

Pucinski Atstovų Rūmuose įnešė projektą, kad reikia įkurti etninių grupių 
centrus.

Nauji patvarkymai
kurie dabar galioja muitu apmokėtiems siuntiniams 
Į LIETUVĄ ir U.S.S.R.
Suprastintos prekių klasifikacijos, pakeistas muitas 
ant kai kurių daiktų etc.

Leader kovo 4 įdėjo Vytauto 
Sirvydo laišką, pavadintą “Lith
uanian Anniversary”.

San Francisco Examiner va
sario 13 paskelbė informaciją 
apie lietuvių rengiamą šventę.

VLIKO PIRMININKAS 5-se
EUROPOS KRAŠTUOSE

Sena patikima firma
toliau aptarnauja nuolatos didėjanti klijentų skaičių, 
tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą. Jei ne, tai prašome 
pasinaudoti mūsų patarnavimų ir Jūs būsite dėkingas 
mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBE PARCEL SERVICE, INC,
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; tel. 215-925-3455

CENTRINĘ ĮSTAIGĄ NEW YORKE: 
220 Park Avenue South New York, N. Y. 10003 

Tel. 212-982-8410
Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St. 
BALTIMORE, Md. 21224 3206 Eastern Ave.
SO. BOSTON, Mass. 02127 — 390 West Broadway 
CHICAGO, III. 60632 — 4102 Archer Ave. 
CHICAGO, III. 60622 — 2242 W. Chicago Ave. 
CLEVELAND, Ohio 44119 — 787 Ė. 185th Street 
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michigan Ave. 
ELIZABETH, N.J. 07201 — 956a Elizabeth Ave. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau Ave. 365-6350 
HARTFORD, Conn. — 11 Charter Oak A ventre L.T*
KANSAS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany 
LOS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd.
MINNEAPOLIS, Minn. 55414 — 217 E. Hennepin Ave. 
NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shottie Meadow Ave. 
OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street 
PARMA, Ohio 44134 — 5432 State Road 
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122 — 1238 9th Avenue 
SEATTLE, Wash. 98103 — 1512 N. 39th Street 
SOUTH RIVER, N.J. 08882 — 168 Whitehead Ave. ' 
WORCESTER, Mass. 01604 — 82 Harrison St. 
TRENTON. N.J. 08611 — 730 Liberty Street 
VINELAND, N.J. 08360 — Parish Hall, West Landis Ave. 691-8423

WA 5-8878 
D1 2-2374 

AN 8-8764 
254-4144 

BE 5-7788 
486-1836 

TA 5-7560 
354-7608

203-249-6255 
AT 1-1757 

382-1568 
FA 9-8712 
FĖ 2-4908 

224-0829 
731-8577 
749-3033 

GR 1-3712 
BA 5-5923 
OR 4-3930 
LO 4-7981 

ME 3-1853 
257-2113 
798-3347 

L Y 9 -9183

The Brockton Enterprise, 
Mass., vasario 12 rašė — taip 
pat su Nixono žodžiais.

Sunday World Herald, Oma- 
hos laikraštis vas. 15 įdėjo J. 
Navakas laišką, ir tame pat nr. 
laikraštis davė vedamąjį.

The Joliet Herald-News, Le
mont, Ill., vasario 15 paskelbė 
straipsnį.

Waterbury American, savaiti
nis, vasario 14 vedamuoju pa
minėjo Amerikos Lietuvių Tary
bos rengiamą šventę.

Waterbury Sunday Republi
can vasario 22 minėjo, kad 
kongresmanas J. S. Monagan, 
rezoliucijos 416 iniciatorius, te
legrama sveikino lietuvius ne
priklausomybės minėjimo šven
tėje; jo nuopelnus iškėlė minėji
me M. Andrikytė. Priminė taip 
pat, kad Monaganas yra apdo
vanotas Lietuvos Vyčių garbės 
ženklu už nuopelnus Lietuvai.

Atsiliepimai amerikiečių laik
raščiuose pasirodė daugiausia 
vietos Bendruomenės apylinkių 
ar veikėjų paskata.

Kiek Europoje padaryta, mus 
pasiekė tik nuotrupos. Bet tarp 
jų labai dėmesio vertas J. H.H. 
Hoffmanno, Paryžiaus protes - 
tautų teologijos profesoriaus, 
rašinys “Respektas žmogaus tei
sėm Lietuvoj”, paskelbtas laik
rašty Exil et Liberfė 1970 kovo 
mėn. Straipsny plačiau nei bet 
kur kitur informuoja apie tas 
teises, kaip jos atrodo Lietu
vos kunigų memorandume Ko
syginui.

Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas vasario 14 — kovo 
12 lankėsi penkiuose Vakarų 
Europos kraštuose.

Viešėdamas Hamburge, Vo
kietijoj, dr. J. K. Valiūnas kal
bėjosi su lietuvių bendruome
nės atstovais J. Valaičiu ir kun. 
V. Šarka. Nuvykęs į Vasario 16 
gimnaziją, dalyvavo Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo su
kakties ir ten pat E. Simonai
čio paminklo atidengimo iškil
mėse. Vliko pirmininkas pabrė
žia: “Gimnazija turi geras pa
talpas, gerą vadovybę, ir būtų 
malonu, jei ta gimnazija nau
dotųsi viso pasaulio lietuviai”. 
Kalbėjosi ir su Eltos biuletenio 
vokiečių kalba redaktorium V. 
Banaičiu. Biuleteniu pasinaudo
ja vokiečių spauda bei politikai. 
Su Vokietijos Liet. Bendruome
nės vadovybe sutarta, kad V. 
Banaitis, kaip Vliko atstovas, 
artimai bendradarbiaus su Ben
druomenės politine komisija. 
Tikimasi tuo būdu sustiprinti 
mūsų politinę akciją Bonnoje.

Berne, Šveicarijoj, jis lankės 
pas dr. A. Gerutį. Milane, Itali
joj, matėsi su JAV konsulu, bu
vusiu Pabaltijo skyriaus valst. 
departamente vedėju, A. L. 
Jenkens.

Nuvykęs į Romą, dalyvavo 
Europos Federacijos posėdžiuo
se. čia užmegztas ryšys su ži
nomuoju politiku prof. Hall- 
steinu. Romoje dr. Valiūnas tu
rėjo pasikalbėjimų su Europos 
lietuvių vyskupu A. Deksniu,

prel. L. Tulaba, saleziečių vir
šininku kun. Gavėnu ir marijo
nų vicegenerolu kun. V. Rim
šeliu. Eltos biuletenio italų kal
ba redaktoriaus prel. V. Mince
vičiaus lydimas, Vliko pirminin
kas lankėsi Šv. Petro baziliko
je ir apžiūrėjo Lietuvių Koply
čios statymo darbus — ji bus 
viena gražiausių bazilikoje Va
liūno nuomone, “būtų malonu, 
kad įmanomai daugiau lietuvių 
iš JAV ar Kanados vyktų į kop
lyčios šventinimo iškilmes lie
pos 8-9“. Dar aplankyta sale
ziečių naujoji sodyba. Dr. Valiū
nas turėjo ilgą pasikalbėjimą su 
diplomatijos šefu min. St. Lo
zoraičiu, St. Lozoraičiu, Jr., ir

(nukelta į 3 psl.)

NOREM APIE LIETUVĄ

Los Angeles kaimyno — San
ta Monica miesto spauda šiais 
metais paskelbė nemaža medžia
gos apie Lietuvą. A. Devenie- 
nės vadovaujamas Santa Moni
ca Lietuvių klubas buvo su
kvietęs Devenių bute spaudos 
konferenciją. Buvo pakviestas 
buv. JAV ambasadorius Lietu
voje (1937-1940) Owen J. C. No- 
rem su žmona. Vėliau spaudoje 
(“Evening Outlook”, “The Mali
bu News” ir eilėje kitų) buvo 
įdėti Norem pareiškimai apie 
sovietų okupaciją Lietuvoje bei 
nepr. Lietuvos įvairių sričių pa
žangą. Spauda taip pat paskel
bė Noremų ir šeimininkų De
venių nuotrauką. (Elta)

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. 428 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, bajdų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp.. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.
JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — HO-Oš 
Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. Virginia 6-1800.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Daba ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-01 Jamaica Avė. 
.Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 

' 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams.
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio! 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietua | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL H Y 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
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. ' . ’ “ r

— —■ ■ ■ — , —

PHILADELPHIA, PA. — Lithuanian World Review Radio, sekmadieniais 
4 vai. popiet. VfrlBF—103.9 FM. Veda G. Mironas ir A. Mažeika, 11 Wick
ham Lane, Heighstown, N.J. 08520. Tel. (609) 448-4475
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 ud 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. 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 melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-H550.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; EM bangomis 107.9 mc. 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 vai. p.p. —502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

Introduction to Modem Li
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.
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Vieną ciklą baigus—kas toliau?
Tuo ciklu laisvės kovoje čia 

vadiname savęs sustiprinimą ir 
prasiveržimą į viešąją opiniją 
Vasario 16 proga, šie metai te
buvo eiliniai, ir nebuvo rengia
masi didelei akcijai. Tačiau iš 
eilinio lygio buvo išeita dviem 
kryptim.

Viena kryptis čia tenka minė
ti su nemalonumu — tai ta, 
kuriai atstovavo didžiausieji lie
tuvių telkiniai: New Yorkas ir 
Chicaga. Abudu didieji miestai 
parodė, kaip nebegalima rengti 
toliau viešų minėjimų. Abudu 
parodė, kad klausytojų dvasi
niai poreikiai yra jau aukštes
ni, nei tradiciniai nepriklauso
mybės minėjimų rengėjai Įsten
gia juos tenkinti — tiek idėjų, 
tiek ypačiai formos atžvilgiu.

Antra kryptis minima čia su 
malonumu — tai pozityvus pra
siveržimas viešojoj opinijoj. 
Tas prasiveržimas matyti ame
rikinėje spaudoje ir Kongreso 
kalbose. Tiek spaudoje, 
tiek Kongreso narių 
kalbose jausti aiškesnė konkre
tesnių politinių siekimų linija. 
Būtent:

1. Pažiūrėta Į Lietuvos vals
tybę istoriškai — ją pradedant 
nuo Mindaugo karūnavimosi 
1251, atkuriant “moderniąją 
Lietuvą” 1918 ir jos veikimą 
svetimos okupacijos nuslopintą 
1940.

2. Parodyta ne tik tautos kan
čia okupacijoje, bet ir tautos 
kova prieš okupantą bei jo re
žimą su 30,000 gyvybių auka.

3. Pareikštas pageidavimas A- 
merikos vyriausybei, kuo ji ga
lėtų konkrečiai paremti Lietu
vos laisvės siekimą — kad vy
riausybė vykdytų Kongreso pri
imtą rezoliuciją 416, kelda
ma Baltijos valstybių klausimą 
J. Tautose.

Kongreso narių pareiškimų 
iki kovo 17 įtraukta į Congres
sional Record — 20 senatorių 
ir 80 kongresmanų. Tarp jų 41

MANFRED KYBER

PAŽADĖTOJI ŽEME

(7)
Karalius norėjo pašaukti sar

gybą bet negalėjo.
— Taip kalbi, nes dar nesi 

mano brolis, — atsakė karaliui 
br. Emanuelis.—Bet aš žinau, 
kad anksčiau ar vėliau tu būsi 
mano brolis. Tad labai nesmar
kauk ir klausyk. Juo anksčiau 
tu tapsi mano broliu, juo bus 
tau geriau. Dievas yra šio miš
ko karalius, ne tu. Jis leido 
miškui būti ir dovanojo jam 
žvėris ir paukščius, gėles ir vi
sus kitus augalus bei gyvius.

— Tu pats esi žvėris! — Įpy
kęs šaukė karalius ir griebėsi 
kardo.

— Aš esu miško gyventojų— 
žvėrelių ir paukščių brolis ir ei
nu vyresniojo brolio keliu, ku
riuo ateityje ir tu turėsi eiti. 
Palik ramybėje savo kardą, nes 
kvaila būtų tuo įrankiu paliesti 
mane, — sakė brolis Emanue
lis.

— Aš nežinau ir nenoriu ži
noti, kas tu esi, — atsakė įsi
žeidęs karalius.

— Tai yra labai juokingas

BROOKLYN, N. Y. 11221 
910 WILLOUGHBY AVE.

priminė Lietuvą su jos istorine 
praeitim; 37 ragino vyriausybę 
duoti eigą Kongreso rezoliuci - 
jai; 10 įtraukė pačią rezoliuciją 
i C.R.

Ta pačia linkme atsiliepė 
spauda, kurios dalis paskelbta 
Darbininke š.m. kovo 10, dalį 
skelbiame šiame nr. skyrium.

★

‘Šio vieno ciklo apžvalga ro
do, kad rezultatai kiekybiškai ir 
idėjiškai yra didesni, kai yra 
koordinuojantis informacijos 
centras. Informacijos centro 
klausimas, daug kalbėtas, išsi
sprendė, kai vienas veiksnys 
ėmėsi iniciatyvos atsiradusiai 
tuštumai užpildyti; kai JAV LB 
centro valdyba pakvietė L. Va
liuką sudaryti informacijos ko
misiją bendruomenės ribose. 
Tos komisijos paruoštos me
džiagos ir jos greitosiom suda
ryto informatorių tinklo įtaka 
jausti aiškiai.

