
kinęs ryšių ministerijos minis- 
teris)- Bięiiąmnąs, rusas iš £ęs- 
tramos sratto* paštų valdytį i 
Lietuvą buvo atsiusiąs 1948 m

Alytus kolonizuojamas pagreitintu būdu
tymas į pirmąjį ir antrąjį. Ten, ‘komjaųąįmę pąsiuntiiųąį’ |ęau- 

v ^gynę... £

2

R. su

to R. M. tyixono.

Viceprezidento H. Humphrey phrey ir Nixono — santykiais 
laiškas buvo su 1968 spalio 18 su lietuvių bendruomene.

fought for the right of all na
tions of the worid to self-de- 
termination. The policies of 
the Soviet Union, and of any 
nations which attempt to force

Abiejų prezidentinių k a n - -Deąr Mr. Nainys:

T^e forciblę inęorporation 
of thę Ęąltic Rępųfaįics — £s- 
tonįą, Latvią and Lithųąnia— 
intų. thę tęrritory ęf thę Sjoviet

Sincerely, p, the peoples of Estonia^ Lat- 
H^bąri H. HwPEhr«y via and Lithuania.

DARBININKAS 1968 m., lapkričio 19 d., nr. 76

Alytus šiuo metu tampa vie
nų iš ryškiausių rusų koloniza
cijos Lietuvoj pavyzdžių.

— “Dzyvų dzyvaiš” vadina 
dabar senieji dzūkai visa tai, 
kas dedasi žilojoje jų sostinė
je, — rašo komjaunimo tiesos 
korespondentas (lapkr. 3).

— Miestą, prieš kurį laiką 
planuotą paversti pietų Lietu
vos kurortu, šiandien sunku bę- 
ątpažinti. Ne, ne kurortu buvo 
lemta tapti Alytui, o stambiau
siu Dzūkijoje pramoniniu cent
ru, pirmuoju respublikos re
gionaliniu centru. Stambiausi 
Pabaltijyje medvilnės ir mėsos 
kombinatai, buitinių šaldytuvų, 
gelžbetoninių konstrukcijų ir 
neaustinio pluošto gamyklos, 
geras susisiekimas Nemunu, ge
ležinkeliu ir asfaltuotais keliais, 
matyt, nemaža dalimi ir bus ap- 
sprendę pramoninę Alytaus 
ateiti. Štai kodėl paseno šian
dien ankstesnis miesto skirs-

už kelių kilometrų nuo mies
to, kur ties kryžkele ant kal
no puikuojasi didžiulė rodyklė 
“Pramonipis rajonas”, auga 
naujas Alytus, trečiasis ...

Viso to reikšmė toli gražu 
ne vien nuostolis romantiškiem 
gamtos grožio mėgėjam. Daug 
rimtesnė reikšmė pasakytą to
lesniame korespondento pa
brėžime:

— šis, trečiasis (Alytus) ir 
pradėjo garsinti senąją dzūkų 
sostinę ne tik mūsų respubli
koje, bęt ir visoje Šalyje (su
prask- visoje Rusijoje. Ę ), iš 
kur trąpMą ^“4*0" i rošpųM«- 
kinę spąrčiąją statybą kom
jaunimo pasiuntiniai...

Taigi, “komjaunimo pasiun
tiniai” keliolika metų “trau
kė” į Kazaęhstaną ir kitas to
limas “visos šalięs” vietas. Da
bar ta “šalis” atsilygina: iš jos 
visų pakraščių surinkti kiti

— Jei to 1966 vasą^ 
mieste tęfeųvo tųfcąfttfįų 
ventojų, įąi šį| vągąrą čia gy- 

i vena jau ąpįę 2$ tinstančius, 
i O įgyvendinus šį drąsų pirmo 
; regionalinio centro sukūrimo 
- eksperimentą, Alytus žadą iki 

120-ties tūkstančių paūgėti...

žrno^ą

Įjei iš

tiškai centralizuotas planavimas 
taip giliai įsisunkęs į bolševiki
nę valdymo sistemą, kad atsisa- 
UU nųę jo Mąsfcvęs įįųrokrą- 

W salQ

ty vėl
smdkmnniftai nurodinėjama.

kūma ‘Mna žalis?* ryžosi ‘*pa- ’
UovąpeU Uetųvii” psjM&s 
stąsą^ąs pramonės įmanęs.

(Elta)

(Elta)

'<ANGKLAS SARGAS"

Alytaus miesto gatvelė vasarą

J. B. 8HALINS-4ALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Foreet P*way Sta.),Woodh*ven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL VIrginia 7-4499.

VAITgŲ* FUĮiKRAL HOMR- Notary pųbUc. 197 Weteter Avė. Cambridge 
Mass. Pčltes Vą^kus, ląįftįįįtuvių diząfcbigus ir bąlsąvauotojąs. Moderniška 
k<>PWą tenųąi&te dylML Aptarnaują ęambridge ir Bostoną. TR 6-6434.

&$Epą| pARSkVĄ — GRABORItųL BĄLSAMUOTOJAS. 2 modernioa 
InNpętM* 231 BėOĮtort Avąnue, Bropipyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

gricsji mąj>įi .

. BIATHięw P. PALLAą FUNERAL HOME — Moterai koplyčia, Air-con- 
littonNI A. J. Balton-Bąiuftnaa, Ucensed Manaąer and Nouuy Public. 660 
Grand SU, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

8TEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
terai koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

Paštas Lietuvoje—tik rųnškas
Spalio 31 Vilniuje mirė Niko- 

l*iis Rwitaninx 20 metu Tae- 
tuvųję buvęs ryšių, tąi yra,

cialįąi yrą “sąjųągįąė —respu
blikinė ministeriją”, įr jos vir
šininkas yrą įaįkfflaąąs rę^ūbli- 
kinęs mmįstęrių tąęybOS na
rys, ši sritis yrą vięąą iš la
biausiai centralizuotų Sovieti
joj, ir tarnautojai šiose Įstaigo
se, ypač atsakingesnėse pozici
jose, dauguma rusai. Paštų tar
nyboje vyrauja rusų kalba. 
Pašto ženklai vartojami tik ru
siški. Antspaudai arba rųsiški- 
lietuviški arba dažnai tik rusiš
ki. Su kitų kraštų paštais susi
žinoti vartojami formuliarai at
spausdinti tik rusų ir prancū
zų kalbantis. Tarnautojų atran
ka Įr. rengimas — rusų ranko
se- (Ryšių ministerijos kadrų 
ir ■kądrų parengimo 
vyriąųsias inžinierius 
je — V. Larkipąs).

skyriaus 
Įaetuyo

dabartinių vadų trimetį —15, 
atseit, penkis kartus greičiau.

Pažymėtina, kad Lietuvoj tas 
skirtumas dar didesnis, negu vi
soj Sovietijoj. Čia per Chruš
čiovo paskutinįjį trimetį žemės 
ūkio gamyba tepakilusi tik 1 
proc., o per naujos valdžios tri
metį pakilimas išėjęs — 29 
proc.! Tik Gudijoj ir Turkmėni
joj per tą patį laiką esąs pada
rytas panašus šuolis. Estijoj 
Chruščiovo laikais žemės ūkio 
gamyba netgi smukusi trimis 
nuošimčiais žemyn, o Latvijoj 
— net 11 nuošimčių. Dabar ir 
Estijoj rodomas 18, o Latvijoj 
26 nuošimčių pakilimas, žino
ma, lyginant su tuo atsiliku
siu lygiu. Kiir giži joj reikalai 
nei pagerėjo, nei pablogėjo, o 
Kazachijoj (Kazachstane) —ga
myba auganti net lėčiau, negu 
Chruščiovo laikais. Tąd žemės 
ūkio gamybos augimas, matyt, 
daugiau vietinių vadovų, negu 
centrinęs valdrios nuopelnas. 
Brežnevo palyginimas rodo, 
Kad žemės ūkio reikalai taisosi 
maždaug tiek, kiek ęąntrinė 
yąldžią sumažiną ąayų kišimąsi 
į tuoą reikalus.

Apie 1952 metus Maskva Lie
tuvą kankino pe tik kolektyvi
zacijos suirute, hęt dar ir rei
kalavimų auginti kolęsagyzą 
(pienių gimių^ą augalą). Tai bu-

(Elta)
BR^HEVO-KOSYGIHG s ęi- 
MlMIHKAYtMAS ŽEMįS ŪKY- 
JE fafc gąresnU už Chrpšęio- 
vo, ktok įfe mažiau ktšąsi

Pa&ąitoj ėpie^SovieiO®8 že- „„
mės ūkio padėtį Bręžnęvaę spa- ir taip giliom* žaizdom žemės 
lio 39 aiškino savo partijos ūkyje- Chrui^favo Itekąk kok- 
komitetui, kad jo ir Kosygino 
ūkininkavimas sėkmingesnis už 
Chruščiovo. Lygino pirmųjų 
trejų (1965-1967) savo ir pas
kutiniųjų trejų (1962-1964) 
Chruščiovo valdymo metų že
mės ūkio gamybos rezultatus. 
Esą apskaičiuota, kad per tą 
CinrųščĮovo trimę^ žęmęš W° 
gamyba kilo lėtai, tik ? prpe. 
pęr visus trejus mętus, o, per

komunistų partijos vadovybės 
patikėtinis Lietuvoj (vadinamo
sios Įąetuvos Komunistų Parti
jos CK antrasis sekretorius — 
“Sniečkaus prižiūrėtojas”), spa
lio 31 susilaukė 50 m. amžiaus 
ir ta proga Kremliaus valdžios 
buvo apdovanotas “Darbo Rau
donosios Vėliavas” ordinu — 
“už nuopelnus komunistų par- 
tijąi”.

Ą. Sniečkus jau apie. 32 me
tai laikomas Lietuvoje veikian
čio rusų komunistu partijos pa
dalinio vadu (visoj Sovietijoj 
nėra kito komunisto, taip ilgai 
išsilaikiusio tokiose pareigo
se), bet nuo pat karo meto jis 
nebuvo paliktas be tokio pri
žiūrėtojo. Tie prižiūrėtojai kas 
keletas metų keičiami. “Ant
ruoju sekretorium” visada turi 
būti “išrinktas” tas, kas tam 
reikalui iš Maskvos paskirtas. .