Kas toliau?
1. Pozityviai pasireiškusią ko

misijos veiklą tenka plėsti ir 
stiprinti. Jos veikla nepriklau
somybės sukakties proga turė
jo ribotis dėl mažų lėšų (ne 
visiem net Kongreso nariam ga
lėjo visą medžiagą pasiųsti, nes 
vieno siuntinio paruošimas bei 
išsiuntimas atsieinąs apie 1.50 
dol.). Nuoseklu, kad minėjimuo
se surenkamų lėšų dalimi būtų 
paremtas komisijos darbas nau
jam ciklui.

2. Rengiantis naujam ciklui 
opinijai veikti tenka plėsti vie
tinių informatorių tinklą. Se
niau tame tinkle pagrindiniai 
veikėjai buvo Lietuvos Vyčiai. 
Dabar pasireiškė eilė Bendruo
menės apylinkių. Aktyviai atsi
liepė į komisijos paskatą Lietu
vių gydytojų sąjunga. Nauja
me cikle galėtų atsiliepti dar ki
tų lietuvių profesionalų viene
tai (pvz. inžinierių bei architek
tų sąjunga).

IoįoIoįoI

palyginimas su priešingu šio gy
venimo krantu, — visai ramiai 
ir švelniai, vengdamas sudary
ti apie save klaidingą nuomo
nę, kalbėjo brolis Emanuelis.

' Karalius nesusigriebė, kaip 
atsakyti, ir nutilo.

— Matau, mielas broli, — 
tęsė brolis Emanuelis ir bekal
bėdamas atsisėdo šalia kara
liaus. — Daug tūkstančių me
tų turėtum keliauti, kol pa
siektum tą laiką, nuo kurio jau 
galėtum žengti tiesiai pirmyn. 
Aš noriu sugrąžinti tave į pilnu
tinį žmogiškąjį gyvenimą.

Tuos žodžius tardamas, bro
lis Emanuelis ranka palietė ka
raliaus akis, ir karaliaus akys 
visai užsimerkė, o praregėjo jis 
dabar dvasios akimis.
— Tu matai tūkstantmetę 

praeitį, o Dievui tai tėra tik 
kaip viena akimirka. Visi žmo
nės ir gyviai šiame pasaulyje 
keliauja žemiškuoju keliu, visi 
jie yra jungiami viena buities 
grandine. Sakaisi esąs karalius, 
bet aš tuo netikiu, nes nesi 

joks karalius pasauliui iš “kito

Antroji Lenino medalio
Sovietinė spauda praneša: 

“TSR Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo įsaku įsteigtas jubilieji
nis medalis, pažymint Vladimi
ro Lenino gimimo 100-sias meti
nes.”

Tos metinės minimos balan
džio 22. Jau nuo pernai viso
je Sovietų imperijoje, taigi ir 
okupuotoje Lietuvoje, ši sukak
tis imta skelbti su dideliu iš
pūtimu. Lietuviški partiečiai su
sirūpino skleisti propagandą ne 
tik krašto viduje, bet ir tarp 
užsienio lietuviu. “Kultūros Ba
rai” (9 Nr.) rašo: “V. Lenino 
šimtųjų gimimo metinių proga 
užsienio skaitvtojams ruošiamas 
jubiliejinis leidiniu katalogas, 
eilė prospektu, kurie padės dar 
labiau populiarinti lietuvišką 
knvgą užsienyje”.

Ta pačia proga yra paskelb
tos “Tarybų Sąjungos Komu
nistu Partijos Centro Komiteto 
Tezės”, kurios neoasako nieko 
naujo, gal tik padeda išryškin
ti didžiule priešingybę tarp pro
pagandinių teiginių ir tikrovės. 
Tą priešinevbę, tą antraja Le
nino medalio pusę, čia ir bandy
sime peržvelgti.

L Propagandinė tezė: V. Le
nino vadovaujama bolševikų 
partija Rusijoje įvykdė revoliu
ciją ir tuo keliu pasiekė val
džios.

Tikrovė: Bolševikai revoliuci
jos Rusijoje neįvykdė, nes ten 
revoliucija buvo jau įvykusi 
prieš pusmetį. 1917 kovo mė
nesį, kada bolševiku vadai bu
vo dar užsieny — Leninas ir 
Zinovjevas Šveicarijoje. Troc
kis ir Bucharinas JAV-bėse. 
1917 lapkričio 7 bolševikai pa
grobė valdžią perversmo pučo 
keliu, nuversdami demokratinę 
valdžia. įsisteigusią po re
voliucijos. Tad iš esmės bolše
vikų žygis buvo kontrrevoliuci-

Kaį tinklas apims visą Ame
riką ir jo įtaka pasieks vietinius 
laikraščius bei vietines valdžias, 
tylos sąmokslas bus energin
giau laužiamas.

3. Rodos žmoniška ir solida
ru, jei šioje vietoje sakysime 
ačiū komisijai, apylinkėm ir kt. 
parodžiusiem aktyvumo. Rody
tųsi džentelmeniška, jei vieti
niai lietuviai pasakytų ačiū vie
tos laikraščiam bei asmenim, 
kurie rodo solidarumo su Lie
tuva.

kranto”. Begyvendamas žemiš
kuoju gyvenimu, tu buvai tik 
to didžiojo brolio tarnas ir klai
dingai įsivaizdavai esąs tuo di
džiuoju. “Kito kranto” gyveni
me tu buvai savo kūno įgeidžių 
vergas, tu buvai dvasios elge
ta. Tavo pirmtakų ir tavo pa
ties norai buvo patenkinti, ir 
tu buvai apsišaukęs žmonių tar
pe karaliumi. Neišmanėliai žmo
nės renka sau valdovus ... Ar
gi tu manai, kad labai garbin
ga būti neišmanėlių karaliu
mi? Tave lydėjusieji ir globo
jusieji angelai mano , kad tu 
dar būsi karalius, jeigu imsies 
kitokio, kilnesnio darbo, negu 
įsakinėti, reikalauti ir žudyti. 
Kas įsakinėja, pavergia ir žudo, 
tas niekada nebūna karaliumi. 
Ar vis dar tebesididžiuoji esąs 
karaliumi? ..

Dabar karalius jau žiūrėjo 
“dvasios akimis” ir tą patį ma
tė, ką matė ir brolis Emanue
lis.

— Matau, jog esu elgeta, 
joks karalius! Noriu pasitrauk
ti iš miško tuoj pat, kai tik iš
sisklaidys migla.

— Tave apsupusi migla nėra 
paprasta. Mano vyresnieji bro
liai taip patvarkė, jog migla ap
supo tave, kad nežudytum ne
kaltų Dievo sutvėrimų, kurie 
taip pat turi teisę ir nori gy
venti.

— Kaip aš turiu dabar elg
tis? — paklausė karalius, atsi
sakęs karališkos puikybės. 

nis. Jie buvo ir liko nežymi vi
suomenės mažuma, smurtu ir 
teroru išsilaikanti valdžioje.

2. Prcp. tezė: V. Leninas bu
vo nuoseklus marksistas. Jis 
netgi plačiau išvystė ir pagilino 
Karolio Markso teoriją. Tuo 
remdamiesi, bolševikai įvedė 
Rusijoje socializmą.

Tikrovėje Leninas ir jo pa
sekėjai tik žodžiais dangstėsi 
marksizmu. Pagal Markso teo
riją socializmas, kaip būtino
ji istorinės raidos fazė, galė
sianti ir turėsianti atsirasti di
džiai pramoninguose kraštuo
se, o ne atsilikusiame agrari
niame krašte, kokiu buvo ano 
meto Rusija. Marksas rašė: “So
cializmo neišvengiamumas ribo
jasi tik Vakarų Europos kraš
tais”.

3. Prop, tezė: Lenįnui vado
vaujant įkurtoji Sovietų Sąjun
gą yra savarankišku ir lygiatei
sių respublikų sąjunga.

Tikrovė: Jei carinė Rusiia 
buvo vadinama “tautų kalėji
mu”, tai leninistinė Sovietų 
Sąjunga yra dar žiauresnis tau
tu kalėjimas, milžiniška genoci
do kamera, kurioje nerusiškos 
tautos turi būti sunaikintos ar
ba surusintos. Mažosios Lietu
vos likimas yra ryškus pavyz
dys, kad bolševikų rusiškas na

Dail. V. K. Jonyno studijoje atbaigiami darbai Kankiniu koplyčiai šv. Petro Bazilikoje Vatikane. Kūrinius 
apžiūri vysk. V. Brizgys (v.) ir prel. J. Balkūnas (k.), aiškina dail. V. K. Jonynas (d.). Nuotr. V. Maželio
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— Niekada daugiau nežudyk 
nei žmonių, nei žvėrelių, nei 
paukščių, nei kitų Dievo sutvė
rimų, — patarė brolis Ema
nuelis. — Gerbk viską, kas gy
va, ir garbink Viešpatį Dievą, 
nes tai yra Jo kūriniai, jie turi 
teisę džiaugtis gyvenimu Jo 
garbei. Eik savo vyresniojo bro
lio keliu, kuriuo ir aš ėjau. Ka
raliauti tegali tiktai tas, kuris 
kiekviename Dievo tvarinyje 
mato savo brolį.

— Manau, jog, kol esu kara
liumi, privalau kariauti, —at
sakė karalius.

— Protingas ir doras žmo
gus niekada neturi kariauti — 
žudyt, nes gyvybę teikia ne tie, 
kurie karus veda. Karus veda 
karalius, o gyvybę leidžia Die
vas, visų karalių karalius. Vien 
tik kraują lieti yra žiauru ir 
nuodėminga. Tai yra šėtono nu
tiesta kruvinoji virvė, kuri šo
kina visus jo pasekėjus. Ne
leisk savęs valdyti karui, — kal
bėjo brolis Emanuelis. Ir, kaip 
nepastebėtas jis prieš karalių 
tamsoje atsirado, taip ir dingo. 
Pelėda nusekė jį.

— Ir aš eisiu vyresniojo bro? 
lio keliu,—giliai susimąstęs ta
rė sau karalius.

Tirštoji migla tuojau išsi
sklaidė, o skaisčioji viską gai
vinanti ryto saulė savo spin
duliais užliejo mišką, kuriame 
tuojau įsiviešpatavo palaiminta 
ramybė, meilė, taika ir jauku
mas.

cionalizmas yra agresyvesnis už 
kaizerinių vokiečių. Per penkis 
šimtmečius vokiečių valdžioje 
Mažosios Lietuvos vietovių pa
vadinimai išlaikė lietuvišką ka
mieną: Tilžė išliko Tilsit, Gum
binė — Gumbinen, Tolminkie
mis — Tolminkehmen, ir t.t. 
Sovietų valdžioje Mažoji Lietu
va, ištisai rusų kolonizuota, per 
kelerius metus gavo grynai 
rusiškus vietovardžius: Tilžė vir
to Sovietsk, Įsrutis — Černia- 
hovsk, Kristijono Donelaičio 
Tolminkiemis — Čistyje Pru- 
dy! Ar bereikia piktesnių rusi
fikacijos pavyzdžių?

4. Prop, tezė: Leninas siekė 
humanistinio socializmo. Vėles- 
'nieji teroro ekscesai buvo Stali
no “asmens kulto” rezultatas.

Tikrovė: Lenino sukurtoji sis
tema buvo iš pat pradžios pa
remta teroru ir diktatūra pačios 
valdžios viduje. Dar bolševizmui 
besikuriant, nuoseklieji mark - 
sistai pranašavo 1904 metais.' 
“Lenino schemoje darbo klasę 
atstoja partija, partiją atstoja 
centro komitetas ir pagaliau 
centro komitetą atstoja diktato
rius”. šis pranašavimas tiksliai 
išsipildė nuo Lenino iki Stali
no. Ta sistema galėjo laikytis 
tik teroru. Ne be pagrindo Sta
lino duktė Svetlana, pasitrauku
si į Vakarus, rašo: “Pati siste

Karalius tačiau jokiu vargšu 
netapo, kadangi tik nuo šiol 
jis tapo tikru karaliumi. Užuot 
neapykantos ir baimės, žmonės 
savo širdyse pajuto jam meilę 
ir pagarbą, uoliai vykdė jo į- 
sakymus. Nebetrimitavo trimi
tai, nebelojo šunys. Visas kara
liaus medžioklės korpusas, tai
kiai ir tvarkingai palikęs miš
ką, niekada daugiau žu
dymo tikslu miškan nebesugrį
žo ... Dievo įsakymą “Nežu
dyk” karalius įtraukė į savo 
karalystės teisių kodeksą.

Pelėda visiem miško gyven
tojam papasakojo, ką mačiusi ir 
girdėjusi, tupėdama ant kara
liaus palapinės. Visi klausėsi 
jos pasakojimų apie žygius ir 
nusikaltimus, meilę ir neapy
kantą, tamsią tirštą miglą ir 
giedrią šviesią dieną, apie mir
ties ir gyvybės paslaptis ... 
Nuo to meto pelėda visų paukš
čių buvo pripažinta išmintin
giausiu paukščiu sparnuotoje 
miško bendruomenėje.

DIEVO SVEČIAI

Sunkiausias metas miško gy
ventojam yra šalčiam užėjus, 
kai miškas apsidengia storu 
sniego apklotu. Daugelis 
paukštelių, negalėdami pakęsti 
didelių šalčių, išskrenda. Daug 
žvėrelių sulenda į savo urvus 
ir užmiega ilgu žiemos miegu 
iki pavasarėlio, kol vėl iš sau
lutės atšildytos žemės pradės 

lįsti jaunos gyvybės daigeliai, 

ma yra klaidinga ir žiauri. Ru
sijos drama neprasidėjo su ma
no tėvu. Ne jis išrado diktatū
rą, policiją, špionažą. Jis visa 
tai paveldėjo iš Lenino. Leninas 
įvedė komunistų partijos mo
nopolį. Tas monopolis reiškia 
sunaikinimą bet kokios priešin
gos nuomonės. Iš to kyla cenzū
ra ir tironija”. Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus apskaičia
vimu, per penkiasdešimt sovieti
nio teroro viešpatavimo metų 
(1917-1967) skaičius žmonių, tie
siogiai politinės policijos nužu
dytų ar koncentracijos stovyk
lose numarintų, prašoko 48 mi
lijonus!

5. Prop, tezė: Leninas teigė, 
kad komunistinės santvarkos 
ūkio politika yra pranašesnė už 
kapitalistinių kraštų gamybą ir 
tuo sudaro pagrindą pasaulinei 
revoliucijai.

Tikrovė: Praėjus 52 metam 
nuo bolševikinės ūkio sistemos 
įvedimo, sovietiniai gyventojai 
sunkiai tegali įsigyti reikalin
giausių prekių, o kitų ir visai 
negauna. Po prievartinės kolek
tyvizacijos ir forsuotos indust
rializacijos Sovietų ūkis vis dar 
labai toli atsilieka nuo Vakarų. 
Ūkio stagnacija privertė patį 
L. Brežnevą viešai nurodinėti 
trūkumus (nepaisant, jog tai 
yra Lenino metai). Pasak jo:

Užmiegantiem žvėreliam čia 
gal kiek lengviau už kitus, nes 
užmigę jie nekovoja su žiema. 
Yra tačiau daug padarėlių žie
mos miegu neužmiegančių ir tu
rinčių sunkiai rungtis su šal
čiu už savo buiti. v

Tomis alkanomis žiemos die
nomis brolis Emanuelis iš savo 
kuklių maisto atsargų sušelpda
vo nemaža žvėrelių. Bet jis ne
galėjo padėti visiem, ir tai jį 
slėgė. Juo labiau brolis Emanue
lis rūpinosi vargšais mažaisiais 
miško gyventojais besiartinant 
Kalėdom. Jis aiškiai matė, kaip 
spinduliavo žemės vidurys. Tie 
spinduliai, įvairiomis gyveni
mo rašto formomis, jungėsi į 
vieną bendrą didingą himną, 
kuris turėjo suskambėti drauge 
su pirmaisiais prisikeliančios 
gamtos reiškiniais, su Vely
kom.

Ir visi medžiai, kurie skau
džiai kentėjo nuo vėjo ir šal
čio, jungėsi į tą bendrą 
džiaugsmingą šviesos ir šilimos 
prisikėlimą. Nors viskas dar 
buvo po mirties skraiste, snie- 

«go ir ledo apdengta, bet miš
kas tarytum buvo pilnas mažų 
šilimos ir gyvybės liepsnelių, ža
dinančių viltį. Juk mirtis visa
da ranka rankon eina su gyve
nimu, su gyvybe, ir toje gyvy
bės ir mirties simfonijoje glū
di viso gyvenimo mįslė, ku
rią ne kiekvienas gali suprasti, 
o suprasti turėtų kiekvienas.

(Bus daugiau)

puse
fabrikų darbininkai nesuintere
suoti darbu ir vengia atsakomy
bės; drausmė pairus; darbinin
kai vagia nuo valstybės; kolcho- 
zininkai tesirūpina savo priva
čiais sklypeliais ir neprižiūri 
kolchozinių laukų bei gyvulių. 
Dėl to pieno, kiaušinių ir mė
sos gamyba kritusi ir daugely 
miestų tų produktų trūksta. O 
tuo tarpu bilijonai rublių eina 
sputnikam, branduolinėm rake
tom ir išsiplėtojusiam karo lai
vynui. Tolesni bilijonai sukiša- 
mi į Kubą, Egiptą, Šiaurės Viet
namą, kai tuo tarpu pačiuose 
Sovietuose vartotojas sunkiai 
gauna nusipirkti net batų ar 
vinių...

6. Prop, tezė.: Leninizmo idė
jų plitimas padėjo sukurti “pa
saulinę socialistinę sistemą”.

Tikrovėje jokios pasaulinės 
socialistinės sistemos šiandien 
nėra. Net ir toji įtaka, kurią 
rusų komunistų partija turėjo 
pasaulyje kominterno laikais, 
šiuo metu yra išnykusi, įvykių 
raidos pakirsta, Lenino ir Sta
lino įpėdinių išeikvota, šian
dien rusų bolševikų partijos į- 
taka užsienio kraštam siekia 
tiek, kiek siekia rusų tankai 
— Rytų Europos pavergtuo
siuose kraštuose, arba tiek, kiek 
siekia rusų rublių milijonai, 
kaip Kuboje, Pietryčių Azijoje, 
Artimuose Rytuose. Azijoje, o 
ypač Kinijoje, įsigalėjęs komu
nizmas nebelabai panašus į so
vietinį komunizmą. Atrodo, kad 
jų abiejų pražūtingas susikirti
mas nebe už kalnų. (Elta)

Vliko pirmininkas...
(atkelta iš 2 psl.) 

su dr. J. Gailium, Romos radijo 
lietuvių valandėlės vedėju.

Dr. Valiūno iniciatyva įvyko 
pasitarimas, kuriame dalyvavo: 
vysk. A. Deksnys, min. St. Lo
zoraitis, St. Lozoraitis, Jr., pre
latas L. Tulaba, kun. V. Rimše
lis, preh V. Mincevičius, Vati
kano radijo vai. vedėjas kun. 
V. Kazlauskas ir A. Žemaitis. 
Aptarti svarbiausi su Lietuvos 
laisvinimu susieti klausimai.

Kovo 4-5 jis kalbėjosi su kar
dinolu A. Samore (jis Valiūną 
apdovanojo medaliu); be to, 
lankėsi pas arkivyskupą A. Ca- 
saroli (Vatikano valst. sekreta- 
riato viešųjų Bažnyčios reikalų 
tarybos sekretorių) ir pas prel. 
G. Montalvo. Ypač nuoširdžiai 
kalbėtasi su arkivyskupu Casa- 
roli — jis nuoširdžiai rūpinasi 
Lietuvos reikalais.

Paryžiuje, Prancūzijoj, Vliko 
pirmininkas kalbėjosi su prof. 
J. Baltrušaičiu, Eltos biuletenio 
red. B. Venskuviene; be to, ma
tėsi su lenkų žurnalo “Kultū
ra” atstovais.

Madride Ispanijoj, jam pavy
ko sutvarkyti Vliko tvarkomos 
radijo valandėlės klausimą. Lan
kėsi Ispanijos užsienio ir infor
macijos reikalų ministerijose ir 
buvo šiltai priimtas. Pasiekta 
teigiamų rezultatų Pabaltijo ra
dijo valandėlių klausimais.

(Elta)

LIETUVOS KUNIGŲ 
MEMORANDUMAS ANGLIJOJ

40 okup. Lietuvos kunigų pa
reiškimas išsiuntinėtas, D. Bri
tanijos Lietuvių S-gos rūpesčiu, 
visiem stambesniem Londono 
laikraščiam. Pareiškimą, be ka
talikų savaitraščio “The Tab
let”, dar ištisai atspausdino mė
nesinis žurnalas “East West Di
gest” ir trumpai paminėjo keli 
kiti Londono laikraščiai.

Westminsterio arkivyskupas 
kardinolas Heenan, esąs D. Bri
tanijos katalikų galva, padėko
jo už prisiųsta lietuvių kuni
gų pareiškimo\niorašą ir pa
žymėjo, kad lietuvių tauta jam 
“visuomet arti širdies”. Jis sa
vo laišką baigė, nurodęs, jog 
“Velionis min. Balutis buvo ma
no didelis draugas.” (Elta)
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Hot Springs, Arkansas, m iesto vaizdas nuo kalno

drėg- 
malo- 
atvės- 
kalnų

Visas gyvenimas pašvęstas šokiui
Lietuvaite balerina Amerikos kontinento viduryje

ŽEME, KUR TRYKŠTA KARŠTI ŠALTINIAI
IR KUR VELYKOS ŠVENČIAMOS ANT KALNO

Kartais atrodo, kad Ameriko
je yra tik miestai, fabrikai, ke
liai, gazolinų stotys ir kafeteri- 
jos, kur nuolat kepa “frankfur- 
terius”. Trenkia degintų rieba
lų kvapas, trenkia kava, benzi
nas, dulkės. Taip ir galvoji, kad 
niekur -nerasi kampelio, kur 
gamta dar būtų nepaliesta, kur 
galėtum suuosti ir žiedus ir 
paukščių balsą išgirsti.

Pasirodo, kad ir tokiu vietų 
esama. Yra daug dar laukinės 
gamtos, kur nesiekia fabrikų ir 
mašinų “poliušinai”. Yra ir to
kių vietų, kur pati žemė tar
tum sveikina ateivį ir prasive
ria, iš savo gelmių siunčia į 
viršų karštų vandenų šaltinius 
ir net fontanus.

Tokia žemė yra ir Karštųjų 
Vandenų miestas—Hot Springs, 
Arkansas.

Gyvybės šaltiniai
Tie šaltiniai tikrai įdomūs. Jie 

nuolat karšti. Temperatūra 
147 laipsniai Farenheito. Nuo
lat ir nuolat veržiasi iš žemės 
gelmių. Vandeny pilna minera
linių druskų, pilna sveikatos. 
Gali iš tų kraštų vandenų pasi
daryti vonias ir pasimaudyti,— 
gydyti sunkiai besilankstančius 
sąnarius, strėnas. Gali ir van
dens ir atsigerti. Jų visokiausių 
skonių yra, su visokiausiom prie
maišom. Taip gali pasirinkti, 
koks vanduo tau labiausiai pa
tinka. Su tuo vandeniu gydo
ma daugybė ligų.

į Kad nebūtų kokių didelių iš
naudojimų, valdžia pati paėmė 
į savo rankas visus “karštus 
vandenis”. Jų voniose gali pasi
maudyti visai patogiai ir pigiai. 
O mineralinio vandens gali ir 
nieko nemokėdamas prisisemti.

BOSTONO ŠOKĖJAI
Bostono Lietuvių ..Tautiniu 

Šokių Sambūris, vadovaujamas 
Onos Ivaškienės, balandžio 4 d. 
8 vai. vakaro dalyvaus Inter
national Institute ruošiamame 
4000 rinktinės publikos pokyly
je — Statler Hilton viešbučio 
salėje. Šoks Rezginėlę ir Lan- 
dytinį. Tuos pačius šokius sam
būris šoks balandžio 1 d. Bos
tono televizijos 5-tame kanale, 
kur šitaip bus garsinamas šis di
delis pokylis. Dalyvauja šie šo
kėjai: Birutė Adomavičiūtė, Vy
tautas Adamkaitis, Kristina Bal-

taitė, Laima Baltušytė, Rūta Bik- 
nevičiutė, Aldona Dabrilaitė, 
Vytautas Dabrila, Linas Dabri- 
la, Milda Dačytė, Gytis Gave
lis, Jarūnė Girniutė, Nijolė Ivaš- 
kaitė, Virginija Ivaškevičiūtė, 
Daiva Izbickaitė. Jonas Jakutis, 
Jurgis Jasaitis, Algis Kuncaitis, 
Almis Mickūnas, Pamela Plevo- 
kaitė, Birutė Raškauskaitė, Do
vilė Rožėnaitė, Eglė Subatytė, 
Gintaras Subatis, Darius Suba- 
tis, Algis Vasys, Dalius Vasys, 
Marius Žiaugra ir Gytis Žiaug- 
ra.

Ligonių ir pensininkų miestas
Jau tų šiltųjų vandenų užtek

tų, kad žmonės čia keliautų gy
dytis. Žmogus nori būti svei
kas, kad galėtų džiaugtis tuo 
gražiu Dievo pasauliu. Taip čia 
ir važiuoja pirmiausia reumatiz
mo ir kitų panašių ligų paliesti 
žmonės. Sveikatos ieškodami 
keliauja.

Atvažiuoja ir pensininkai, ku
rie paprastai jau ieško geres
nės ir ramesnės vietos gyventi. 
Dauguma šio miesto gyventojų 
ir yra šie pensininkai, ligonys. 
Mieste iš viso gyventojų yra 
47,000.

Trečias šio miesto “sluoks
nis” yra verslininkai, kurie pa
tarnauja su važia vusiem ir iš to 
padaro pragyvenimą.

Per metus čia pravažiuoja 
net visas milijonas turistų. Tai 
didelis skaičius. Kiekvienas gi 
atkeliaudamas palieka ir dalį sa
vo “plunksnų” — pinigų.

Ilgiausias žydėjimas
Kad šių turistų niekas neiš- 

baidytų, net pati valdžia uždėjo 
miestui globą ir jį pavertė gry
nai kurortiniu miestu. Čia nė
ra jokio fabriko ar kokios įmo
nės. Čia palikta visai laukinė ir 
paprasta gamta, kad gamtos 
švarus oras visus dar labiau gai
vintu.

Žydėti čia pradeda jau vasa
rio gale ir taip žiedai nesibai
gia iki pat lapkričio mėnesio. 
Žiema yra trumpa, kartais net 
sniego pasirodo, bet šalčiai nie
kam neįkyri. Jie maži, o tuo me
tu oras visada būna sausas.