Dr, Laima Griciūtė, onko- 
loge (vėžio ligų specialistė) pra
ėjusį pavasari dalyvavusi tos 
srities specialistų konferenci
joj Japonijoj, po to gavusi Lio
no tarptautinio vėžio tyrimų 
centro stipendiją, ištisus me
tus dirbo Paryžiuje, radiuino 
instituto genetinėje laboratori
joje. Grįžusi Į Vilnių papasako
jo, kad, tarp ko kita, Pary
žiuje pradėjusi eksperimentą, 
kuriame tikimasi išbandyti prie
monė apsaugai nuo. plau 
čių vėžio pavojaus, Eksperimen
tas dar nebaigtas, jį baigia pro- 
fęsęęius,

4ywi towi

tę pa- 
fcan-

saovzas Imami
. Kaune statomas 8 aukštu

atąįo kukurūzą** Kąi Lietuvos -' . ’ . ’. /. Dastatas naujai SDaustuvBi irągronomąi bandė plėsti įpras- Šių pašarinių žoUų augamą, 

tai Chruščiovas juos išjuokė ir 
pasiūlė jiems pasiklausti kar
vių nuomonės ... B^ežnevo- 
Nosygmo valdžia ėmė duoti 
daugiau laisyėr “vietinei inicia
tyvai”, ir padėtis žemės ūkyje 
ėmė kiek taisytis. Bet tūurokra-

l&ip tik ir yrą vadovėlių bei 
kitos nedaaorinės literatūros 
WyW Ji nesp&ą išpūsti va- 
dovęlių tiek, kiek ęęifcią, ir tai

THEODORE W0LINNIN, INC. — E. Joseph Zebrowski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7to Street, New York, N.Y. GR 3-1437.

FRANK d. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, kur Uk reikalingos. 395 Aulumn Avė., Brooklyn, N.Y. iraus; 
tek 247-9604.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHEBTNUT STREET, NEW 
BKICALN, GON1N. LeL BA 9-1181.

BUVUS FUNERAL HOME, Mario Tebceira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
LatayeUe BL, Nevvark, NJ. 07105; tek MArket 2-O17Z. Paruošiamos gar
inamos laidotuves. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. VVALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. 87-34 buto Street VVoounaven, N. Y. 11421, (2112) M1 2-4343 u 
2039 Mčmck Avė. Merrick, N.Y. libbti (016) *R c-U3u>.

GREEN CORNER RESTAURANT — Frances C. Saldukas savininkas. 
Jauta vieta maloniai praieisu lamą. į čia vietos lietuviui suimta pasiaui- 
beti, pasivaišinu. Pravažiuojantieji ar atvyKusieji j vvuterbuiy, sustoję čia 
sutins savisnj. įvairiausi vietiniai u- unportuoti gėrimai. 34 uiiėcn Street, 
VVaterbufy, conn., Teiei. (2U3) 104-9990.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siummius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952____________________________ ■

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkinio, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Miuonu nuėsto, valsty
bės ir federalinė valdžios mokesčių (Incoine lax.j pareisamiai. —. iiu-04 
Jamaica Avė., Riciunond Hill, N. Y. 11418; tel. Virgmia b-l&uu.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stalo įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Rriimam užsakymus pastatyu 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemes. Statybą atliekam 
Sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. Tek (516) AN 1-2364.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juooa balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti toto 
patarnavimai. 422 Menaban SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y., 11227, £V 2-644U. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietus. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona it pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938._____________________ ,
JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, bęjdų 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 Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Riciunond Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders zpecial prieš

Raštai, kurie gali būti įdomūs istorijai
Ę, Mt Nixon laiškūs

In committing aggression 
agąinst the Baltic countries, 
the Soviet Union violated not
only the spirit and letter of dėl mokymo programos, ir dėl 
internatkmal law, būt offended vadovėlių turinio. (Elta) 
the standards of common hu-

DARBININKO paskutinis nu- data, R. Nixono laiškas 
meris prieš lapkričio 5 rinki- 1968 spalio 24 data, 
mus pažymėtas spalio 30 data. i _ 
Jau laikraštį išsiuntinėjus, bu- didatę laiškai buvo rašyti no
vo gautas JAV LBendruome- kiminiatn laikui. Rinkimų tiks- 
nės valdybos pirmininko Br. lui Darbininkas jau nebegalėjo 
Nainio laiškas, rašytas spalio jiem pasitarnauti — laiškai bu- 
29, su nuorašais dviejų laiškų, vo pavėlinti. Tačiau Bendruo- 
skirtų jam, kaip Bendruome- menės pirmininkui Br. Nainiui 
nės pirmininkui — laiškai bu- pageidaujant, mielai juos ir da- 
vo viceprezidento H. H. Hum- bar skelbiame jau kaip doku- 
phrey ir buvusio vicepreziden- mentus, kurie gali būti įdomūs 

istorijai, kada bus susidomėta

H. H. Humphrey laiškas
Dear Mr. Nainys:

As you know, I have always

H. H. Humphrey

mo, bet ypač dęl mokymo pro
gramos pęrtvąrkyąių, dėl kurių 
{onę kąsĮūęt pfiręikią pertvar
kyti vądovęliųs.

Naujas pastatąs spaustuvei 
ir lęi^ykjąi būsįąs baigtas 1970 
metais^ Tačiau vatoėUų dabar 
stiųgą ąę yjęn dęi spaustuvių 
ųesųskuhėno vadovėlius para
šyti. Stambi kliūtis — reika
las nuolat derėtis su Maskva ir

t-t

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—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite! ' 

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson
Heights, N. Y. NE 9-6620. 
DOVANŲ SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu, ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų neniokamų katalogų — UNION TOURS 
1 East 36th St. New York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
UI. 2219 W. Čfficago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90036. 

ręmęmberęd ąs ąn ęięąmple of 
thę įmpositiop of tętąlitarian- 
ism upon small and helpless 
countries.

The United States has never 
recognized this ąct of ąggres- 
sion, and maintains, ąs an of- 
ficial position, that the peoples 
of these countries mušt one - ...
day be allowed to determine • wtpęh
their own destinies. VRtoP c<M^stąntly pro-

Histpry is ręplete witb ex- 
amplęs of larger countries im- 
posing their will upon smaller 
countries. Būt in this instance, 

. .. thę imposition of totalitarian
thęir wįįl upop others, are communism upon the Baltic 
not in keepipg with our belief countries, there also came the 
that all men mušt be free... deniai of the basię right to 
mušt choose their own leaders. choose one’s own form of

We have recently seen ano- government.
ther example of thę wąy the The hallmąrks of demoera- 
Soviet Union forces its will Cy — freedom of expression, 
upon its neighbors. I firmly be- freedom to choose — are to- 
lieve that we mušt continue to day absent in all communist- 
work toward the day when not dominated countries. Such sys- 
only the Baltic States, būt all tems of government mušt one 
nations, live in freedom and day give way to the will of the 
justice. I repeat my belief that people. All America and the 
only then will the worid troly entire free worW hope that 
have peace. freedom will soon be returned

ęzęchoslavakia, what the So
viet system tears moęst —theTędąy, feę _ Sonęt ĮįftVęra-

gffipSSagSta u“ęs‘ 5Barlt ’f frecdom 11 k 
“deed a Ml1 coin,nen,ar5' 

ftLto. urm a s*ste“ of žovermnenl 
which profęssęs to act in the 
best iatęrest of. its citizens and 
friends when brute force is ap- 
plįed to erush the s(ightest sign 

w of individual liberty.
In short, we cannot condo- 

ne Soviet imperialism, whether 
in the ęase of Czechoslovakia 
or ip thė cąse of the Baltic

iijdeed a sad commentary

Upėn such shvtrnęms. Sųęto ąc- 
ttegs ąrę tariUy ęandųcivę to 
the “Ereaier understancŪDE

ją ąs my fervent hope that 
thę hęąve pęopies oi Estonia,
La^yją ą®d Lithuania — 
coųą^ęs witb which many 
Anąęąęąus have deep and elose 
tieą — will agato enter the 
ratohs ož free nations.

pęące wili come only 
wbąą ąU men enjoy the right 
to ąjftfętoe their ba&ic Uber- 
tieą. Tito dąy of true peacc 
wi|i oply be deląyed by the 
preservąitoto of harsh totalito- 
riaą roto over small nations
seefctag only to chart their own

Sincerely.
Richard Nixon

BDEXTER PARK 
PHARMACY JE 

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA ĄVENŲ E 

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

WB DELIVER
Mlchigan 2-4130

Tel. (212) 441-3110 / 896-7743

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly
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LITAS Investing Co^ Ine
specializuojasi trumpalaikių paskolų, nekilnojamo turto, ir akcijų 
biržos srityse. Visos autorizuotos LITO akcijos yra išparduotos. Va
dovybės žiniomis tai pirmoji lietuvių suorganizuota bendrovė, kuri 
akcijas išplatino jas užregistruodama Securitics Exchange Komisi
joje. —> Susipažinimui su bendrovės veikla kviečiame prisiųsti savo 
adresą, pasinaudojant žemiau atspausdintu blanku.

LITAS Investing Co., Ine.
86-01 114th Street, Richmond Hill, N. Y.

Mielas Pirmininke,

Susipažinimui su LITO veikla prašau prisiųsti 1968 
m. pirmo pusmečio veiklos apyskaitą.

Vardas ir pavardė

Adresas
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Zip Code
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910 WILLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYRN.Y. imi Lietuvos žydy laiškas A. Sniečkui dėl antisemitizmoIi

THE WORKER <«a.cŪWrt^t> * franciscan fathers
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apie kilnius komunistinius ide
alu*, apie žmonię ir tautę ly
gybę, apio proletarinį interna
cionalizmą. Visi žitie šūkiai jau

džių. Mes gerai žinome, kaip

LaNuuttl tvarko REDAKCINE KOMISIJA.
•tralpcnltM Ir fcoraapo 
saugomi ir grąžinanti 
UreTtkia redakcijos «

vienu lozungu: 'Malė didžiajai

vienu ar kitu metu protestavu
siais prieš klestintį antisemi
tizmu Tarybų Sąjungoje. Parti
ja mus moki budrumo, ir jo 
mums prireikė dabar, rašant 
LKP Centro Komitetui. Kokia

I prašant. Pavarde pasirašyti straipanlai. nerttiaai 
Už skalbinMl turini ir kalbą redakcija Bamako.

'meilės' lieka, pasidalinkime pa*

Mažos bendruomenės didelis ryžtas
riaus, Mohiliavo arkivyskupo, 
Austrijos, Danijos, Anglijos ir 
Prancūzijos vyriausybių bei po
piežiaus. Bet rusų valdžią liko

Lapkričio 22 sueina 75 me 
tai nuo baisios nakties Kražiuo
se, kada caro kazokai siautėjo, 
žudė ir mušė nekaltus žmo
nes, norėjusius apginti savo 
bažnyčią. Tai buvo garsiosios 
Kražių skerdynės, kurios nu
aidėjo visam pasauly, sukelda
mos didelį -pasipiktinimą rusų 
darbais. Jos atsiliepė ir JAV 
lietuvių tarpe. Ir čia lietuviai 
rengė prakalbas, protestavo

1893 gegužės 4 policija iš
laužė benediktinių vienuolyno 
duris ir vienuoles prievarta iš
vežė Į Kauną. Birželio 10 atėjo 
Įsakymas vienuolyno bažnyčią 
ir trobesius nugriauti.