Vasarą temperatūra pakyla 
virš šimto laipsnių, bet ir tada 
šiluma nevargina. Nėra 
mės. Pavėsyje net visai 
nu. Naktį oras maloniai 
ta, nes papučia lengvas
vėjelis. Langus galima atidaryti 
ir palikti juos per naktį. Uodų, 
tų įkyrių kurortų ir vasarvie
čių svečių, čia nėra.

Kalnų kalneliai
Vietovė — kalnuota. Kalnų 

kalneliai, vienas kitą užstodami, 
sukasi aplink. Tarp kalnų — 
ežerai. Ir kokia tai grožybė. 
Koks puikus oras, nes iš kalnų 
nuolat pučia lengvas vėjas, neš
damas pušų kvapą. Kalnai ap
augę pušynais.

Visur išvedžioti gražūs keliai. 
Keliaudamas gali sustoti ir pa
sigrožėti, pailsėti. Pačiame 
mieste yra du kalnai, kurie 
miestą padalija į dvi dalis. Kal
nuose įrengtos aikštės, kur gali 
poilsiauti ir aplink pasižvalgyti. 
Vienam kalne pastatytas meta
linis bokštas su keltuvu, su
venyrų krautuve. Užsikėlęs į tą 
bokštą, matai plačias apylinkes 
ir miestą, iš trijų 'šonų apsuptą 
ežerų.

Į šį kalną Velykų rytą susi
renka beveik visi miesto gyven
tojai įspūdingom Kristaus prisi
kėlimo pamaldom.

Kalnai vadinas Ouachita var
du. Tokiu pačiu vardu vadinas 
ir vienas ežeras, kuris turi dau
giausia salų, žuvies ir daug šal
tinių. Ežerą globoja valstybė, 
kad jo nesugadintų žmogaus 
rankos.
Ar apsimoka čia apsigyventi?
Jau buvo spaudoje rašyta ir 

net paraginta, kad atsikeltų gy
venti daugiau lietuvių. Lietu
vių čia tikrai maža. Jų atvažiuo
ja tik vasarojimo sezono metu. 
Atvyksta net iš New Yorko, To
ronto. Keletas lietuvių turi čia 
motelius, viešbutį. Atsikelia vie
nas kitas ir pensininkų.

Kaip buvo minėta, miestelis 
yra pensininkų ir ligonių vieta. 
Kurortas. Tai pramonės nėra. Louis miesto operos pastaty- 
Sunku rasti :C|Šrbo. Bet gerai 
verčiasi tie, kurie įsijungia į ku
rorto gyvenimą — parūpina tai, 
ko reikia atvykusiem turistam.

Čia yra taip sutvarkyta, kad 
pragyventi gaŲ ir su mažesnėm 
pajamom. Taigi, pensininkai ga
li irgi išsiversti ir ramiai gera
me klimate gyventi.

Pats miestas yra senas, senai 
statytas. Visos karšto vandens 
vonios ir maudyklės yra miesto 
centre. Aplink tas vonias ir su
kasi visas gyvenimas. Ten žmo
nės nusiperka namus ir nuolat 
išnuomoja kambarius vasaroto
jam, kurie nori pasinaudoti vo
niom. Iš tos nuomos susidaro 
jau šiokias tokias pajamas.

Kas apsigyvena toliau nuo 
miesto centro, ten nuomininkų 
jau beveik nėra. O jei yra, tai 
pigiai temoka. Visi nori gy-

(nukelta į 1 psl.)

toje srity- 
jaunystėje 
laimingųjų 
valstybinio 
Irena Ado-

Tėvynės netekusių lietuvių 
didelė dauguma neturi laimės 
sau duoną pelnytis 
je, kuriai jie savo 
ruošėsi. Ta prasme 
eilėn pateko Kauno 
teatro baleto šokėja
mavičiūtė-Gintautienė, kuri jau 
virš 20 metų St. Louis miesto 
pašonėje, Mississippi upės slė
niuose, sėkmingai darbuojasi 
klasikinio baleto srityje kaip šo
kėja, instruktorė, savo studijos 
vadovė.

Visas jos gyvenimas artimai 
surištas su baletu. Būdama de- 
vynerių metų mergaitė, pradė
jo lankyti baleto studiją prie 
Kauno valstybinio teatro. Stu
dijos baigimo proga atliko Cho- 
pino “Les Sylphydes” solo par
tiją. Tas sėkmingas pasirody
mas jai atvėrė duris į Kauno 
valstybinio teatro baletą. Jame 
šoko nuo 1940 iki antrosios So
vietų okupacijos. Jauna baleri
na, karo audros išblokšta iš tė
vynės, tuoj pat ir Vokietijoje 
prisijungė prie “Tėvynės Gar
sų” šokėjų trupės, kuri, dar 
vykstant karo veiksmam, lankė 
lietuvius tremtinius. 1947-1949 
buvo narė “Laisvės” baleto tru
pės, kuri gastroliavo plačiai po 
lietuvių stovyklas. Be to, šoko 
Kasselio miesto teatre.

Pirmieji žingsniai St. Louise
1949 rudeniop atvyksta į St. 

Louis, Mo., miestą. Suaugus su 
šokiu nuo pat kūdikystės, nesi
skiria nuo jo ir čia. Kuklioje 
East St. Louis, Ill., lietuvių ko
lonijoje matome Ireną Adoma- 
vičiūtę-Gintautienę mokančią 
lietuvių vaikus tautinių šokių; 
ji pati ruošia solo pasirodymus, 
aktyviai dalyvauja lietuvių kul
tūrinėje veikloje, kurį laiką dir
ba instruktore Webster Groves, 
Mo., baleto studijoje, šoka St.

Irena Adomavičiūtė-Gintautienė

mis lietuvių parengimų progo
mis.

1960-1962, kaip baleto kla
sės vedėja, dirba East St. Lou
is, Ill., YWCA (jaunųjų krikš
čionių moterų organizacijos) rė
muose. Toji studija turėjo 70- 
80 mokinių.

Klasikinio baleto studija
1962 sausio mėnesį ji atida

ro savarankę klasikinio baleto 
studiją. Pirmieji žingsniai ne
drąsūs, nes St. Louis mieste, 
už Mississippi upės, esama se
nų baleto studijų, kurios veikia 
eilę metų, turi tvirtus materia
linius pagrindus, organizaciją 
bei pastovių mokinių būrius. 
Reikėjo drąsos ir ryžto plates
nėje amerikiečių visuomenėje 
nežinomai lietuvaitei balerinai

iriuose-.-‘Jos paruošti -riiettrviar ' atidaryti-savo-klasikinio baleto 
jaunuoliai atlieka tautinius šo
kius lietuvių minėjimuose, lie
tuvių grupė kartu su ‘Nemuno’ 
dainininkais dalyvauja St. Lou
is tarptautinio masto tautinių 
šokių festivaliuose, kurie tada 
tęsdavosi visa savaite ir būda
vo lankomi tūkstančių žiūrovų 
kas vakarą. Be to, pati Irena 
šoka solo Balfo naudai bei kito-

apie 10 mylių į 
nuo Mississippi u- 
kasmet auga, pa
mokintu skaičių.V V

studiją be lėšų, be patalpų, be 
jokios paspirties iš šalies.

Studija pradeda darbą su apie 
30 mokinių, išsinuomojus pro
fesinių sąjungų salę E. St. Lou
ise. Vos kelios lietuvaitės mer
gaitės i ją stoja, nes lietuvių 
čia negausus būrys, o juk ne 
visas ir traukia šokio menas. Pa
galiau ir prigimtis jaunuoles,

dar labiau jaunuolius turi apdo
vanoti tinkama išvaizda, muzi
kinio takto jautrumu, plastišku
mu ir dar kitais visokiais prie
dais, surištais su šokio menu.

Prasideda įtemptas darbas. 
Studijos vadovė pašvenčia ne
skaičiuojamas valandas jauno
siom šokėjom lavinti mažesnė
se grupėse, kreipiant į kiekvie
ną iš jų dėmesį individualiai. 
Po metų darbo rengiamas pir
masis viešas studijos pasirody
mas. Jis kuklus, bet palieka ma
lonius įspūdžius ne tiktai jau
nųjų šokėjų artimiesiem, bet ir 
pašaliniam žiūrovam.

Ištisų baleto spektaklių 
pastatymai

Keičiantis East St. Louis 
miesto veidui, jį vis plačiau už
imant kriminalinių polinkių gai
valam, negausi lietuvių koloni
ja išvietinama iš savo kuklių pa
stogių. Šitoji padėtis paliečia ir 
Irenos Gintautienės baleto stu
diją. 1966 pradžioje ji išsikelia 
į Caseyville, 
pietvakarius 
pės. Studija 
siekia šimto
Vienai instruktorei sunku net 
vadovauti. Savo namuose įren
giama erdvi salė mokymuisi. 
Jau eilė metų turima apie 100 
nuolatinių mokinių. Daugiausia 
mergaitės, bet pasitaiko ir vie
nas kitas berniukas. Iš pradė- 
jusiųjų studiją mokinių tarpo 
jos vedėja jau susilaukia pagal
bos. Šalia jos nuolatinės pagal
bininkės dukrelės Guodos, yra 
ir kitų, kurios jai. padeda pra
dedančiųjų instruktavimo dar
be.

Studija sėkmingai pastatė 
Čaikovskio “Spraktuką” ir 
“Miegančiąją gražuolę”, pilnus 
baletus Southern Illinois univer
siteto Edvvardsvillėje auditorijo
je. Per du spektaklius žiūrovų 
buvo perpildyta salė. Baleto stu
dijos mokinės du kartus daly
vavo televizijoje. Be to, studija 
šiais metais atliko programą 
Vasario šešioliktosios minėji
me, yra šokus Lietuvių Bend
ruomenės, Tautinės Sąjungos 
parengimuose, o taip pat daž
nais atvejais pasirodo amerikie-
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Bostono tautinių šokių sambūrio narių dalis

Y
VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N

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

10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuves; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street_______
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ------------
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue-----------------
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ______
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue-----
• FARMINGDALE, NJ. — Freewood Acres ________
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Ave.
• JERSEY CITY, NJ. — 219 Montgomery Street____
• LOS ANGELES, CAL. — 159 So. Vermont Avenue _
• NEWARK, N.J. — 378 Market Street ...... .......... ......
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue 
• RAHWAY, NJ. — 47 E. Milton Avenue .....................
• SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway-------------
• SOUTH RIVER, NJ. — 41 Whitehead Avenue —
• SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street —
• TRENTON, NJ. — 1152 Deutz Avenue
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street -----------------
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KONGRESM. LUKENS PAS 
KONSERVATORIUS

Kongresmanas Donald E. Lu
kens yra palyginti jaunas žmo
gus. Jis dar nėra sulaukęs 40 
metų amžiaus. įsidėmėtina tai, 
kad prieš penkerius metus nei 
jis pats, nei jo šeima beveik 
niekam nebuvo žinomi, o šian
dien šis jaunas žmogus jau yra

Baltimores žinios
Didžiosios savaitės ir Velykę 

iškilmės čia praėjo gražiai ir įs
pūdingai. Bažnyčia buvo gra
žiai papuošta gėlėmis, taip la
bai daug žmonių kasdien užėjo 
į bažnyčią. Mokyklos vaikai da
lyvavo procesijose, giedojo di
dysis parapijos choras.

Prel. L. Mendelio, parapijos 
klebono, laiškas parapiečiam iš
siuntinėtas kovo 16. laiške bu
vo supažindinta su Didžiosios 
savaitės apeigom. Toliau sumi
nima, kas bus balandžio ir ge
gužės mėnesiais. Vaikų pirmoji 
komunija bus gegužės 3 per 
8:30 vai. mišias. Tą pačią dieną 
bus procesija Marijos garbei. 
Parapijos mokykla mokslo me
tus baigia birželio 14.

Sodaiietės prieš Velykas ap
lankė lietuvius senelius, esan
čius prieglaudose, juos pasvei
kino Velykų švenčių proga ir 
kiekvieną apdovanojo. Sodalie- 
čių svarbus susirinkimas bus 
balandžio 5, sekmadieni, po 
8:30 v. mišių šv. Alfonso mo
kyklos kambariuose. Kalbėsis 
apie procesiją, kuri rengiama 
Marijos garbei gegužės mėnesį. 
Pirmininkė Valerija Gurskienė 
kviečia visas nares susirinki
me dalyvauti.

Šv. Alfonso suaugusiu klu
bas balandžio 11 rengiasi daly
vauti — “4 Corners” teatre ir 
po to pietuose. Rengimo komi
tetas kviečia visus.

Amerikos legiono pagelbinin- 
kės balandžio 12 lietuvių sve
tainės klevų .kambaryje rengia 
savo metinius pietus ir šo
kius. Šokiam gros orkestras. Vi
si kviečiami, visi bus gerai pa
vaišinti. Pietūs prasidės 1 v. 
popiet

Tautinės sąjungos Baltimores 
skyrius balandžio 18 lietuvių 
svetainės didžiojoje salėje ren
gia koncertą ir šokius. Tai bus 
pirmas šio pavasario koncer
tas. Programą atliks vyrų cho
ras Daina. Choras labai atsidė
jęs rengiasi koncertui. Po kon
certo bus šokiai, kuriem gros 
geras orkestras. Pradžia 7:30 v. 
v.

Vincentina Savickienė, naujo
sios kartos ateivė, po sunkios li
gos mirė savo namuose kovo 
23. Velionė buvo malonaus bū
do moteris, susipratusi lietuvė 
ir gera katalikė. Kol leido svei
kata, lankė parapijos ir kitus 
lietuviškus parengimus. Pamal
dos už jos vėlę buvo atlaiky
tos kovo 26. Palaidota Loudon 
Park kapinėse. Liko nuliūdęs 
vyras Vytautas, dukra Jane ir 
sūnūs Romas ir Juozas.

Jonas Obelinis 

Ir Gintautient* jaunosios student** r epeticijoje. Viduryje —studijos vedėja.

kandidatas į Ohio gubernato
rius. Paprastam “kaimo berne
liui” (taip neoficialiai jis vadi
namas) tai yra didelis pasiseki
mas. Tačiau svarbiausia gal yra 
tai, kad jaunas Lukens amžius 
ir dar jaunesnė jo išvaizda nie
kam nekrinta į akis: jis atrodo 
tinkamas savo užimamai kong- 
resmano ir siekiamai gubernato
riaus vietai.

Jo atsilankymas L i etuvių 
Konservatorių Klube kovo 20 
sutapo su klubo penkerių metų 
gyvavimo sukaktimi. Per tuos 
penkerius metus klubas išvarė 
plačią darbo vagą tiek lietuvių, 
tiek amerikiečių tarpe. Kiek 
anksčiau jis pasireiškė kaip vie
nas aktyviausių Dr. Savojo kny
gos “Kova su Dievu Lietuvoje” 
platintojų.

Po oficialiosios programos, 
kurioje kongresmanas Lukens 
išdėstė savo nuosaikų nusista
tymą įvairiais vidaus ir užsie
nio politikos klausimais, įvyko 
priėmimas daktaro ir ponios 
černeckių namuose. Jame, gre
ta kongresmano Lukens, daly
vavo apie 50 amerikiečių ir lie
tuvių veikėjų, čia kongresma
nas Lukens toliau dėstė savo 
mintis apie visiškos pergalės bū
tinumą Vietname, apie vadina
mosios ginklų kontrolės nepras- 
mingumą ir apie reikalą nenu- 
smerkti jaunuomenės už riau
šių kėlimą, dėl kurio esą atsa
kingi svetimom valstybėm be
dirbą specialistai riaušininkai, 
kurių dauguma nesą nei studen
tai, nei jaunuoliai.

Lukenso viešnagė Clevelan- 
de buvo įdomus įvykis lietuvių 
gyvenime. Ne tik tuo, kad žino
mas amerikiečių veikėjas pri
ėmė palyginti mažos organizaci
jos kvietimą ir jos aplinkoje iš
buvo apie 3 ¥2 valandos, bet ir 
tuo, kad publika buvo pasidali
nusi maždaug pusiau, amerikie-
čiam skaičiumi nežymiai virši-

GYVENIMAS ŠOKIUI...
(atkelta iš 4 psL)

čių klubų parengimuose Collins- 
villėje, Caseyvillėje ir net St. 
Louis didmiestyje. Caseyvillėje 
statomos bibliotekos fondui stu
dija iš pasirodymo įnešė 700 
dol. Visuose lietuviškuose pa
rengimuose programos atlieka
mos be atlyginimo.
žiūrovų dėmesį patraukia pui

kūs kostiumai, Irenos Gintautie- 
nės priežiūroje padaromi kiek
vienam pasirodymui. Vietos a- 
merikiečių spaudoje studija yra 
susilaukusi šilto įvertinimo ir 
ištisų puslapių iliustruotų re
portažų. Juose pabrėžiama va
dovės lietuviška kilmė ir ran
dama progos ir Lietuvą iškelti.

Iš studijos lankytojų tarpo S. 
Goldsmith šoka Pietų Illinois 
civilinio baleto trupėje, o M. 
Kusior — St. Louis balete. Tai 
vienos gabiausių šios studijos 
abiturienčių. Šiuo metu studiją 
lanko dvi lietuvaitės: Lina Ke- 
mežytė ir Loreta Lujaitė.

DARBININKAS

Iš k. į d. Dalia Vadopalaitė, Elena Razgaitytė, Donald E. Lukens, V irginija Eimutytė ir Irena Šatkauskienė.

KAZIUKO MUGĖ
HARTFORD, CONN.

Kovo 8 Svč. Trejybės lietu
vių parapijos salėje Hartfordo 
ir New Britaino skautai-tės su
rengė įdomią Kaziuko mugę. 
Mugė prasidėjo 9 v. r. ir tę
sėsi iki 5 vai. vakaro. Visus py
ragus, kuriais buvo vaišinami 
svečiai, buvo sunešusios skau- 
tų-čių mamytės, močiutės ir ki
tos geros valios ponios. Pyra
gus tvarkė Jaunųjų Ponių Ra- 

jant lietuvius.
Palyginti didelis amerikiečių 

nuošimtis dalyvauja ir kituose 
klubo susirinkimuose, kurie 
vyksta kartą per mėnesį, tre
čiąjį penktadienį, modernioje 
Union Savings and Loan Asso
ciation salėje, 5106 Wilson 
Mills Road. Salės naudotojų tar
pe Amerikos Lietuvių Konser
vatorių Klubas yra vienintelė 
negrynai amerikinė organizaci
ja.

Julius Smetona

Pasirodymas Chicagoje
Pirmasis platesnis studijos 

pasirodymas lietuvių visuome
nei įvyksta balandžio 11 Chica
goje, Jaunimo centre, Dzūkų 
Draugijos rengiamoje progra
moje. Važiuoja tiktai 10 mer
gaičių ir 1 berniukas, nes 300 
mylių nuotolis komplikuoja vi
sos studijos trupės kelionę. Iš 
lietuviškųjų kūrinių numatyta 
atlikti M. K. Čiurlionio “Fugą” 
ir šokį iš “Jūratės ir Kastyčio” 
baleto. Norėdama atlikti plates
nę lietuvišką programą, studija 
susiduria su lietuviškų kostiu
mų problema, nes beveik visos 
studentės yra amerikietės, ne
turinčios lietuviškų tautinių dra
bužių, o jų pagaminimas visai 
trupei yra per brangus.

Į šį pasirodymą Chicagoje 
studija yra įtraukus ištraukas iš 
Čaikovskio “Miegančiosios gra
žuolės”, “Spraktuko” bei Boro
dino “Poloviečių šokių”.

K-a 

telis.
Taip pat svečius gražiai vai

šino ir virtuvės šeimininkės. 
Vyriausia virimo-kepimo vedė
ja buvo Danutė Brazdžionienė. 
Jai padėjo šios ponios: Bronė 
Zdanienė, Gražina Aleksandra
vičienė, Danguolė Banevičienė, 
Julija Jurkevičienė. Jurgita Ko- 
vienė ir Rasa Kapeckienė. Vy
riausias virtuvės šeimininkas 
buvo Algirdas Pilvelis.

Kaziuko mugėje prie trijų sta
lų, apkrautų knygomis, galėjai 
matyti knygos mylėtoją water- 

Hartforde kovo 8 buvo Kaziuko mugė. Svečiai domisi skaučių darbeliais. Už stalo skautės Birutė ir Liucytė 
Zdanytės.

Kultūros židinio projekto fasadas, archit. Adolfo Tyliaus. Išplanuota salė, Lituanistinės mokyklos patalpos, orga
nizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, koplyčia, vie
nuolynas, muziejus.

Mielas Lietuvi. JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ 
NEW YORKE

Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)
Siunčiu auką------------statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius) į:

□ Garbės fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)

□ Amžinuosius narius ($500) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui.........................................................................................

ADRESAS--------------------- .__________________________________________________ _____________

...............................      Zip Code........... ........
_ Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible)

burieti Viktorą Vaitkų. Jis čia 
iki vakaro buvo pardavęs per 
tuziną knygų ir penkias plokš
teles.

Prie kito stalo matėme mie
lą Sibiro tremtinę Stefaniją Rū- 
kienę su jos parodėle. Daiktai 
po ilgos Sibiro tremties atsi
vežti iš Lietuvos: Įdomi staltie
sė, juostos, aštuonyčiai rankš
luosčiai, daug gintaro išdirbinių, 
daugiausia karolių.

Paskui tęsėsi ilgi stalai, apdė
ti Įvairiais darbeliais—tai Šat
rijos vietininkijos skaučių paro
dėlė: paveikslai, medžio droži
niai. batika (vašku ant 
drobės piešiniai), gėlės gry
bai. pinti, megzti darbeliai, pai

šyti aliejais paveikslai, velyki
niai margučiai, velykinės Vil
niaus verbos ir kita. Tai Aldo
nos Saimininkienės skyrius ir 
jos ilgų vakarų su skautėmis 
darbas.

Prie kito stalo buvo išstatę 
savo darbelius ir daiktus New 
Britaino skautai: vėliavėlės, Ge
ležinis Vilkas, kiauteliai, vėžliu
kai ir kita.

Netoli durų su skautiškomis 
dainomis svečių dėmėsi traukė 
skautės su Įdomia loterija. Lai
mėjimų buvo daug ir Įdomiu.

Aišku, daug darbavosi ir 
skautai, palaikydami tvarką, 
parduodami limonadą ir 1.1.

Jonas Bernotas

— Lietuvių Istorijos draugi
jos metinis narių susirinkimas 
balandžio 12 d. 3 v. popiet A. 
Rūgytės bute, 6547 So. Wash
tenaw Ave., Chicagoje. Iš Cle- 
velando i susirinkimą atvyksta 
prof. J. Jakštas, kuris 50 metų 
jubiliejaus proga skaitys pa
skaitą tema: “Lietuvos Steigia
masis seimas 1920 metų gegu
žės 15 d.” Lietuvių Istorijos 
draugijos nariai, gyveną kituo
se kraštuose ir negali susirin
kime dalyvauti, kviečiami at
siųsti savo pranešimus ir Įgalio
jimus.

— Foto ir skaidrių konkurse 
už foto nuotraukas pirmą pre
miją laimėjo J. Prapuolenis už 
nuotrauką “Žuvėdros”, antrą—
K. Daugėla už “Planas”, trečią 
— K. Daugėla už “Ryto migla”. 
Už skaidres pirmą premiją lai
mėjo J. Prapuolenis už “Kalė
dos”, antrą — A. Jelionis už 
“Ramybė”, trečią — K. Daugė
la už “Ruduo". Visa eilė kon
kurso dalyvių yra atžymėti.

— Prof. Stepas Kairys, che
mikas. Lietuvos skautų organi
zacijos žymus veikėjas, kovo 
25, širdies smūgio ištiktas, stai
ga mirė Toronte. Velionis buvo 
gimęs 1916 kovo 2. 1952-1958 
buvo Lietuvių skautų brolijos 
vyriausias skautininkas, vėliau
L. S. S-gos Tarybos narys. Veik
liai reiškėsi ir Kanados Lietu - 
vių Bendruomenėje. Mėgo mu
zika ir buvo geras smuikinin
kas. Paskutiniu metu Toronte 
buvo suorganizavęs skudučių or
kestrą.

— Stud. Marius Kasniūnas, 
jaunatviška energija ir užsispy
rimu daug prisidėjo iš Chica- 
gos miesto vadovybės išpra
šant lietuvišką pavadinimą Lith
uanian Plaza Marquette parko 
lietuvių gyvenamai kolonijai. 
Už ką ir L. Jūrų skautijos buvo 
apdovanotas ordinu. Mariui or
diną prisegė L. Jūrų skautijos 
vyriausia skautininke Z. Juške
vičienė.

— Apie lietuviškus Velykų 
margučius brošiūroje “Cause 
for Living". Coca Cola reklamai 
skirtame numeryje. parašyta 
kaip margučiai dažomi svogū
nų lukštais ir kaip jie yra mar
ginami. Paduoti šešių mar
gučių pavyzdžiai.

— Gyvataras, Hamiltono 
lietuvių tautinių šokių grupė, 
savo gyvavimo dvidešimtmeti 
atžymės bal. 4-5 dideliu pa
silinksminimu ir sekmadienio 
koncertu. Numatoma, kad sce
noje pasirodys virš 100 šokė
jų. Gyvatarui vadovauja J. 
Dumčiūtė-Breichmanienė.

— Vasario 16 gimnazijoje 
abitūros egzaminus laiko 3 abi
turientai: Rudolfas Landas, Gin
taras Radionovas ir Antanas 
Veršelis. Kovo 4-10 jie parašė 
rašomuosius darbus. Balandžio 
vidury bus egzaminuojami žo
džiu. Velykų atostogos mokslei
viam prasidėjo kovo 20. Moks
las po Velykų pradedamas ba
landžio 7.

— JAV LB Vl-tosios tarybos 
vyriausią rinkimų komisiją su
daro: Kazys Vasaitis — pirmi
ninkas, Vincas Trumpa — vi
cepirmininkas. Genė Vasaitie- 
nė — sekretorė. Gražina čės- 
naitė ir Giedrė Malėnaitė—na
rės. Komisijos adresas: 5911 
60th Ave., Riverdale. Md. 208 
40.

— Violeta Nešu kaitytė iš- 
Toronto, kaip praneša AP agen
tūra, pavienių moterų stalo te
niso rungtynėse laimėjo JAV 
čempijonės titulą. Baigminėse 
rungtynėse įveikė Ireną Ogus 
iš Chicagos pasekme: 21-10, 21- 
11, 21-18.