Tuo metu Prūsuose leidžia- 
prieš tokius barbariškus dar- ma lietuviška spauda žmones 
bus.

Tie tolimi Įvykiai dabar gau- pasiduoti, 
na laiko perspektyvą ir rodo, 
kad nuo seno rusų politika ne
sikeičia: seniau vadinosi caris-' lat budėjo bažnyčioje, ir Ra
tinis režimas, dabar — komu
nistinis. Abu labu tokiu — už
darinėja bažnyčias, skriaudžia 
ir žudo nekaltus žmones.

^Praeitame amžiuje rusai no
rėjo pakirsti Lietuvoje katali
kų Bažnyčią irlpradėjo uždari-— gas. Jis buvo sutelkęs daug po- 
nėti bažnyčias bei vienuoly- licijos ir iš Varnių iškvietęs 
nūs. 1832-1892 vien žemaičių 
vyskupijoje uždaryta 46 vienuo
lynai su bažnyčiomis. Tytuvė
nuose 1864 Jr- Kęstaičiuose 
1886 tikintieji tam pasiprieši
no. Tačiau didžiausias susirėmi
mas Įvyko Kražiuose 1893.

1891 gruodžio 12 rusų val
džia Įsakė Kražių benediktinių 
vienuolyną, mūrinę bažnyčią ir 
kapines uždaryti. Paliko tik 
menką medinę bažnyčią. Ji bu-

stiprino kovoje ir ragino ne-

Žmonės didžiai sujudo. Nuo 
rugsėjo 1 žemaičių būriai nuo-

šeinių sprauninkas Petras Vich* 
manas uždaryti neįstengė. Ta
da lapkričio 22 (senu kalendo
rium lapkričio 10) bažnyčios už
daryti atvyko pats Kauno gu
bernatorius Myk. Klingenber-

Tokiais pareiškimais praside
da Lietuvos žydų A. Sniečkui 
rašyto laiško baigiamoji pa
straipa. Apie šį laišką žinių 
Amerikos spaudoje pasirodė 
spalio 30. Po to daug kas, jų 
tarpe ir lietuvių laikraščiai bei 
organizacijos gavo iš Academic 
Committee On Soviet Jewry 
(315 Lerington Avė., New 
York, N.Y. 10016) to laiško ne 
tik vertimą Į anglų kalbą, bet 
ir jo ištiso teksto nuorašą lie
tuvių kalba. E ištisinio teksto 
paaiškėjo, kad spalio 30 viešu
mon iškeltasis laiškas Vilniuje 
rašytas 1968 metu vasario 15 
dieną. Laiškas adresuotas “Lie
tuvos Komunistų Partijos cent
ro komiteto pirmajam sekreto
riui drg. A. Sniečkui” ir pra
dedamas tokiu prisistatymu:

“Mes, ši dokumentą aptarę 
ir pasirašę komunistai ir nepar
tiniai žydų inteligentijos atsto-

300 kazokų. ' . 7
Kazokai užpuolė žmones ir 

tevarė iš bažnyčios. Tada kazo
kai siautė mieste, gaudė, mu
šė, kardais kapojo, ką tik nu
tvėrė.

Pagal teismo aktus — 9 mi
rė, 10 buvo pašautų, 44 sunkiai 
sužeisti, nuplakti, apie 150 pa
sodinta Į kalėjimą. Atlikę sker
dynes, žandarai, žvėriškai siau
tėdami, skriaudė moteris. Klin- 

vo apgriuvus ir įstatymai nelei- genbergas centrui pranešė, 
do jos nei remontuoti, nei nau- kad sėkmingai numalšinęs “pa
jos statyti. vojingą Kražių sukilimą”.

1892 vasario 7 Jonas Bud- 1894 rugsėjo 20 Vilniuje pra- 
raitis su kitaE 43 kražEkiaE sidėjo 70 suimtųjų teEmas.

E tokio pareiškimo turinio 
išplaukia Evada, kad šis Įrašas 
buvo ne tik nuorašuose, bet 
ir originale, nesgi, išleidus vie
šumon, Į užsienius, laiško teks
tą, nebūtų prasmės slėpti ir jo 
autorių pavardes, jeigu jos bū
tų jau žinomos kaip tik tiems, 
nuo kurių jos gali būti slėpti
nos. Tad atrodo, kad laiškas bu
vo anoniminis. Bet laiško tu
rinys ir ypač stilius yra neabe
jotinas Įrodymas, kad jis rašy
tas Vilniuje gyvenančių as
menų grupės, teisingai save 
apibūdinusios pirmajame laiš-' 
ko sakinyje.

ANTISEMITIZMAS ATEINA 
IŠ "AUKŠČIAU'’

Jei iš amerikiečių laikrašti
ninkų trumpai pateikto atpasa
kojimo galėjo susidaryti Įspū
dis, kad laiške skundžiamasi tik 
“lietuvių tautos dalies” antise
mitizmu, tai iš ištiso laiško 
teksto visiškai aišku, kad laiš
ko autoriai apskritai lietuviais 
nesiskundžia, ir jeigu nurodo 
vieną kitą sau nemalonų reiš
kinį ir lietuvių tarpe, tai drau
ge pabrėžia ir tai, kad toki reiš
kiniai yra paskatinti pažiūrų,

“Mes. žinome, kad žydų pa
dėtis Lietuvoje yra žymiai ge
resnė- negu kitose TSRS vieto
se... Per visą pokario laiko
tarpį Lietuvoje turėjome tik 
vieną kruviną pogromą Plun
gėje 1958 metais, tuo tarpu Uk
rainoje jų buvo, mūsų žiniom, 
ne mažiau kaip 20 ... Mes 
aukštai vertiname LKP, jos

pasirašė raštą carui Aleksand- Juos be užmokesčio gynė šeši
rui III ir Vilniaus general-gu- žymūs advokatai. Paaiškėjo, 
bematoriui Kachanovui, prašy- kad už kruvinus Įvykius kalti 
darni mūrinę bažnyčią palikti patys rusų valdininkai. Nežiū- 
Gubematorius uždarymą dėl- rint to, rugsėjo 29 teismas 
sė. bet greit jį pakeitė naujas smarkiai nubaudė 4 vadus, 32 
general-gubernatorius. Pareika- asmenis nubaudė lengviau, o 
lauta bažnyčią ne tik uždaryti, 34 išteisino.
bet ir nugriauti. Taip pasibaigė ryžtingas pa-

Žmonės sukruto, vėl rašė raš- sipriešinimas lietuvių, išdrįsu- 
tus. šauktasi vidaus reikalų šių ginti savo lietuvišką para- 
ministerio, Kauno gubemato- piją prieš 75 metus...

LAIŠKAS NEPASIRAŠYTAS?
Bet teksto nuorašo gale, 

vietoj parašų, yra tik toks pa
reiškimas:

"Nutarta neskelbti 26 ši do- sklindančių iš aukščiau 
kurnant a pasi rašiusiųjų pavar- Laiško autoriai sako:

» -

• X-,

s ■4-/.

dos medžiaga teikianti peną ir 
‘Metinei judofobijai”, sutei
kianti visam reikalui “vidinį ad
resą”. Nurodomas toks vietinės 
judofobijos pavyzdys:

“Savaitraštis Kalba Vilnius 
(radijo -televizijos laikraštis) 
Nr. 7 (išėjęs tą pačią savaitę, 
kai tas laiškas rašytas. E.), psL 
14 išspausdino kraštotyrinin- 

tradicinį internacionalizmą ir ko St Skrodenio kruopščiai E- 
pešiotas ir atsargiai atrinktas E 
lietuvių klasikų kūrybos cita
tas, parodančias žydus, kaip tra
dicinį pašaipos objektą. Skai
tant, peršasi mintis, kad tyčio
tis E žydų — sena lietuvių liau
dies ‘tradicija’.”

čia laiško autoriai paaiškina, 
kad, pavyzdžiui, Užgavėnių ei
tynėse lietuviai pasišaipydavo 
ne tik E žydų, bet ir E kitų: 
čigonų, vokiečių, o šalia tų “fi
gūravo, o kartais net domina
vo girto maskolio — činauni- 
ko ir honoravo lenko — šlėk
tos personažai”. Ir Skrodenio 
cituojamuose Žemaitės. Jucevi
čiaus ar Valančiaus raštuose 
esą pilna antirusiškų ir antilen- 
kEkų pasisakymų, — “reikia 
tik mokamai juos atrinkti ir E 
karto pateikti”. Bet kad buvo 
atrinktos ir pateiktos tik žy
dus liečiančios pašaipos, laEko 
autoriai kartu ir priekaištauja, 
ir teisina, sakydami:

“Tačiau autorius SkrodenE 
ir Kalba Vilnius redakcija žino, 
kad girtą maskolių — činauni- 
ką ir honoravą lenką-šlėktą pa
šiepti nevalia, o apie žydus ra
šytidabar galima. Tik šitaip 
paaEkintina tokia kruopšti at
ranka” ... (Žodis “dabar” pa
brauktas laEko autorių. E.)
KADRUOSE ŽYDAI 
DISKRIMINUOJAMI?

Kitas priekaEtas kreipiamas 
Į kai kuriuos atsakingus admi
nistracijos pareigūnus (kurie ir 
partijoj visi aukštose pozicijo
se), kam jie proteguoją lietu
vius žydų sąskaitom Prekybos 
minEterio pavaduotojas Kazba- 
ras viešai į tokį priekaEtą at
sakęs, kad “būti lietuviu Tary-

lietuvių tautos nacionalinę to
leranciją. Bet, vis dėlto, kaip 
LKP CK plenume pareiškė vals
tybės saugumo komiteto pir
mininkas Petkevičius, žydų 
gyventojų tarpe stiprėja emi
gracinės tendencijos. Yra ži
noma, kad, jeigu šiandien būtų 
atidarytos sienos - emigracijai, 
maždaug 80 procentų visų žy
dų gyventojų apleistų Tarybų 
Lietuvą ir išvyktų į Izraeli. 
Žmonės paliktų čia viską, ne
paisant to, kad padėtis Arti
muosiuose Rytuose nestabili, 
kad mūsų krašto žmonės, Įpra
tę prie drėgno klimato, labai 
sunkiai tenai aklimatizuojasi.. 
jiem būtų nelengva integruotis 
Izraelio visuomenėje. Turime 
paradoksą, čia mes nepagei
daujami, visai engiami, per jė
gą nutautinami ir net spaudoje 
viešai įžeidinėjami, o kartu prie
varta sulaikomi”...

AR ANTISEMITIZMAS LIE
TUVIŲ TAUTAI BŪDINGAS? 
“Antisemitiškas aistras”, anot 

laiško autorių, skatina “antiiz- 
raeliška propaganda, ypač cent
rinės (ty., maskvinės. E.) spau
dos karikatūros”. Tokia spau-

matematikoje, chemijoje ar 
muzikoje. Mes turime ugdyti sa
vo kadrus, kad rytoje lietuviai 
būtų kvalifikuotesni už jus”. 
(Gramatika šiame posakyje. 
greičiau laiško autorių negu 
Uoginto).

Laiške tvirtinama, kad “Uo
gintas tik viešai pagarsino jau 
seniai praktikuojamą kadrų po
litikoje principą”, Kad toks 
principas E tikrųjų praktikuo
jamas, laEko autoriai Įrodinė
ja tokiaE faktais:

“Per visą pokario laikotarpį 
nė vienas Lietuvoje gyvenantis 
Žydas studentas (išskyrus kelių 
privilegijuotųjų vaikų) nebuvo 
pasiųstas su respublikine sti
pendija Į Maskvos ar Lenin
grado aukštąsias mokyklas to
liau studijuoti. Nė vienas E Lie
tuvos kilęs žydas nesimokė 
Maskvos ar Leningrado aspi
rantūrų stacionaruose. Nė vie
nas žydas-komunistas nestudi- 
javo Visuomeninių mokslų aka
demijoje ar TSKP CK Aukštojo
je partinėje mokykloje (išsky
rus M. Bardonaitės)”. -

Didžiausias priekaištas pa
reikštas Vilniaus miesto admi
nistracijai ir komunEtų parti
jos vadovybei: “Iki šiol dar nie
kad nė vienas žydas komunis
tas nebuvo Erinktas miesto 
arba keturių rajonų vykdomų
jų komitetų pirmininku, pava
duotoju ar sekretorių. Po At- 
piuko nušalinimo (Salamonas 
Atamukas. gimęs Kijeve 1918 
pradžioj, Lietuvoj nuo 1934 vei
kęs komsomolo ir kompartijos 
pogrindiniame darbe, karo me
tu buvęs “lietuvEkoj divizijoj”, 
nuo 1953 dėstytojas aukšt. par
tinėj mokykloj Vilniuj. E.) nė 
vienas žydas komunEtas nebu
vo išrinktas partijos miesto ar 
miesto rajonų komitetų sekre
toriumi ar atitinkamo plenu
mo paskirtas skyriaus vedėju. 
Nė vienas žydas neErinktas 
liaudies teismo teisėju. Nė yie- 
ms ^žydas neišrinktas Į jokį 
aukštesnį profsąjunginį pos
tą.”
AR VILNIUJE ŽYDŲbų Lietuvoje yra politinė savy- PROCcNTU,

bė”. Televizijos (komiteto) pir- ■'
mininko pavaduotojas Kuole
lis, esą, "atvirai susirinkime
kritikavo vieną korespondentą 
už žydiškas manieras ekrane”. 
O Pedagoginio Instituto rekto
rius Uogintas vienam dėstyto
jui atvirai pasakęs: “Kas iš to, 
kad jūs (atseit, žydai. E.) šian
dien geriau išmanote vokiečių 
ar anglų kalboje, fizikoje ar

čia paminėtų pozicijų Vil
niaus mieste yra apie 50. Laiš
ko autoriai teigia, kad Vil
niaus mieste 10 procentų gy
ventojų yra žydai. E to turėtų 
būti daroma išvada, kad bent 
penkias tokias
dovybė turėtų vEa laiką rezer
vuoti žydams pareigūnams. Ta-

pozicijas va-

Senosios Vilniaus miesto žydų kapinės (nukelta į 4 psl.)

JONAS JAŠKAUSKAS

LEMTINGOS 
DIENOS

APYSAKA
Į

4)
Po kurio laiko Icikas priėjo prie pertvaros, pa

dėjo ant jos antspaudų mirkytuvėlį ir, pašaukęs Joną, jo 
pirštą pradėjo murdyti į dažus, paskui liepė spausti tri
jose vietose popieriuj. Jonas suprato, jog daromos pirš
tų nuospaudos. Icikas padavė pamirkytą plunksną ir lie
pė tris kartusplisirašyti. Besirašydamas Jonas pastebėjo 
Įrašytą savo vardą, pavardę ir kaimo pavadinimą, o 
aukščiau atspausdintą žodį “PersonalausweE”. Suprato, 
jog rengiamas jam asmens dokumentas. Icikas nunešė 
jį | kabinetą savo ponui pasirašyti ir grįžęs padavė Jo
nui.

Gavęs dokumentą, Jonas padėkojo ir išėjo E rašti
nės.

RAIDES KOPLYČIOS SIENOJE

Jonas, išėjęs į gatvę jau kaip pilnateEE šio krašto 
gyventojas, ėjo užsimąstęs ir visai atsitiktinai atsirado 
prie savo buvusios mokyklos. Staptelėjo. Lyg kas suėmė 
už širdies.

— Kur jie dabar? ... Antanas, Kazys, Petras... 
Kur Elenutė? ...

Apie Sienutę pagalvojus, kažkoks malonus nepras
tas jausmas nusmelkė širdį, ir ji smarkiau pradėjo plak
ti. Vaizduotėj atsikūrė į praeitį nuslinkęs niekad negrįž- 
tantis laikas.

Besvajodamas atsidūrė šventoriuj ir įėjo į bažnyčią.

Tai tie patys Dievo namai, į kuriuos, būdamas ma
žas, vėliau jau paaugęs jaunuolis, lankydamas vidurinę 
mokyklą, ar tai vienas, ar su klasės draugais užbėkdavo 
sumesti poterį sekmadieniais ateidavo teklausyti mišių. 
KartaE dėl kurio nors draugo, net ir bažnyčioj pamaldų 
metu padarytų pokštų malda išeidavo nenuoširdi, ir ka
žin ar ji Dievui tiko: Bet juk tai nebuvo pikta valia, o 
tik nežabotos jaunystės kuklios išdaigos,—mąstė Jonas 
dabar atsitiktinai atsidūręs Dievo namuose. Vėliau min
tys grįžo Į dabartinius, labai skirtingus laikus; ne tik 
jo paties išgyvenimais, bet ir tėvynės vargaE.

Bažnyčioj jauki prieblanda. Nors lauke švietė sau
lė, bet per langų vitražus į vidų jos prasiveržė mažai. 
Tik virš didžiojo altoriaus Apvaizdos akis kartaE nu
švinta, kartais, lyg prisimerkusi, patamsėja; tartum bū
tų ne dailininko sukurtas kūrinys, o tikra Apvaizdos 
akE, kuri viską mato ir stebi.

AkE, lyg atsimerkusi, skaidriai nušvito, kai Jonas 
save paklausė: “Ar prisikels Lietuva E karo griuvėsių?”

Stebėdamas šviesos žaidimą, lyg kokį simbolį, Jonas 
surado atsakymą; “Lietuva kelsis! Ji turi keltis! O mūsų 
pareiga jai padėti”. “O kas ją valdys?” prisiminė ne
seniai girdėtą Kaušo klausima. “Mes patys valdysim. Jau 
turim Lietuvos Tarybą, kuri nepabijojo paskelbti pasau
liui Lietuvos nepriklausomybės akto. Ji mum vadovaus, 
o mes dirbsim ir kovosim.”

Tuo metu, saulei E už debesio išėjus, Apvaizdos akis 
skaidriai nušvito ir ilgai švietė. Jonas jautėsi lyg ga
vęs palaiminimą kovai už Lietuvos laisvę. Išėjo E baž
nyčios ir pasuko kapu link.

Palomės kapai prisiglaudę prie šventoriaus mūro, 
gražiai apaugę medžiais ir dekoratyviniaE krūmaE, ta
kai išberti žvyru, kurių šonuose išdėlioti balti, kalkėmE 
dažyti akmenys. Kadangi miestas neturėjo jokio parko 
ar šiaip kokio jaukaus kampelio pasivaikščiojimams, ka
pai dažnai tą paskirtį atlikdavo. CE rinkdavosi jauni
mas, o kai lūs net skirdavo pasimatymus, nors tai gal ir 
netiko kapų rimčiai.

Pačiame kapų vidury stovėjo sena mūro koplyčia, 
už kurios pastelėpę vidurinės mokyklos mokiniai mėg-

davo parūkyti, o drąsesnieji ir su mergaitėmE paflir
tuoti. Koplyčios sienos, kiek žmogaus ranka gali pasiek
ti, E vEų pusių išskutinėtos įvairiom “monogramom”. 
Jonės, eidamas taku, prisiminė anų laikų išdaigas ir pa
noro apžiūrėti, kas iki šiol dar yra užsilikę. Pate nepri
simena, kad kada nors būtų ką “įamžinęs” čia. Jeigu 
šiandien kas paklaustų, kodėl to nedarė, gal net negalė
tų tiksliai pasakyti. Ar todėl, kad šioj šventoj vietoj 
taip netinka, ar dėl kurios kitos priežasties.

Bežiūrinėdamas Įvairias “graviūras”, Jonas slinko 
aplink koplyčią, spėliodamas, kieno kuri galėtų būti čia 
buvo daug širdžių, keturkampių, su Įrėminta kokia nors 
raide ar skaitmeniu ir daug kitokių įrašų. Beveik kiek
viena plyta buvo savaip Eraižyta.

Baigiant šią “studiją”, akte užkliuvo už vienos “gra
viūros” — dviejų gudriai supintų “M” ir “E” raidžių, 
persmeigtų strėle. Jonas suprato, kas šios “graviūros” au 
torius ir kokia jos paskirtE. JE pajuto lyg ir pavydą 
ar nusiminimą, šiandien jau antrą kartą ją prisimena, 
ir kažkoks neįprastas jausmas užlieja širdį.

Tarp jo ir Elenutės jokio artimo ryšio ir nebuvo, 
o tik šiaip mokyklos suole užsimezgusi draugystė, bet ir 
ta seniai nutrūkusi. Paskutiūį kartą ją buvo sutikęs prieš 
ketverius metus Petrapily. Ji ten linksmai leido laiką, 

. turėjo daug draugų — jaunuolių, bet tie jos draugai ta
da nesukėlė jam pavydo ar kito kurio jausmo, kaip da
bar šios dvi raidės.

Jonas prisiminė ir paskutini susitikimą tėvEkėj, 
kai, prieš išvažiuodamas į Rusiją, buvo užėjęs atsisvei
kinti. Radęs abi su motina skalbiant baltinius, norėjo 
greit išeiti, bet jos pakvietė jį kartu Egerti arbatos. 
Kol Elenutė ruošė arbatą, jE kalbėjosi su motina, pa
sakodamas savo planus apie rengimąsi išvažiuoti E Lie
tuvos ir bandyti kurtis kitur. Baigusi ruošą, prisijungė 
prie jų ir Elenutė.