— Sekmadienių ir šventadie
nių lietuviškų mišių knygelės, 
išleistos Kunigų Vienybės, ba
landžio mėn. laida jau išsemta. 
Gegužės mėn. knygelės užsaky
mus siųsti jau dabar šiuo adre
su: Immaculata Press, Putnam, 
Conn. 06260.
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Policininkai, iš k. j d. Andrius Birutis, Eimutis Karm azinas, Vytautas Kulpa. Paulius Šilbajoris

RAUDONOJI KEPURAITE
Brooklyno lituanistine Maironio mokykla kovo 15 sėkmingai suvaidino keturių 
veiksmų pasaką “Raudonoji Kepuraite*’. Pastatyme dalyvavo 30 įvairių skyrių 
mokinių. Puikūs kostiumai, žaismingi šokiai, muzika sužavėjo visus

Antras veiksmas — vilkų klubas

.rIš k. j d.: Gaidelis — Tomas Garunkštis ir Raudonoji Kepuraitė — Audronė
Katinaitė. X'

Varlės iš k. j d. Rasa Vilgalytė ir Daina Jurkutė

Trečias veiksmas — miške. Grybai, uogos, drugelis šoka

Vilkai iš k. j d. Rytis Vilgalys, Vaidas Blažaitis, Rim antas Bulota, Raimondas Balsys

Uogos. Iš k. j d. Valentina Leleivaitė, Rita Sabalytę Daina šulaitytė, Vik* 
tori ja Balkonaitė; ll-je eilėje Rima Reventaitė, Jolita Gudaitytė.

Mėlynas drugelis — Aldona Bulotaitė Grybai — iš k. j d. Stasys Birutis, Gediminas Bivainis, Justas Vilga*/*. Rimas Alinskas

Visos 
nuotraukos 

ROMUALDO 
KISIELIAUS
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Mady oda jau čia
Tradicinė pavasario madų pa

roda jau čia pat. Ji bus balan
džio 19 La Cordon Bleau salėje 
Woodhavene (kur paprastai 
vyksta madų parodos).

Rengėjų komitetą sudaro vi
sa eilė ponių. Jos nori surengti 
ne tik gražią popietę, bet kartu 
ir paremti kokį svarbų lietuviš
ką darbą. Taip visos madų pa
rodos yra rengiamos labdaros 
tikslam. Praeitoji paroda parė
mė Kultūros Židinio statybą, gi 
šių metų paroda skiriama mer
gaičių Neringos stovyklos įren
gimui. Kaip žinią, stovyklą pir
ko ir ją įrengia Putnamo sese
lės.

Parodoje bus parodyta drabu- 
žiu, drabužėlių — visokiausių 
madų ir medžiagų margaspalvis 
paradas. Gi tuos drabužius 
prieš žmones išneš ir pristatys 
modeliai. Jų yra sutelkta visa 
eilė. Čia dabar pristatome dvi.

DARBININKAS

•^SSsW*

Brooklyn© Apreiškimo parapijos choras ir Elizabeth© šv. Petro ir Povilo parapijos choras ir solistai po koncerto kovo 22 Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Pirmoje eilėje iš R. j dJ A. Kačanauskas, kun. A . Račkauskas, kleb. kun. J. Aleksiūnas, kun. L. Budreckas, V. Na
maitis. Nuotr. V. Maželio

CHMATAI TO PLACE

Audronė Butvydaitė — jau 
yra dalyvavusi šiose madų pa
rodose. Ir dabar mielai sutiko 
prisidėti ir parodyti visą eilę 
drabužių. Apie ją daug rašė 
amerikiečių spauda, dėjo jos 
nuotraukas. Ji dirba J. and P. 
Stevens firmoje Manhattane ir 
yra tos firmos madų direktorė. 
Važinėja po užsienius, užpirk- 
dama savo firmai kuo geriau
sias sukneles ir k.

Ji yra biologė, baigusi kole
giją. Kai Įsitraukė į dabartini 
darbą, tai nebesivertė biologi
jos mokslu. Dabar vakarais lan
ko kolegiją ir studijuoja pran
cūzų kalbą, kad, nuvykusi Į Pa
ryžių, galėtų susikalbėti.

Gražina Tiškutė yra dalyva
vusi tokiose madų parodose. Ji 
dirba Sacks 5 Ave. ir vadovau
ja tos firmos kailių salionui, 
dažnai važinėja po užsienius, 
pirkdama kailius.

Toje pačioje firmoje dirba 
madų kūrėjas lietuvis Andrius 
Kavaliauskas, iš Bostono. Jis sa
vo “trade name” pasirinko An
drew ir kuria vestuvines ir de- 
biutančių sukneles. Gražina Tiš
kutė parodys kai kuriuos jo 
sukurtus drabužius.

ĮSPŪDINGAS RELIGINES MUZIKOS KONCERTAS BROOKLYNE

Darbininko spaudos kioskas 
su naujomis lietuviškomis kny
gom ir muzikos plokštelėm bus 
“Grandinėlės” parengime, ku
ris įvyksta balandžio 4 Christ 
the King High School salėje, 
Middle Village, N. Y. Ta pačia 
proga Darbininko prenumerato
riai galės apsimokėti prenume
ratą, užsisakyti dar nėskaitantie- 
ji-

Religinės muzikos koncertas 
Verbų sekmadienį, kovo 22 d. 
5 v. popiet, Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje buvo tikrai reta 
ir Įspūdinga meno šventė. To
kių koncertų būna labai retai. 
Tad jo organizatoriam priklau
so nuoširdi padėka. Neužmirš
kite ir kitais metais stirengt pa
našaus koncerto!
Kas buvo geriausia šiame-kon

certe? Tai jungtinis choras. 
Kaip žinia, koncerte dalyvavo 
du chorai — Apreiškimo para
pijos ir iš. Elizabetho Šv. Petro 
ir Povilo parapijos. Jie abu bu
vo parengę tą pačią progra
mą. Du chorai jaū davė reikia
mu jėgą, tonų sodrumą bei gi
lumą. Tas ypač buvo jaučiama 
forte vietose. Chorai buvo ge
rai parengti.

Įspūdingiausiai nuskambėjo 
Sasnausko Requiem. Tai didelis 
ir plačių, mostų kūrinys, kurį 
be baimės galima įtraukti ir į 
kitų tautų koncertų programas. 
Iš atliktų dalių Libera it Salve 
Regina buvo bene • įspūdingiau
sios.

Į koncertą buvo įtraukti ir so
listai. Louise Senken, kuri nuo
lat gieda Apreiškimo parapijos 
chore,- atliko A. Kačanausko— 
Stiprybės šaltinis ir L. Stuko
— Mano malda. Solistė pada
riusi tikrai gražią pažangą. Jos 
balsas buvo lygus ir laisvas 
aukštose ir žemose gaidose.

Solistas Stasys Citvaras buvo 
puikioje formoje. Tai šilkinis 
baritonas. Jis atliko Cherubini
— Venį Jėsu ir StradeDos —

Viešpatie mano, su choru —B. 
Budriūno — Maldą. Taip pat 
dalyvavo ir Sasnausko Requi
em.

Eleonora Marcis giedojo tik 
su choru. Ji turi gražų ir stip
rų kontralto balsą, tik jaučiasi 
įtampa. Būtų gera, kad daina
vimą ji daugiau pastudijuotų.

Pasidžiaugti reikia ir Juozo 
Stankūno muzika. Jis grojo so
lo vargonais Įsijausdamas ir 
vargonus gerai valdydamas.

Dirigavo pakaitom abu cho-

rų vadovai: Algirdas Kačanaus
kas ir Vincas Mamaitis. Jungti
niam chorui akomponavo Liu
das Stukas, solistam — Algir
das Kačanauskas.

Apreiškimo parapijos bažny
čia turi visai gerą akustiką, tad 
koncertas skambėjo gerai ir pa
traukliai. Žmonių buvo prisirin
kę nemaža, nors tą dieną oras 
tai buvo baisus — lijo ir lijo.

Iš vakaro, kovo 21, tas pats 
buvo Elizabetho lietuvių bažny
čioje. Ten jis praėjo ne taip Įs-

Audronė Butvydaitė modeliuoja lietuvių madų parodoje 1968 metais.
Nuotr. V. Maželio

' į. ..į' . 
g -r-?

Rašomosios mašinėlės iki 13 
inčių voleliu — geriausios vo
kiečių firmos “Olympia” — tuč 
tuojau gaunamos, iš Spartos. 
Spalvotoje TV vėl nauji page
rinimai. Pirkite geriausią — 
“Zenith”. Pataisymai Jūsų bute 
fabriko mechanikų. Pasirinkti 
galite 666 5th Avė. Sąžiningai 
ir pigiau pirkšite per Spartą: J. 
L. Giedraitis, 10 Barry Dr., E. 
Northport, N. Y. 11731. Tel. 
(516) 757-0055.

“Lietuvos atsiminimu" radi
jo ir “Rūtos” radijo rėmėjų klu
bo adresas nuo kovo 19 yra 
naujas: 1467 Force Drive, 
Mountainside, N. J. 07092. Te-

Gražina Tiškutė modeliuoja lietuvių madų parodoje.- Nuotr. R. Kisieliaus lef. (201) 232-5565.

pudingai, kaip Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje. Tiek Eliza- 
bethe, tiek Brooklyne po kon
certų buvo vaišės choristam. 
Vaišes surengė parapijų klebo
nai: Elizabethe kun. P. Žemei- 
kis, Brooklyne — kun. J. 
Aleksiūnas.

ŽEME, KUR. . .
(atkelta is 4 psl.) 

venti arčiau maudyklių, kad ne
reikėtų daug vaikščioti.

Jei atsikeltų daugiau lietu
vių, būtų galima gal suorgani
zuoti kokį didesnį judėjimą ar 
net lietuvių vadovaujamą pre
kybą. Galimybių čia yra gana 
daug. Žinoma, visiem pataria - 
ma pirma ten nukeliauti ir susi
pažinti, kas tie karštieji vande- 
nvsį ar juose bųtų įmanoma į- 

— -........ .

Veda K. Merkis
• 5 baltiečiai priešaky visos šimti
nės amerikiečių. Kovo mėn. Wams
ley Cup turnyras Chicagoje sutrau
kė 113 dalyvių, jų tarpe veik visus 
žymiuosius Chicagos meistrus. Tur
nyrą laimėjo Povilas Tautvaišas, 
surinkęs 5-0 taškų. V. Palčiauskas 
su latviais A. Karkhnšu ir V. Turns 
po 414 tš., toliau mūsų Jasaitis su 
meistrais R. Verberiu, Sprague, Va
no (iŠ Indianos), Al Sandrinu ir ki
tais po 4-1 tš.
• Čia pateikiame Tautvaišo laimėtą 
partiją šiame turnyre prieš latvį E. 
Karklinšą. Baltais lošė Tautvaišas, 
juodais E. Karklinė. Vieniška parti
ja. Komentarai laimėtojo.

1 P-K4 — P-K4
2 N-QB3 — N-QB3
3 B-B4 — P-Q31
4 P-B4!? — PxP

, 5 P-Q4-’ — QR44-
6 K-Bl—B-N5!
7 Q-Q3 — P-KN4
8 B-N5 — P-QR3
9 BxNH-----FxB

10 N-B3 — Q-R4
11 K-N13 —B-N2
12 N-K2 — P-R3
13 P-KR4 — BxN
14 PxB — Q-N3
15 K-B2 — Q-K3
16 B-Q2 —N-K2
17 QR-KN1-* — Q-B3
18 B-B3J5 — P-Q4
19 P-K5 — Q-K3
20 PxP — N-N3
21 B-Q2S —PxP
22 RxR-|-----BxR
23 RxP — Q-R6
24 NxP — Q-R5 +
25 R-N3 — NxN
26 BxN — Juodieji pasidavė"

i Dviejuose ankstyvesniuose susi
tikimuose Karklinė lošė prieš mane
3.. . B-B4, bet po 4.Q-N4 —P-KN3 
5. Q-B3 gavo blogas partijas ir pra
lošė. Dabar bando “painioti”.

Aštriau, negu 5.N-B3
3 Planuodamas P-KR4 turiu ap

ginti bokštą, kad grąsintų valdovei.
* Čia staiga aiškėja, kad mano 

strategija pasiteisino: grąso ne tik 
PxP, bet ir NxP ar BxP.

s Mirtinas grąsinimas P-Q5, o po
18.. . N-N3 sektų 19. P-R5! su lai
mėjimu.

« Paprasta bet stipru.
"Jei valdovė imtų rikį sektų 27. 

RN8+ su aiškiu laimėjimu.

DISPLAY

Continental Translators if you have 
language difficulties getting a N.Y. 
drivers license "Or changing sout„of. 
state, call us. All service done in 
native language. Tel. 212—982-9844

YOUR AD 
CANCEL OR CHANGF 

Tel G12 2923

SERVICE

EDWARDS HOME 
IMPROVEMENTS

Finished basements, kitchen, bath
rooms, remodelling all work. Guar
anteed New York City License — 
679257. Call 846-8025

PORTER SERVICE 
OFFICE CLEANING

Floor waxing — Complete service
Distinguished International Corp.

507 Fifth Avenue, N.Y.C.
Call OX 7-5895 — Mr. Jackson

Mario’s Auto Inspection & Repair 
Sta. headlight adjustment, wheel a- 
ligrunent, motor tune-up, brake ser
vice. Shell Bay, Mayville, N.J. Cape 
May Court House (8 am-5 pm closed 
Sun-Mon) 609—465-5607 Owned & 
operated by Mario De Santis.