— Gerai, Jonai, kad apsteprendei išvažiuoti, gal 
ten laimę surasi. Ar jau turi kokį pasiūlymą? — pa- 
klausė.

— Pasiūlymo neturiu, bet turiu vieną laišką, ku
riuo žadu pasinaudoti. Prieš keletą metų vienas mano

kaimynas Evažiavo Į Carskoje Selo, visai netoli Petra
pilio. Ten, vienoj firmoj bedirbdamas, Įsigijo gerą var
dą. Dabar jE turi išeiti i kariuomenę. Neseniai parva
žiavo namo paviešėti. Jam Evažiuojant, šeimininkas pra
šęs atsiųsti į savo vietą kitą koki jaunuolį. JE man pa
tarė važiuoti ir įdavė savo laEką, — paaiškino Jonas.

— Zinai, Jonai, kai kitaE metate aš baigsiu mo
kyklą ir turėsiu ieškoti darbo, prašysiu tavo pagalbos, 
— lyg juoku, lyg rimtai pasakė Elenutė.

Jonas, netikėtai užkluptas, nesusigavo, ką atsakyti, 
ir valandėlę tylėjo.

— Ar nepasitiki mano sugebėjimu dirbti, kad tyli? 
tartum kiek pyktelėjusi, paklausė Elenutė.

— Pasitikėti pasitikiu. Tik nežinau, ar mano pa
galba tau bus reikalinga ir ko ji bus verta. Juk aš 
dar nepradėjau dirbti. Gal visai nepataikysiu, ir atleis 
su “vilko bilietu” kaip netinkamą, — pasiteisino Jonas.

Besirengiant Jonui išeiti, Elenutė pasisiūlė:
— Jei nieko prieš, aš galiu lig pašto palydėti. Man 

vis tiek reikia ten eiti.
Labai malonu turėti tokią palydovę, — apsidžiaugė 

Jonas.
—Tai eik rengtis, — paliepė motina.
Elenutė grįžo apsivilkusi melsva suknele. Jos švie

sūs plaukai, seniau buvę supinti į dvi kasas, apsuktas 
vainiku apie galvą, dabar supinti į vieną storą kasą, 
perrištą tamsiai mėlynu kaspinu, labai tiko ne tik prie 
suknelės spalvos, bet ir prie jos žydrių akių. Jonas, ją 
pamatęs, negalėjo atitraukti savo žvilgsnio. Seniau buvo 
pratęs matyti ją mokyklos uniformoj ir tik tokią įsivaiz
davo, dabar gi matė kitokią.

Einant Jonas visai rimtai paklausė:
— Ką tu veiksi baigusi mokyklą?
— Aš gi saldau kad prašysiu tave padėti man 

gauti tarnyba.
— Ar kalbi rimtai?
— Visai rimtai! Aš irgi noriu kur nors išvažiuoti.
— žinai, Sienute? Jei man pasisektų Įsikurti ir ga

lėčiau padėti tau susirasti darbą, būčiau labai laimingas.
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Uždaviniai pavergtos tautos akivaizdoje
Vytauto Volerto pranešimas LFB suvažiavime lapkričio 9 

Maspetho lietuviij parapijos salėje (2)
Paruošti jaunimą

Gali atrodyti, kad visko su
vedimas švietiman sunuobodins 
LB paskirtį. Bet jaunimo ruo
šimas suprantamas ne tik mo
kyklėlės išsaugojimu. Jaunimą 
ruošti — ne vien duoti glėbį 
lietuvių kalbos gramatikos tai
syklių. Jaunimą šviesti — su
teikti jo kantrybei ir tauti
niam idealizmui bei pasididžia-

Rudens lietus New York© mieste

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Long Play - Stereo - Hi-Fi - Li+huanian Records

Linksmų Kalėdų. 12 religinių giesmių Stereo 4.50 3.50
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 2.60 '
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota........  5.00
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir dūk. 15 liet, dainų. Stereo 4.50 3.50
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ............. 5.00
Ar žinai tą šalį, R. Mastienės. 13 lietuviškų dainų solo ........ 5.00
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 ,
Aurefia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ................. Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams. Aurelia Paukštelienė. Nr. 3 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans.. 16 d. Stereo 4.50 3.50
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų 3.50 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ..........................   5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos .................  Stereo $7.00 6.00
Dainos, B Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos ..........  4.00
Dainuojame su Lione, 16 liet, dainų, įdainuotų L. Juodytės 4.00 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 liet, dainų. Stereo 4.50 3.50
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 3.50.
Dvi Mamytės-ir dvi Dukrytės. Kvartetas iš 14 dainų. St. 4.50 3.50
Garbė Tau, Viešpatie. Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00
Kur banguoja Nemunėlis. Al. Brazio 9 dainos. 9 giesmės ...... 3.00
Lietuvos prisiminimai, L. Juodis. 14 liet, dainų akomp. gitara 4.00 
Lietuvių Tautiniai šokiai. Stuttgarto simfonija .............   . 4.50 Į
Lietuvių tautiniai šokiai. J. Stuko leid. 14 tautinių šokių — 2.00
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo 4.50 2.00
Lietuvos kanklės. 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 2.00 ,
Glaudžia Trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 1. patriotinių maršų 7.00

Į Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų ............. 5.00
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno ........ 5.00
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) ............. 3.00

Į Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co., 16 1. dainų ir šokiij 4.00
Lietuvių dainos ir šokiai: 5 polkos, 4 valsai ir dainos. St 5 4.00
Lietuvos Atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose. Stereo 4.50 2.00

' Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų .......  6.50
Operų Arijos, Sol. St. Baro ......................................... Stereo $7.00 6.00
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6.00
Svajonių sūkuryje. B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių ........ 6.00

i Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2, 12 liet, dainų-šokių ............. 3.00
Pilėnai. Liet, opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) ........ 6.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras........................................ 5.00

Į Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo ........ Stereo $6 5.00
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 lengvos muz. šokiai 5.00
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00

Į Tėvynei aukojant, Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų. St. $6 5.00
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaikų dainos 3.00 
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų 2.00
Toks mūsų likimas. V. Bendžiūtės moderni muzika - stereo 5.00

! VVorcesterio Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų ....................... 3.50
, Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos, st. $6.00 .5.00

7 Kristaus žodžiai. Sv. Kazimiero parapijos choras ............. 4.00
I 40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid. Stereo $5.00 4.00
Į Lietuvos - Latvijos - Estijos Himnai . ....................................  2.00

Lietuvos Himnas ir simfonija ...........    2.00
I Baltic Countries National Anthems (33%RPM, . .........  1.00
i National Anthem of thc U.S. (33%RPM) . ................................... 1.00

žibuoklės. L. Stuko moterų seksteto 11 1. dainos. Stereo 1.50 2.00
! Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos 5.00

Mano gimtinė, 11 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Operų arijos. J. Liūsti kaitės 12 kūrinių . 6.00
Nevv Yorko Liet. Vyrų Choro 16 liet, dainos. . Steroo$5 4.00 
Suk, suk ratelį. Vilniaus choro 14 lietuviškų d. Stereo 1.50

Į Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 <1. Stereo 1.50 
Aukuras, vaikų įdainuota 11 liet, dainų . Stereo 5.00
Lietuviškos giesmes. 12 liet, giesmių. Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės. Stereo 5.00
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mui pagrindą.
Reikia saugotis, kad jaunų 

žmonių nesumaišytume perpa- 
reigojimais, kaip vyresnieji kar
tais susimaišom. Apsiverčiam 
mažyčiais, nereikšmingais mi
nėjimais, strykčiojam po juos, 
raginam viens kitą (reikia da
lyvauti , reikia nueiti!), o iš 
tikrųjų tie subuvimėliai —vien 
tradiciniai. Jaunesnieji, dar ne-

spėję tradicijon įsišaknyti, tuo
jau mato susmulkėjimą ir nu
sigręžia. Kiekvienas temini, ką 
jis nori. Tačiau teneplėšo vi
suomenės. 0 ko imasi LB, vis
kas teatspindi realybę ir bran
dumą, kad patrauktų jaunų 
žmonių dėmesį, paskatintų jų 
didžiavimąsi, tai ką turiu 
galvoje jaunimo ruošimu.

Dalyvauti laisvinime
“Seimas įpareigoja Lietuvių 

Bendruomenės organus ir to
liau aktyviai dalyvauti Lietu
vos laisvinimo veikloje”, sako 
pats pirmasis nutarimų saki
nys, kuriuo ne tik skatinama 
darbui, bet ir nurodoma, kad 
šioje veikloje LB aktyviai da
lyvavo.

Iš tikrųjų taip buvo. Pro 
Bendruomenės rankas ateidavo 
didelė dalis lėšų Altai ir Vil
kui, nes kasmet Vasario šešio
liktosios proga daug apylinkių 
išeidavo šiam tikslui prašyti au
kos. Prašydavo aukos tiesiogi
niai ir Tautos Fondui. Šių me
tų Finansinio Komiteto pasise
kimas taip pat priklauso tik 
nuo LB. Kas- iš tikrųjų, tuos 
pinigus paims, jei ne apylin-

Žydu laiškas
(atkelta iš 3 psl.)

čiau ir šiame laiške, kaip ir val
džios pareigūnų lūpose, statis
tikos galai ne visai susieina. 
Laiško pradžioje minima, kad 
iŠ viso Lietuvoj yra tik 25,000 
žydų, taigi mažiau kaip vienas 
nuošimtis gyventojų. Jeigu jie 
net visi gyventų tik Vilniu- 
10 nuošimčių Vilniaus gyvento
jų-

Toliau laiške pabrėžiama, 
kad “Per visą pokario laiko
tarpi neiškilo į vadovaujanti 
valstybinį, partinį ar profsąjun
ginį darbą nė vienas žydų jau
nimo atstovas, kai tuo tarpu 
pagrindinė lietuvių kadrų masė 
išugdyta ir iškelta pokario 
metais. Faktinai tik apsiken- 
čiama žymesniame poste su vie
nu ar kitu vyresnės kartos nu
sipelniusiu revoliucionierium 
žydu ir skubama kuo greičiau 
išgrūsti jį į pensiją”. ..
NĖRA VIETOS ŽYDŲ 
KULTŪRAI?

Kaip ir visoj Sovietijoj, Lie
tuvoj dabar nėra žydų kalba 
leidžiamos spaudos, nėra žydų 
dėstomąja kalba mokyklų, nė
ra žydų teatrų nei draugijų- nei 
kitokių kultūrinių institucijų. 
Dėl to laiške rašo:

“Mes žinome, kad žydų kul
tūros institucijos Lietuvoje su
naikintos ne LKP CK iniciaty
va (tai Maskvos iniciatyva. E.), 
ir todėl, manom, nėra reikalo 
šio klausimo dabar kelti. Ta
čiau niekas nepamiršo susidoro
jimo su smuikininku, senu ko
munistu pogrindininku. Tėvy
nės karo veteranu Cesarku, iš
drįsusiu, kaip 1863-1905 spau
dos draudimo laikais lietuviai 
“daraktoriai', mokyti grupę žy
dų jaunimo gimtosios kalbos al
fabeto. Jis buvo pašalintas iš 
partijos ir iš visur išvytas".

Vienas iš ryškiausių aki
brokštų komunistinei valdžiai 
yra kapinių negerbimas. Sako: 
“Vietiniai valdžios organai, aiš
kiai iš viršaus nuolaidžiaujant 
ar net tyliai pritariant, naikina 
žydų kapines, o dar išlikusiose 
ganemi miestelių gyventojų gy
vuliai. Akmeniniai antkapiai 
naudojami, kaip statybinė me
džiaga". Esą. net hitlerininkai 
nei Lietuvoj, nei Rytprūsiuo
se žydų kapinių nelietė, o da
bar . .. Laiško autoriai nuogąs
tauja. kad. jei “grėsmingai ky
lanti antisemitizmo banga” ne
būsianti nuslopinta, tai “Lietu
va vėl ‘pasipuoš’ naujais Pane
riais ir devintais fortais”. Dėl 
to apeliuoja Į Sniečkaus ir jo 
kolegų “bendražmogiskus, de
mokratinius įsitikinimus” . . .

(Elta) 

kės? Gaila tik, kad iki šian
dien JFK susilaukė mažai dė
mesio. Labai gaila, nors laiko 
dar yra. Centro valdyba turėtų 
paraginti visus savo vienetus.

Taigi LB buvo ir yra lais
vės darinį viena stipriausių fi
nansinių atramų. Tokia atra
ma ji privalo likti ir ateičiai, 
nors turi surasti geresnius lė
šų telkimo būdus, — lėšų ne 
tik kitiems, bet ir sau. Lietu
vių Fondas jau darosi veiks
mingas kultūrinėms proble
moms spręsti, bet JAV LB ir 
PLB valdybos dar nežino, kaip 
nusipirkti pašto ženklų. Atei
nančių poros metų laikotarpy 
reikia būtinai išlieti finansinį 
pagrindą visuomeninio darbo 
išlaidoms nešti. Kokį pagrindą, 
nežinau, bet be jo išsiversti ne
galima.

LB — politinių 
veiksnių talkininkė

Toliau štai ką randame nuta
rimuose: “Seimas įpareigoja 
PLB ir kraštų Bendruomenių 
valdybas organizuoti politinę 
veiklą tose srityse, kurioms iki 
šiol buvo kreipiama per maža 
dėmesio.” Taigi LB turi reikš
tis kaip politinių veiksnių tal
kininkė.

Ir vėl pastebėkime: taip vi-
suomet buvo. O šiais metais 
kai kurios pavienės apylinkės 
atliko net daugiau, kaip visa 
ALTa.

Bet kitaip net negalima. Kas 
nors turi atlikti kasdieninius 
ruošos darbus, kam nors reikia 
judėti, nes keliolika Vliko ir 
Altos žmonių neatlaikys naštos. 
Ir tas ‘kas nors’ turi būti prie 
visuomenės ir visuomenėje. O 
šias sąlygas atitinka tik LB.

Vis dėlto talkininkės vaidui e- 
ny apkrauta sunkiais įpareigo
jimais LB nesuspėjo susidary
ti plano. Vykdė viską, ko pra-

RENGIAMA DAIL V. RATO PARODA
PHILADELPHIA, PA.

Philadelphijos skautų globo
jama, šį sekmadienį, lapkričio 
24 d,, šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos salėje, 1913 Wallace 
St., rengiama dail. Vaclovo Ra
to paroda. Paroda atidaroma 
12 vai. ir ją bus galima apžiū
rėti iki 7 v.v. Oficialus atida
rymas bus 2 v. popiet. Apie 
dail. V. Rato kūrybą kalbės 
Paulius Jurkus iš New Yorko. 
Rengėjai svečius pavaišins ka
vute.

Dail. Vaclovas Ratas yra žy
mus grafikas, šiuo metu gyve
na Australijoje. Aktyviai jis da
lyvauja Australijos dailės gyve
nime, jo kūrinių yra visuose 
Australijos žymesniuose muzie
juose. Australijos ambasadoje 
Washingtone, Smithsonian In
stitute Washingtone.

Kai pokario metais jis iš Vo
kietijos nuvyko Į Australiją, 
ten tuo metu grafikos menas 
buvo lyg užmirštas. Buvo tik 
pritaikomoji komercinė grafi - 
ka. Šiaip dailės parodose gra
fikų kūrinių beveik nebuvo.

Dail. V. Ratas pirmiausia su
būrė lietuvius grafikus ir su 
jais pradėjo dalyvauti bendri
nėse parodose. Į grafikos me
ną buvo atkreipta daugiau dė
mesio.

Dabar grafika yra išaugusi ir 
atstovaujama visose australų 
parodose.

V. Rato rūpesčiu išleista di
doka knyga apie lietuvius dai
lininkus Australijoje.

Philadelphijos parodoje bus 
išstatyta patys naujausi dail. V. 
Rato kūriniai, sukurti daugiau
sia šiais metais. Jis dirba bent 
keliom technikom, labiausiai 
mėgsta atspaudus nuo stiklo 
(monotipusb atspaudus nuo me
talo ir linoleumo. Paveikslai 
daugumoje didesnio formato. 
Anksčiau jo grafika buvo juo
da balta, dabar naudoja spal
vą. Kai kurie paveikslai labai 
spalvingi. Parodoje bus išstaty
ta daugumoje spalvoti paveiks
lai.

šė laikas ar mūsų politiniai 
veiksniai, bet išliekančių ženk
lų neįbrėžė. Ar negalėjo, pa-
vyzdžiui, per paskutinį dešimt
metį paruošti poros svarių lei
dinių svetimomis kalbomis, 
šiam uždaviniui su atlyginimu 
pasodinusi vieną ar du žmo
nes? Sudaryti per tiek laiko 
100,000 dol. buvo įmanoma. Va, 
kad ir šie metai. Daug žadėjo 
Vilkas, Altas ir pati JAV LB. 
O ko susilaukėm? Brošiūrėlių. 
Kur skelbtas leidinys su Lietu
vos -Sovietų Sąjungos sutarti
mis? Kur minėti istoriniai vei
kalai anglų kalba? Nėra, nes 
lengvai ir vėlai pažadėta. Kad 
nieko nebus, spaudoje rašiau, 
vos tuos pažadus išgirdęs. Juk 
negalima stebuklais tikėti.

Bet nors šiandien susiimki- 
me ir klauskime: ką amžiams 
išliekančio LB, talkindama lais
vinimo darbe, duos po penke- 
rių metų? Būtinai ko nors rei
kia. Tuojau šaukime išmanan
čius žmones, nuspręskime, kas 
yra naudingiausia ir įmano
ma labai gerai įvykdyti, ir pra
dėkime. Neužtenka vien kitų 
klausyti. Privalome turėti ir sa
vo planų.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Stambus veikalas apie prūsus
Dr. Martynas Anysas — 

SENPRŪSIŲ (PRUTHENORUM 
GENTES) KOVOS DĖL LAIS
VĖS SU VOKIEČIŲ RITERIŲ 
ORDINU NUO 1230 IKI 1283 
METŲ. Išleido Mažosios Lie
tuvos Lietuvių Draugija Chica- 
go, III., 1968 m. 329 psl., kai
na 7.50 dol.

Knyga turi 8 didesnes dalis 
ir priedą, kur sužymėta litera
tūra, vokiečių ordino magistrai, 
du žemėlapiai ir k.

Atskirose dalyse paliečiami 
šie klausimai: aisčių giminės,

Su pamėgimu jis vaizduoja 
gamtą, linksmus pievų ir sodų 
paukščius, vandenis, laivus. 
Mėgsta ir kosmosą, per kuri 
nueina net iki abstrakto.

Dail. V. Ratas meną studija
vo Kaune pas Adomą Galdi
ką, vėliau gilinosi Italijoje — 
Romoje, Florencijoje. Plačiau
siai pasireiškė nuvykęs į Aust
raliją.

Philadelphijos lietuviam tai 
yra tikrai reta proga pamatyti 
Australijos lietuvio grafikos 
kūrinių parodą, kuri patrauks 
savo spalvingumu, siužetiniu į- 
vairumu, technikiniu pajėgu
mu. (p.)

Naktis, dail. Vaclovo Rato grafika. Jo kūrinių paroda rengiama š) sekma
dienį Phrfadelphijoje, šv. Andriejaus lietuvių parapijos salėje.

Į Vliko vadovaujamą 
laisvinimo darbą 

Nutarimuose štai dar kas pa
sisakyta: “Seimas taip pat įpa
reigoja PLB valdybą tartis su 
Vliku dėl laisvojo pasaulio lie
tuvių aktyvesnio įsijungimo į 
Vliko vadovaujamą Lietuvos 
laisvinimo darbą.’’ Reiškia, LB 
turėtų būti ne tik laisvinimo or
ganizacijos talkininkė, bet ir da
lininkė.

Dalininkas sprendžia, talki
ninkas tik nuomonę reiškia, ku
rios galima ir nepaisyti. O at
rodytų logiškai, kad LB, tiek 
daug talkindama, šiek tiek 
sprendimo teisės turėtų. Bet 
mūsų tradicija jai šią teisę nei
gia. Ir neigia ne argumentais, 
bet emocijomis.