STEVE’S Atlantic Service Center 
open daily 7 till 9 pm, Sat. till 6 pm. 
specializing in foreign car repairs 
complete auto repairs road services 
pick up delivery. 1310 Rahway Ave. 
Woodbridge, NJ. Call (201) 634-8515

INCOME TAX PREPARED
STATE and FEDERAL 

at home by experts 
for Bronx and Manhattan 

Call TU 1-5182

WALL-TO-WALL CARPETS 
CLEANED

Using Von Schrader method. We go 
to your home — all work done at 
reasonable rates. Call 473-1586

LEJON MOVING AND 
STORAGE CO. 
Licensed and Bonded 

LOCAL MOVERS ALL BOROS 
Call 881-4926

Bubulis ir Dundulis—links- • 
ma komedija vaidinama gegu
žės 2 Franklin K. Lane aukš
tesniosios mokyklos salėje. Vei
kalą pastatė Chicagos teatralų 
grupė. Režisavo aktorius A. Bi
kinis. Grupė su tuo veikalu jau 
gastroliavo daugely lietuvių ko
lonijų. Į New Yorką juos pa
kvietė Liet. Moterų Klubų Fede
racija. Iš Čia grupė vyksta Į Bos
toną, kur gegužės 3 suvaidins 
tą pačią komediją.

Dial 609-641-2040 E. Geraldyn Cow
ley — payroll, bookeeping, billing 
quarterly reports, income taxes, etc. 
702 W Adams Ave, Pleasantville NJ

MALE - FEMALE

KEY PUNCH OPERATORS
1 year experience minimum heavy 
Alpha any hours 8 AM - 4 AM also 
weekends to S3.25 hourly plus daily 
bonus. Only best need apply. Call 
673-2791 ask for Mr. Rosati.

LIETUVON
per LITO biurą

LITO kelionių biuras, prašomas suomių 
lėktuvų bendrovės Finnair, organizuoja 
2 savaičių ekskursijas. Išvažiuojama: 
birželio 30, liepos 21 ir rugpiūčio 17. 
Visa kelionė, įskaitant' lėktuvus, vieš
bučius ir maistą, kainuos 700 dol.

Maršrutas: NEW YORK - AMSTERDAM - MOSKOW -
VILNIUS - WARSAW - VIENA - ROMA - NEW YORK

Skambinti (212) 847-5522
Rašyti:
LITAS TRAVEL SERVICE 
94-10 Jamaica Avenue 
Woodhaven, N.Y. 11421

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAŪSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kėlkmėi ir TV užkandžiai — kumpiai, Įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Uieiktte — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
*.

New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 | Franklth 9<u L.Lf 981 Hempstead Tpke. — 437-7677
Rldgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-70*8 FitrsMnge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 
Astorljoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 i 
n.r.1 L.I.: 2S9.17 Hflr.lde - 343-tilf '***’" 010 37,6 *'*""• ~ 0E
£. Northport, LX: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801 | Rdtrghkeepsle, N.Y.: 450 Main St. — 914-454-9070

A Bit of Sweden Restaurant & Motel 
overlooking the scenic Hudson — 
Bring the family for Sunday dinner 
Route 9W Stony Point N.Y. 30 mi. 
North of GW Bridge. Your Hosts 
Harry and Betty Lindquist — Call 

914-942-0880

Colonnade Hair Stylist — Latest in 
creative hair styling. We service 
wigs and wiglets. 2727 Hempstead 
Tpke. Levittown L.I. 516—731-9485

PATTERSON GENERAL 
CONTRACTING

Tandem Dump Trucks Back Hoe 
service all work guaranteed — free 
estimates Call 529-2351

H. W. FEMALE

Girl Friday — answering telephone, 
typing & general office work. Steady 
work. New Craft Metal Products, 
Inc. 321 Clarkson Ave., Brooklyn, 

į N.Y. Call BU 4-2253

Experienced Operators on Dresses 
complete garment Union benefits 
D. V. S. DRESSES, 795 Hempstead 
Tpke. Elmont, L. I. 516 GE 7-6762

H. W. MALE

EXP. CARPENTER — inside work. 
Steady good salary VALEBI CON
STRUCTION. 30-07 35fh Avenue, 
Long Island City, N.Y. Call 361-8235

EXPERIENCED WAITERS
FULL or PART TIME 

PRIME TIME STEAK HOUSE 
168 Passaic Ave. Fairfield. NJ.

CALL: 201-227-5888 
See: Mr. Barish 10 AM to 8 PM.

DISH MACHINE 
OPERATORS
UTILITY HELP 
Excellent Salary 

Free uniforms, paid vacation 
paid life insurance A hospitalization 

Apply immediately.
HOWARD JOHNSON’S

Route 23 at Ratzer Rd. Circle 
Wayne, New Jersey

Phone (201) 694-9855

■ i....... ■■

Kas norėtų dcMbfis Darbininko 
0faidrtiM ikifnbirtti:

GLonmoro 2-2923
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DARBININKAS
m ramij
NAUJIENOS- ĄIA

New Yorko žinių ir nuotrau
kų dar yra šio numerio sep
tintame puslapyje.

Lietuvių R. K. Susivieniji
mo New Yorko ir New Jersey 
apskrities kuopų valdybų atsto
vų susirinkimas įvyks balandžio 
5, sekmadienį, 4:30 vai. popiet 
Kultūros Židinio patalpose, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
Kviečia apskrities valdyba.

Lietuviškos mokyklos dieną 
ruošia L. B. New Jersey apy
garda balandžio 11, šeštadienį, 
7 vai. vak. Lithuanian Liberty 
Hali salėje, Elizabethe. Šven
tės metu bus pagerbti šeštadie
ninėse mokyklose dirbę ir dir
bą mokytojai. Kalbės Rytinio 
pakraščio §ešt. mokyklų inspek
torius Antanas Masionis. Meno 
programą atliks solistai: Ona 
Zubavičienė ir Benediktas Povi- 
lavičius. Programai pasibaigus 
bus vakarieniaujama ir šokama. 
Pelnas skiriamas šešt. mokyk
lai Elizabethe.

Adelaide Bowers, gyv. Wood- 
havene, mirė kovo 25. Palaido
ta per Šalinskų šermeninę ko
vo 28 d. Šv. Jono kapinėse. 
Paliko vyrą Vincentą, du sūnus, 
broli domininkoną kun. Kazi
miera Žvirbli, dvi seseris ir ki
tus gimines.

Atvelykio popietėje, kurią 
rengia LMK Federacijos New 
Yorko klubas, aktorė Dalia Juk
nevičiūtė skaitys ištrauką iš Bi
rutės Pūkelevičiūtės premijuoto 
romano “Rugsėjo šeštadienis”. 
Popietė su Velykų stalu bus šį 
sekmadienį, balandžio 4, Kolum
bo vyčių salėje, 86-22 85 St., 
Woodyavene.

STUDENTAI DAINUOJA

Lietuvis dainuoja nuo pat 
jaunų dienų. Ta meilė dainai ri
ša mus visus. Albumas “Vivat 
Academia”, jaunimo įgrotas ir 
įdainuotas, šokių muzika links
mina visus, o patriotiniais žo
deliais primena Nemuno šale
lę ...

Tai graži dovana jaunimui, o 
ir vyresniem puikus studento 
dienų prisiminimas.

Albumo kaina 8.50 dol.

Plokštelės gaunamos pas pla
tintojus:

Chicagoje:
Karvelio krautuvėje, 2501 W. 

71 St, •
Gradinsko krautuvėje, 2512 

W. 47 St.,
Brazdžionio krautuvėje, 2646 

W. 71 St.,
Marquette Delicatessen, 2553 

W. 71 St.,
Feliksas Daukus, 7159 Maple

wood Ave.,
Endzelis, 3240 So. Halsted.

Clevelande:
Dirvoje, 6907 Superior Ave.,
Baltic Delicatessen, 677 E. 

185 St
Bostone:

Baltic Florist, 502 E. Broad
way,

Lendraitis Leonas, 450 E. 7 
Street.

New Yorke:
Jack Stukas, 1467 Force Dr. 

Mountainside, N. J. 07092.
Darbininkas, 910 Willoughby 

Ave., Brooklyn, N. Y.,
Galminas Jonas, 84-20 Jamai

ca Ave., Woodhaven, N. Y.

Kitur: . .
J. Gaižutis, 571 Grixdale, De* 

troit, Mich.,
Sabalis, Antanas, 32 Simpson 

Rd., Rochester, N. Y.,
A. Skirtus, 4366 Sunset Bld. 

Hollywood, Calif.
J. R. Simanavičius, 175 Park

side Dr., Toronto, Ont., Can.

Vienuolynas ... 
Spaustuvė ___
Redakcija .......
Administracija

GL 5-7068
GL 2-6916
GL 5-7281
G L 2-2923

ALR Kat. Federacijos New 
Yorko ir New Jersey apskrities 
seimelis šaukiamas balandžio 
12 Angelų Karalienės parapijos 
salėje. Mišios bus 11 vai. Tuoj 
po mišių 12 vai. parapijos sa
lėje pusryčiai seimo atstovam 
ir svečiam. Po pusryčių prasi
dės posėdis. Bus prel. J. Bal- 
kūno žodis, valdybes ir iždo glo
bėjų pranešimai ir rinkimai. Vi
sos Federacijai priklausančios 
draugijos ir organizacijos pra
šomos išrinkti po du atstovus, 
aprūpinti juos įgaliojimais ir 
organizacijos ar draugijos pra
nešimais, kuriuos jie turės pa
daryti seimelyje.

Inž. Gediminas P. Kurpis yra 
ko-autorius paskaitos “Quasi- 
Optical Circuits Relating to Fre
quency Multipliers”, kuri buvo 
skaitoma tarptautiniame simpo
ziume apie submilimetrines 
elektro-magnetines bangas, šis 
simpoziumas buvo suruoštas 
Brooklyno Polytechnikos Insti
tuto, kovo 31, bal. 1 ir 2. Jame 
dalyvavo mokslininkai iš JAV 
Anglijos, Japonijos, Prancūzi
jos, Sovietų Sąjungos, Izraelio, 
Šveicarijos, Kanados ir Olandi
jos.

Bronius Klinga, dalyvavęs 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vose ir buvęs lenkų nelaisvėje, 
šiomis dienomis mirė Troškū
nuose, Lietuvoj. Buvo kilęs nuo 
Vabalninko. Paliko liūdinčius 
gimines. New Yorke gyvena jo 
sūnėnas Leonardas Žitkevi
čius.

Vija Vėtra, latvių baleto ar
tistė, Velykų sekmadienį da
lyvavo “Around the corner” te
levizijos programoje. Atvelykio 
sekmadienį 8 vai. ryto ji irgi 
dalyvaus toje pačioje programo
je, o gegužės 3 d. 10 vai. ryto 
2 kanalo programoje. Balandžio 
2 įvyko jos naujos studijos ati
darymas. Jos naujas adresas: 
Westbes Artist Housing, 463 
West St., Studio D 718. New- 
York, N. Y. 10014. Tel. 691-01 
55. Ji moko modernius, Indi
jos, Ispanijos ir kitų tautų šo
kius.

Į Grandinėlės koncertą auto
busai išeina iš Elizabetho 5 v. 
popiet nuo Šv. Petro ir Povi
lo lietuvių bažnyčios, iš Pater- 
sono taip pat 5 vai. nuo šv. Ka- 
zimier olietuvių bažnyčios.

Onos Zubavičienės dainų re
čitalis bus balandžio 19, sekma
dienį, 5:30 v. Judson salėje, 
165 West 57 Street, N. Y. Bi
lietų į šį koncertą galima gau
ti Lito kelionių biure, pas V. 
Gerulaitį, 94-10 Jamaica Ave., 
Woodhavene. tel. 847-5522.

NAUJOS PLOKŠTELĖS

Kipras Petrauskas dainuoja: 
Saulelė raudona, Prapuoliau, 
motule, Du broliukai kunigai, 
Ant marių krantelio, Oi kas so
dai do sodeliai, Tris dienas, tris 
naktis, Dul dol dūdelė, Metų 
dvidešimt turįs. Operų arijos: 
The Jewess, Eugene Onegin, 
The Queen of Spades (Tchai
kovsky), La Traviata ir Rigo- 
letto (Verdi), Tosca. (Puccini). 
Mono, galima groti ir stereo, 
kaina 7 dol. Persiuntimui pri
dedama 50 c.

Elzbieta Kardelienė dainuoja: 
Kur prapuolė tas kelelis, Kad 
aš našlaitėlė, Lopšinė, Keturi v 
žimo ratai, Mėlyni varpeliai, Oi 
nėra niekur, Tėvas su močiute 
savo, Žalioj girelėj, Pienė, Ne
pykstu ne, Lopšinė ir Pakelki
me taurę iš op. “Traviata” (due
tas su K. Petrausku). Mono, ga
lima groti ir stereo, kaina 6 
dol. Persiuntimui pridedama 50 
c. Gaunamos Darbininko admi
nistracijoje.

“The Tablet“, Brooklyno die
cezijos katalikų savaitraštis, 
dviejuose paskutiniuose nume
riuose patiekė informacijų apie 
artėjantį “Grandinėlės” pasiro
dymą ir ‘“Laisvės Žiburio” ra
diją. Paskutiniame numeryje 
“The Tablet” įsidėjo ir “Gran
dinėlės” šokėjų nuotrauką.

Viktoras Kundrotas, gyvenąs 
Woodhavene, buvo išvykęs į Eu
ropą, kur aplankė Prancūziją ir 
Italiją. Jis dirba Pan Ameri
can lėktuvų bendrovėje.