Šiuo klausimu esu daug pasi
sakęs ir nenoriu kartotis. Palik
siu jį dar ir todėl, kad nedera 
išsišokti prieš PLB valdybą, ku
ri, jei vykdys Įpareigojimą, tu
rės savo mintis. Viena tik aiš
ku, — LB iš politikos negali iš
sisukti, nors turėtų nekęst tuš 
čio politikavimo. Plačiąja pras
me visas gyvenimas yra vienos 
ar kitos rūšies politika, tačiau Į

(nukeltai 5 psl.)

senprūsių kilmė, tikyba, kraš
tai, istoriniai veikalai apie sen
prūsių gimines, pirmieji ban
dymai palenkti prie krikščiony
bės, pasiruošimas nukariauti 
senprūsių kraštus 13-to šimtme
čio pradžioje, senprūsių kraštų 
nukariavimas, Ordino santykiai 
su Romos bažnyčia, pirmasis su
kilimas 1242, Christburgo su
tartis tarp Ordino ir trijų su
kilusių giminių 1249 m., Vokie
čių Riterių Ordinas puola Sam
biją ir kaimyninius kraštus 
nuo 1253 iki 1258, Livonijos 
ordino kovos su latviais ir lie
tuviais nuo 1202 m., tolimes-
nės žemaičių kovos su Livoni
jos ordinu 1257-1260 m., didy
sis senprūsių sukilimas prieš 
Ordiną 1260-1275 m., sukilėlių 
kovos Sambijoje, kovos Natan- 
goje, Varmijoje ir Bartoje 
1260-1264 m., Pogezanoje, Kul- 
mijoje ir Pomezanoje po 1264 
m., didžiojo senprūsių sukilimo 
paskutinis periodas, Vokiečių 
Riterių Ordino veržimasis į ry
tinius lietuviškus kraštus 1254- 
1260 ir 1274-1283 m., Nadravi- 
jos puolimas, Skalavijos puoli
mas 1250-1277 m., Ordino ko
vos su sudaviečiais iki 1283, pas 
kutinieji sukilimai iki 1295 m. 
ir galutinis nugalėtųjų pavergi 
mas. nugalėtų prutėnų ir lietu
vių padėtis Ordino valdžio
je, kuria kalba kalbėjo sen
prūsių giminės.

Plokštelės
NAUJOS ILGO GROJIMO 

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES

Lietuvos Nepriklausomy
bės 50ties metų paminėjimui 
prisiminti: Pulkim. ant kelių; 
Marija, Marija; šventas, Šven
tas; Malda už tėvynę; Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvyne; 
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos prel. Kemėžio, vysk. V. 
Brizgio, St. Bačkio, vysk. Bo- 
land, W. Rodino ir kit. Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 5 dol. Išleido Dr. J. Što
kas per Eurotone Int. Ltd.

. Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, Sv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš
pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
su Žibuoklių moterų oktetu, 
akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 5 dol. Išlei
do Dr. J. Stukas per Eurotone 
Int. Ltd.

Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuva, Auksinis ru
duo, Sningant, Rudens pasaka, 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį, 
Vilniaus stogai, Trio baloje, 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo sol. V. Noreika, D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint. Išleido 
Montrealio liet, radijo vai. ve
dėjas .L. Stankevičius. Kaina 5 
dol.

Aukuras: Kalėdos Lietu
voje, Tau brangi tėvyne, Lietu
vos paukštelių daina, Tekėjo 
saulelė, Lopšinė lėlytei, Grįšim 
grįšim, Daina apie avižą, Dai
nuojanti jaunystė, Pavasaris, 
Rudenėlis, Žiema ir Vasarėlė: 
deklamacijos ir dainos su solis
tais. Vysk. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos mokinių choras, 
dirig. A. Mikulskio. Kanklinin
kam vadovauja O. Mikulskienė. 
Išleido Fine Music Records, Cle- 
veland, Ohio. Stereo, bet gali
ma naudoti ir mono. Kaina 5 
dol.

Lietuviškos Vestuvės. Ku
piškėnų vyresniosios kartos me
no kolektyvo etnografinis vaidi
nimas, piršlybos, mergvakaris, 
užgėrų rytas, piršlio korimas, 
sodo pirkimas ir pačios vestu
vės, atliekamos dainom, dek
lamacijomis ii pašnekesiais. Iš
leido Montrealio Mažosios Lie - 
tuvos Bičiulių draugija. Kaina 
5 dol.

Sol. Janina Liustikaitė Įdai
navo operų arijas ir dainas: 
Adriana Lecouvreur — muz. F. 
Cilea; Mefistofele — A. Boito, 
Perlų ieškotojai — G. Bizct, La 
Boheme — G. Puccini ir La 
Wally — A. Catalani. Mergaitės 
troškimas ir lietuviška daina— 
abi Fr. Chopin: Kur prapuolė 
tas kelelis ir Abejonės — Al. 
Kačanausko, Ne margi sakalė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai. tykiai, viena liaudies dai
na. harmonizuota Br. Budriu- 
no. ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 dol.

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmu lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokšteliu. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dol.. dabar su persiunti
mu — 6 dol. Graži dovana Ka
lėdų proga. Teliko tik keliolika 
albumu. Gaunama Darbininko 
administracijoje.

Šios tx?i kit(xs lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske. 910 
Villoughby Avė. Brooklyn. N. 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 c., Kanadoje 1 dol.).
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Akys mato - rankos dirba?
Washingtone kas du mėne

siai leidžiamo Problems of 
Communism žurnalo vėliausia 
laida skirta Maskvos viršūnėm 
labai nemaloniam klausimui: 
vis gausėjančio Sovietuos pilie
čių sluoksnio kovai už asmens 
laisvę ir valstybinį teisėtumą. 
Maskvos viršūnės dėl to įtei
kė Amerikai diplomatinį protes
tą. Amerikiečių leidinys surin
ko ne slaptai Sovietijoj plati
namus ar į užsienį prakištus, 
bet viešai pačioje Sovietijoj pi
liečių parašais patvirtintus do
kumentus.

Piliečių protesto balsai iški-

Uždaviniai tautos 
akivaizdoje 
(atkelta iš 4 psl.)

LB ėjimus neįleiskime vingu- 
riavimų, nutylėjimų ir — labai, 
labai svarbu! — užsispyrimo 
bei savęs pervertinimo 

Pagrindiniai mano šiandieni
nio pasisakymo taškai yra šie:

1. LB didžiausią dėmesį tu
ri kreipti į jaunimo paruošimą, 
ieškant jo ištvermei ir tauti
niam idealizmui bei pasididžia
vimui stipraus pagrindo;

2. jai būtinai reikia sutvar
kyti savo finansinį stovį, kad 
būtų kuo remti visuomeninį 
darbą;

3. šalia talkos pobūdžio kas
dieninių laisvinimo darbų pri
valo ryžtis bent vienam pla
nuotam dideliam žingsniui, ku
ris tęstųsi kad ir visą penkine 
tį, bet kurio poveikis neišnyk
tų su viena diena.

Čia nėra jokios šūkiams tin
kamos minties. Sąmoningai 
stengiausi jų vengti, nes šūkių, 
filosofinių gvildenimų ir auto
ritetingų patarimų Bendruome
nė turi pakankamai. Dabar, at
rodo, yra atėjęs laikas grįžti 
kasdienon. paprastybėm kur 
dirbama. Jau reikia baigti la
boratorinius tyrinėjimus ir eiti 
prie bandymais įgytos patirties 
taikymo gyvenimui, — reikia 
pradėti statybą. Pagarbų Tė
vynės žodi ateinančiam penk
mety telydi pagarbos verti kon
kretūs veiksmai. 

Kultūros židinio pradinio plano modelis, darytas archit. Adolfo Tyliaus. Planuojama salė, lituanistinės mokyklos 
patalpos, organizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, 
koplyčia, vienuolynai. &is planų modelis bus toliau vystomas ir tobulinamas, tiek viduj, tiek išorėj.

Nuotr. R. Kisieliaus

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

lo viešumon, kai 1966 metais 
Maskvoje buvo teisiami du ra
šytojai: Siniavskis ir Danielius. 
Juos nubausdama, partijos vir
šūnė, atrodo, manė sovietų inte
ligentijai įvaryti staliniškos bai
mės. Išėjo atvirkščiai, nes in
teligentija tarytum pasuko ca
rų šviesuomenės keliais: prie
šiškumu esamam režimui.

Po teismo 31 metų Gins- 
burgas sudarė Baltąją knygą, 
kurioje nušvietė rašytojų bylą, 
išspausdino kaltinimus ir kalti
namųjų kalbas. Knyga įrodė, 
kad daugiur teismas teisingu
mą paniekino ir išjuokė.

1967 metais policija arešta
vo Ginsburgą, Bukovskį, Ga- 
lanskovą ir kitus už suruošimą 
demonstracijos, reikalavusios 
paleisti Siniavskį ir Danielių, o 
iš sovietinės konstitucijos iš
braukti 70-tą pastraipą, pagal 
kurią jie buvo teisiami. Bukovs- 
kio byla vyko dviem atvejais: 
1967 m. vasarį ir rugsėjį. Tų 
pačių metų gruodžio mėn. bu
vusio žymaus Sovietijos diplo
mato vaikaitis Povilas Litvino- 
vas paskelbė nuorašą apklausi
nėjimo. kurį policija jam darė, 
ir pridėjo Bukovskio kalbą teis
me.

Šių metų sausio mėn. buvo 
teisiami Ginsburgas, Galansko- 
vas, Dobrovolskis ir Laškova. 
Jų byla vyko prie uždarų durų, 
ir smulkmenos dar nežinomos. 
Visi buvo kaltinti pagal 70-tą 
pastraipą, kuri turi įvairių bau
dų už “agitaciją ir propagandą 
nušalinti ar susilpninti sovieti
niam autoritetui, už vykdymą 
pavojingų kriminaliniu veiks
mų prieš valstybę ir už platini
mą šmeižiančių melų, žemi
nančių sovietinę valstybę ar 
santvarką.’’

Ginsburgui. tarp kitko, pri
kištas Baltosios knygos sudary
mas. Galanskovą kaltino po
grindinio literatūros almana
cho suredagavimu. Studentė 
Laškova kaltinta mašinėle nura- 
šinėjus rankraščius. Iš Pro
blems of Communism žurnale 
paskelbtųjų teismo aktų neat
rodo, kad kaltinamieji būtų 
“melais šmeižę-’ valstybę ar 
santvarką.

Gal šios bylos ir neprilygsta 
Stalino anuomet surengtom, 
bet Sovietijos visuomenėje jos 
sukėlė nerimo. Protesto banga 
apėmė ne vien Maskvą ir Le
ningradą, bet pasiekė ir Ukrai
ną ir Sibirą. Vienas protestas 
atėjo net iš kolchozo Latvijoj. 
Tiesa, jį pasirašė ruso pavar
de kolchozo ties Sivergale pir
mininkas Jakimovičius, bet jis 
lankė Rygos universitetą ir bai
gė kalbotyros kursą 1956 (jo 
žmona tą pat kursą baigė ten 
1960). Kai rašytojas Solženici- 
nas parašė laišką ketvirtam So
vietijos rašytojų suvažiavimui 
1967, reikalaudamas nušalinti 
partinę cenzūrą, prie jo prisi
dėjo 80 kitų intelektualų.

Ko protestuotojai siekia? Įsi- 
skaičius į dokumentus, atrodo, 
siekiama “sovietinio legalu
mo”, arba eilinių piliečio tei
sių užtikrinimo prieš policijos 
sauvalę.