Dr. Juozas Kazickas yra Lie
tuvių Fondo New Yorko apylin
kės vajaus komiteto pirminin
kas. Praeitais metais jo rūpes
čiu ir dideliu sumanumu va
jaus proga ir per pavasarinį 
banketą Fondui buvo surinkta 
30,000 dol. Jis pats yra uolus 
Lietuvių Fondo rėmėjas, visos 
šeimos vardu įnešęs keliolika 
tūkstančių dolerių. Visada da
lyvauja Lietuvių Fondo suvažia
vimuose ir yra Tarybos narys. 
Sukviesdamas šių metų vajaus 
komitetą, jis daug dėjo pastan
gų, kad būtų pakviesta kuo 
daugiau jaunimo į visus vajaus 
darbus. Vajaus komitete šie
met dirba apie 15 žmonių.

Bronė ir Antanas Reventai, 
vietoj gėlių prie a.a. Wandos 
Popeliučkienės karsto, Kultūros 
Židiniui paaukojo 15 dol. Pran
ciškonai už auką širdingai dė
koja.

švč. Sakramento garbinimo 
atlaidai Vilniaus Aušros Vartų 
bažnyčioje New Yorke šiais me
tais bus balandžio 5. Viešas Švč. 
Sakramento garbinimas prasi
dės nuo sumos ir baigsis 7:30 
vai. vak. iškilmingais mišparais * 
ir lietuvišku pamokslu, palaimi
nimu. Bus svečių kunigų. Gera 
proga atlikti velykinę išpažintį. 
Klebonas prašo visus parapie- 
čius dalyvauti.

Visi kviečiami įsijungti i Lie
tuviu Fonda! Tik visi bendrom 
jėgom išauginsime Fondą į di
dėlę jėgą. Tik Fondas šiose są
lygose labiausiai parems lietu
viškus kultūrinius reikalus. Pra
eitais metais Fondas iš savo ka
pitalo procentų jau paskyrė 
37,000 dol. lietuviškiem kultū
riniam reikalam. O kai bus Fon
de milijonas, tada kultūriniam 
reikalam teks apie 70,000 dol. 
N. Y. dabar prasidėjo Fon
do vajus. Kad būtų pilnai su
rinkta mum skirta kvota, dar 
reikia 40,000 dol. Ir tai niekas 
nepadarys, tik mes patys turi
me paskubėt su aukom. Tap
kime Lietuvių Fondo nariais, į- 
nešdami 100 dol. (galima mokė
ti ir dalimis). Aukas siųsti N. Y. 
ir apylinkių vajaus komitetui 
šiuo adresu: Lithuanian Foun
dation, c/o Dr. J. Kazickas, 
530 Fifth Ave., New York, N. 
Y., 10036.

Parduodami lietuviški tauti
niai drabužiai. Dydis ir spalvos 
bei kaina bus paaiškinta tele
fonu EV 4-4952.

Reikalinga šeimininkė Švč. 
Trejybės parapijos klebonijai, 
Newark, N. J. Skambinti tel. 
(201) MA 2-6847.
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Visus kviečiame ir visų laukiame!
— LAISVES ŽIBURIO RADIJAS

Planas, kaip nuvažiuoti j Grandinėlės koncertą. Christ the King aukštes 
niosios mokyklos salė yra 68-02 Metropolitan Ave, Middle Village.

Kompozitorius Darius Lapinskas

Kompozitorius Darius Lapinskas 
Operetes koncerte

Operetės moterų choras ba
landžio 11 rengia savo metinį 
koncertą. Tai bus jau 51-sis 
iš eilės metinis koncertas. Be 
paties choro programoje pa
kviesti du menininkai iš Chica- 
gos: tai dramos aktorius Leo
nas Barauskas ir kompozitorius 
Darius Lapinskas. Aktorius L. 
Barauskas skaitys literatūrinius 
kūrinius, o muzika juos palydės 
komp. D. Lapinskas.

Kompozitorius Darius Lapins
kas yra bene jauniausias iš lie
tuvių muzikų, sugebėjęs taip 
plačiai pasireikšti. Jis gimė 
1934 Jurbarke. Muzikos mokė
si pas vargonininką J. Beino
rtų ir St. Gailevičių Vokietijoje. 
Komponuoti bandė jau anksty
voje jaunystėje.

Į JAV atvyko 1950. Pirma 
sustojo Norwoode, Mass., pas
kui 1952 persikėlė į Bostoną. 
Čia privačiai mokėsi teorijos, 
fortepijono ir dirigavimo pas 
komp. J. Kačinską. Į N. Angli- ' 
jos konservatoriją įstojo 1953 
ir ją baigė 1957. Tais pačiais 
metais studijų gilinti išvyko į 
Europa, studijavo Vienoje ir 
Stuttgarte. Stuttgarte jis buvo 
ilgiau sustojęs. Dirbo to miesto 
operoje kaip vienas iš dirigentų. 
Kuri laiką Vokietijoje buvo dra
mos teatro kompozitorius, — 
parašydavo statomiem veikalam 1 
muzikinę palydą.

Prieš keletą metų grįžo į A- 
meriką. Dabar gyvena Chicago
je. Pirmas jo kompozicijų kon
certas buvo surengtas New Yor
ke su simfoniniu orkestru ir 
soliste. Paskui panašūs koncer
tai buvo Bostone, Clevelande.

Muzikinių veikalų jis yra pa
rašęs gana daug. Jų visų čia nė 
nesuminėsime. Pažymėtina, kad 
jaunimo kongreso metu buvo 
pastatyta jo opera “Lokys”, gi 
kultūros kongreso metu trum
pa opera “Maras” ir kantata 
“Mindaugas”. Chicagoje yra ne 
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vieną dramos veikalą palydėjęs 
savo sukurta muzika ir pats 
surežisavo A. Landsbergio 
“Penkis stulpus”.

Kompozitorius labai mėgsta 
parašyti palydos muziką litera
tūros veikalam. Tokia muzika 
apgaubia visą literatūros kūri
nį, suteikia savotišką nuotaiką 
ir išryškina jos svarbiausius mo
mentus. Muzika yra tiek išvys
tyta, kad beveik tampa ir sava
rankiu kūriniu, ne tik palyda.

Šiam Operetės koncertui pa
rinkta tokia jo parašyta muzi
kinė palyda: Juliaus Kaupo pa
sakai “Arlekino meilė” ir Hen
ry Longfellow (amerikiečių poe
tas romantikas) “Hiavatos žve
jonė”, ištrauka iš poemos “Hia
vatos giesmė”.

Atvelykio šeštadienį, 
balandžio 4 d., 7 vai. vak. 
Christ the King High School auditorium CJ o
68-02 Metropolitan Ave. Middle Village, N

GRANDINĖLĖ NEW YORKE
GRANDINĖLĖ — iškilusis tautinių šokių ansamblis iš Cleveland© — balam 
džio 4 d. pirmą kartą pasirodys New Yorko ir New Jersey lietuviams, šiuo 
nepaprastu koncertu atžymėsime ir “Laisvės žiburio” ketvirtąsias metines.

BILIETAI:
KAINOS: 3, 4, 5 ir 6 dol. Užsakant paštu, prisiųsti atitinkamai sumai čekį 
ir sau adresuotą voką: LITHUANIAN RADIO CLUB, 62-15 69 Place, Middle 
Village, N.Y. 11379.

Platintojai:
Woodhaven - Richmond Hill, N.Y. — HAVEN REALTY (J. Andriušis) 87-09

Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. Tel. VI 7-4477
LITAS TRAVEL SERVICE (V. Gerulaitis) 94-10 Jamaica Ave. Wood
haven, N.Y. Tel. 847-5522

Long Island, N.Y. — IRENA VILGALIENĖ, 36 Hicks Lane Great Neck, N.Y. 
Tel. HU 2-6684

Kearny - Newark, N.J. — BRONĖ MACIJAUSKIENĖ, 429 Highland Avenue, 
Kearny, N. J. Tel. 998-6797

Elizabeth, N.J. — VINCAS MAMAITIS, 209 Clark Pl., Elizabeth, N.J.
Tel. 351-9057

Newark, NJ. — INSURANCE AND TRAVEL AGENCY (K. Trečiokas), 311 
Walnut St, Newark, N.J. Tel. 622-4867

Paterson, N.J. — ANTANAS GUDONIS, 2-25 33 Street, Fair Lawn, NJ. Tel. 
SW 7-5299

Pastaba — Iš New Jersey vietovių — Elizabeth, Kearny ir Paterson — 
yra organlzuoami autobusai. Suinteresuoti prašomi kreiptis į aukščiau nuro
dytus asmenis.

Christ the King gimnazija pasiekiama:
TRAUKINIU — BMT Metropolitan Avė. linija, Metropolitan Avė. stotis (trau
kinys sustoja kuone gimnazijos kieme). AUTOBUSU — Visi autobusai, einą 
Metropolitan Avė. gatve, sustoja prie gimnazijos vartų. MAŠINOMIS — Long 
Island Expressway išvažiuoti 69 St. Exit (važiuojant iš Long Island), arba 
Maurice Ave. Exit (važiuojant iš Manhattan©). Trunka apie 10 min. iš Wood
haven ar Richmond Hill apylinkės. Gimnazijos kieme yra vietos pastatyti apie 
250 mašinoms.

ŠOKIAI—LINKSMAVAKARIS

Gros lietuviško jaunimo “R. M. TRIO” orkestras iš Worcester, Mass.
ŠOKIAI —DAINOS —TURTINGAS BUFETAS

Pradžia 9:30 vai

Lietuvių Fondo Bostono sky
rius išsiuntinėjo aplinkraštį, ku. 
riame aprašo LF nuveiktus dar
bus. Skyriaus garbės komitetą 
sudaro: prel. P. Juras, Juozas 
Vembrė, Juozas Rasys, Antanas 
Škudzinskas, Kazys Tamošaitis 
ir Anelė Januškevičienė. Vajaus 
komitetą sudaro: A. škudzins
kas — pirm., Br. Paliulis — iž
dininkas. Paulina Kalvaitienė— 
sekretorė, vajininkai: Izi
dorius Giedraitis, St. Griežė — 
Jurgelevičius, česl. Kiliulis, 
Mykolas šimavičius, Bronius U- 
tenis, Antanas Vileniškis ir Fe
liksas Zaleskas. Bostono vajaus 
komitetas per šešis ir pusę me
tų surinko 23,500 dol. ir įrašė 
126 narius. Tarp jų yra 34 mi
rusieji, įamžinti Lietuvių Fon
de. Jų vardu surinkta 6670 dol. 
Lietuviu Fondas atlieka dideli 
darbą ir laukia naujų narių, ku
rie prisidėtų, įstodami į Fondą.

Laisvės Varpo radijo valan
dėlės parengimas ir koncertas 
bus balandžio 12 d. 3 v. po
piet Liet, piliečių draugijos sa
lėje So. Bostone. Iš Kanados 
pakviestas oktetas negalės at
vykti, tai jo vietoje programą 
atliks solistė Violeta Cižauskai- 
tė -Balčiūnienė ir solistas Sta
sys Citvaras iš New Yorko. St. 
Citvaras, berods, dar niekada 
nėra dainavęs Bostone, todėl 
mielai norės jį visi išgirsti. 
Taip pat atvyksta ir Vliko pir
mininkas dr. K. Valiūnas, ku
ris kalbės mūsų aktualiais reika
lais. Po visos programos bus 
vaišės ir šokiai. Kviečiami visi 
Bostono ir apylinkės lietuviai.

Jane Budreikienė eilę metų 
dėsto Mt. Ida kolegijoje, New- 
tone. Dabar patvirtinta tos kole
gijos nuolatine lektore.
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Nukryžiuotojo Jėzaus seselių 
rėmėjų šimto dolerių pietūs bus 
balandžio 5 d. 4 v. popiet sese
lių motiniškame name Brock- 
tone, 261 Thatcher St. Pietų 
metu bus meninė programa.

“Velykų bobutę“ — rengia 
Bostono ateitininkai per Atve
lykį, balandžio 5 d., 3 vai. po
piet Tautinės Sąjungos namuo
se. į ją kviečiami ne tik vaikai, 
bet ir suaugę. Programoje bus 
vaikų žaidimai, bobutės atvyki
mas, bus rodomos skaidrės iš 
Lietuvos, sekamos pasakos, ri- 
tinėjami margučiai. Suaugusiom 
bus vaišės prie gražios muzi
kos. Įėjimas vaikam nemoka
mai, suaugusiem — 2 dol. Kvie
čiami visi atsilankyti.

Nauji leidiniai
Poezijos pilnatis, B. Braz

džionio rinktinė, sudaryta iš 
12 to paties autoriaus eilėraš
čių rinkinių. Dail. A. Dociaus i- 
liustruota, kietais viršeliais, di
delio formato, 592 pusi., kaina 
10 dol.

Dialogas su lietuviais, Br. 
Railos akimirksnių kronikos 2- 
roji knyga, 560 psl., kietais vir
šeliais, kaina 7 dol.

Lietuvių švietimas Vokietijo
je, redagavo V. Liulevičius. Kie
tais viršeliais, didelio formato, 
639 pusi., kaina 12 dol.

Nemarioji žemė, Lietuva pa
saulinės poezijos posmuose. An
tologija sudaryta A. Tyruolio, 
176 pusi, kaina 5 dol.

Rezistencija, R. Spalio, kie
tais viršeliais, 429 pusi, kaina 
6 dol.

Lituanistikos darbai, redaga
vo J. Balys, kaina 2.50 dol.

Nutolusios dienos, Žemaičių 
Antano, kaina 1 dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos ir muzikos plokštelės gauna
mos Darbininko administracijo
je.
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