WORCESTER, MASS.
Kovojantiem nepavargti

Žurnalo “Į Laisvę-’ 42 (79) 
numeryje yra pasikalbėjimas 
su Šv. Kazimiero parapijos kle
bonu kun. Jonu Jutkevičiumi, 
LB tarybos vicepirmininku ir 
vienu iš didžiųjų vyčių veikėjų. 
Kun. J. Jutkevičius pareiškia, 
kad kovojantieji už Lietuvos iš
laisvinimą neturi pavargti. Jie 
galėsią atsikvėpti tik tada, kai 
Lietuva bus išlaisvinta. Toliau 
jis pasakoja, kaip atsirado Lie
tuvos reikalų komisija.

Antrojo pasaulinio karo me
tu Amerikos spaudoje buvo ke
liamas klausimas, kas darytina 
po karo su Pabaltijo valstybė
mis. Harvardo universiteto 
anglų kalbos ir istorijos profe
sorius Greene vienoje kalboje 
pareiškęs, kad Pabaltijo valsty
bės turinčios priklausyti sovie
tinei Rusijai, nes prieš pirmąjį 
karą 120 metų jas- valdė cari
nė Rusija. Kun. J. Jutkevičiui, 
kaip jis išsireiškė, “užvirė krau
jas’’. Jis parašė ilgoką laišką 
prof. Greene ir kitus paragino 
panašius laiškus rašyti. 1945 
N. Anglijos apskrities vyčių su-

Vyriausio tribunolo teisėjui 
Gorkinui Maskvoje gyvenąs in
žinierius, buvęs majoras gene
rolas Grigorenko rašė: “Jei pa
sidarys aišku, kad vyriausias 
tribunolas prisideda prie pilie
čių konstitucinių teisių puoli
mo ir puolimą dangsto sal
džiais žodžiais apie teisingumą, 
bešališkumą ir žmoniškumą- tai 
piliečiai turės teisę visais bū
dais stoti ginti konstituciją, pir
miausia viešumon keliant vi
sus pareigūnų konstitucijos lau
žymus. ypač kieipiant dėmesį 
i teismų neteisėta elgesį.”

Ką ši kelių šimtų protestų 
saujelė paveiks? Gal nedaug bet 
vis dėlto įvarė viršūnėm tiek 
rūpesčio, kad šios rado reikalo 
pareikšti protestą Amerikos val
džiai dėl Broblems of Commu
nism žurnalo laidos. O lietu
vių priežodis sako: Mažas 
kupstas dideli vežimą nuverčia.

Vyt. Sirvydas

važiavime Lietuvos vardui gar
sinti ir Lietuvos reikalam ginti 
jis pasiūlė įsteigti Lietuvos rei
kalų komisiją. Suvažiavimas pa
siūlymą priėmė ir kun. J. Jut- 
kevičių įgaliojo tokia komisiją 
sudaryti.

Jau 22 — jus metus veikia 
toji komisija. Per tą laiką iš
leisti 238 biuletenio numeriai 
ir parašyta 400,000 laiškų. Be 
to, ypatingiem lietuvių reikalų 
rėmėjam vyčiai yra Įsteigę 
medali. Kun. J. Jutkevičiaus 
manymu, ir Lietuvių Bendruo
menė turi imtis panašios veik
los ir pasistengti įtraukti į sa
vo eiles daugiau ankstesnės kar
tos lietuvių.

Į žurnalą įdėtos kelios nuo
traukos iš Lietuvos reikalų ko
misijos veiklos.

Ieva ir Juozas Krasinskai 
sulaukė auksinio jubiliejaus 
Lapkričio 28 sueina 50 metų, 

kai Šv. Kazimiero bažnyčioje 
kun. J. Jakaitis sujungė mo
terystės sakramentu Juozą Kra- 
sinską su Ieva Baranauskaite.

Ateitininkų sąskrydis Worcesteryje
Studijų diena

Worcesterio moksleivių atei
tininkų Stasio Šalkauskio kuo
pos ir jos globėjų Onos Vait
kienės bei Danutės Pauliukony- 
tės pastangomis, lapkričio 9 
Maironio parke buvo surengta 
studijų diena, i kurią atsilankė 
60 asmenų iš Bostono. Brock- 
tono. Kennebunkporto, New 
Haveno. New Yorko, Philadel- 
phijos. Rochesterio, Putnamo. 
Waterburio Washingtono ir vie
tos kuopų.

Atidarymo žodi tarė Stasio 
Šalkauskio kuopos pirmininkė 
Zuzana Pauliukonytė. Maldą at
kalbėjo dvasios vadas kun. J. 
Steponaitis. Susirinkusius pa
sveikino Studentu Ateitinin
kų Sąjungos pirmininkas Anta
nas Razgaitis. paryškindamas 
šių dienų studentijos dvi gru
pes: pasimetusius ir turinčius 
gyvenimo idėja bei prasmę. Lin
kėjo moksleiviam ateitininkam 
priklausyti prie idėjinių studen
tų.

Paskaitos
Pirma paskaitą skaito baigęs 

Harvardo universitete filosofi
ją Kęstutis Girnius. Tema: Pa
žanga ir žmogaus tobulėjimas. 
Prelegentas nurodė, kaip šių 
dienų civilizacijos pažanga, 
ypač pramonės išsivystymas ir 
su ja susijusi reklama naikina 
žmogaus individualybę. Antro
je dalyje gvildeno žmogaus to
bulėjimo klausimą daugiau teo
retiniu atžvilgiu.

Antroji paskaita buvo Fe
deracijos generalinio sekreto
riaus dr. Romualdo Kriaučiū
no. Tema: Rask laiko dešimčiai 
dalykų. Dėl tolimo kelio ir ne 
visai palankaus oro pats prele
gentas nebuvo atvykęs. Jo at
siųsta paskaitą perskaitė Ant 
Razgaitis. Prelegentas kvietė

New Yorko šv. Patriko katedros durys

Juozas Krasinskas yra ilga
metis Vv'orcesterio lietuvių vei
kėjas ir spaudos žmogus. Gimė 
1895 birželio 5 Paliepių km., 
Punios parapijoje, pasiturinčių 
ūkininkų šeimoje. Motina prie 
ratelio išmokė lietuviškai skai
tyti, o paūgėjusį leido į rusų 
valdžios mokyklą. Baigęs mo
kyklą, sumanė po pasaulį pasi
dairyti. 1913 gegužės 10 pasie
kė New Yorką ir apsistojo ma
žame Thompsonville, Conn., 
miestelyje.

1915 atvyko paviešėti į Wor- 
cesterr ir čia apsigyveno įsi
traukė į lietuviškų organizaci
jų veiklą ir visą laiką buvo jų 
valdybų nariu. Daug kartų yra 
dalyvavęs įvairiuose centrinių 

jaunimą rasti laiko darbui, gal
vojimui, žaidimam bei sportui- 
mokslui bei išminties lavini
mui, maldai, artimui, meilei, 
svajonėm, šypsniui. Visiem 
tiem dalykam pagrindą suda
rąs planingas laiko naudoji
mas, savo dienos darbų supla
navimas.

Po kiekvienos paskaitos vyko 
diskusijos būreliuose, kuriem 
vadovavo studentai ar vyresnie
ji ateitininkai. Kai kurie būre
liai pareiškė gana originalių 
minčių, su kuriomis gal ir ne
galima būtų sutikti.

Studentų ateitininkų posėdis
O. Vaitkienės ir Ant. Razgai- 

čio iniciatyva sukviestas Wor- 
cesteryje gyvenančių studen
tų ateitininkų pasitarimas dėl 
studentų ateitininkų skyriaus 
steigimo VVorcesteryje. Dalyva
vo apie 15 asmenų. Iškeltai min
čiai visi pritarė. Nusistatyta ar
timoje ateityje sukviesti forma
lų susirinkimą. Tai atlikti įpa
reigotas V. Žemaitis.

Po posėdžių vyko jaunimo 
pasilinksminimas.

Pamaldos
Sekmadienį visi organizuotai 

dalyvavo pamaldose Šv. Kazi
miero bažnyčioje. Mišias auko
jo kun. J. Steponaitis. Po pa
maldų parapijos salėje įvyko 
trumpas posėdis, kuriame kuo
pų atstovai pranešė apie savo 
kuopų veiklą. Be to. kalbėjo 
MAS rytų pakraščio pirm. J. 
Gaila. Br. Kriokys iš Roches
terio, Ateities administratorius 
K. Vainius ir LB vietos apylin
kės pirmininkas Pr. Stanelis..

šeštadienį Maironio parke ir 
sekmadienį Šv. Kazimiero para
pijos salėje vakariene ir kavos 
užkandžius parengė M. Pauliu- 
konienė. M Dabrilienė. A. Gar- 
sienė ir O. Matusaitienė. Pr. 

organizacijų bei Alto suvažia
vimuose.

Į spaudos darbą taip pat ga
na anksti įsitraukė. Tuo metu 
korespondentų su žiburiu re
daktoriai ieškojo. Jam pamėgi
nus vieną žinutę pasiųsti į 
laikraštį, redaktoriai jo ir ne- 
beatleido. Bendradarbiauja “Tė
vynėje”, “Sandaroje”, “Kelei.- 
vyje”. Jo dėka tuose laikraš
čiuose daug žinių duodama iš 
Worcesterio lietuvių gyvenimo.

Ieva ir Juozas Krasinskai 
anksčiau priklausė Šv. Kazimie
ro, o nuo 1925 — Aušros Var
tų parapijai. Yra išauginę du 
sūnus — Juozą ir Algirdą, bu
vusius aktyvius vyčių veikėjus. 
Dar su vaikaičiais gali tėvų kal
ba susikalbėti.

Ilgiausių metų ir sveikatos!
Pr.

Hartford, Conn.
Literatūros vakarą ramovė- 

nai surengė spalio 26 lietuvių 
klubo salėje. Programą atliko 
Dalia Jakienė, Virginija Ma- 
jauskienė, Bronius Balčiūnas. 
Jie padarė kokių dviejų šimtų 
metų lietuvių literatūros kūrė
jų apžvalgą. Antroje vakaro da
lyje dainavo solistė Ona Pliuš- 
konienė, akomponavo J. Petkai- 
tis. Ji padainavo lietuviškų dai
nų. Ramovėnų šis surengtas va
karas visiem paliko gerą įspū
dį-

Dviejų pasaulinių karų vete
ranų banketas buvo sėkmingas. 
Jame dalyvavo ir amerikietis 
generolas ir tuo įvertino lietu
vių veteranų darbą Hartfor
de. Veteranai sudaro Sabonio 
postą, kuriam vadovauja inž. 
A. Mazalas.

Gurskienės namuose surengė V.M.K.
Andriui Rekui bičiuliai p.

Vokietijoje prie Vasario 16 gimnazijos rūmų sodinamas E. SimonatCio ąžuo
las. E. Simonaitis, Klaipėdos prasto vniVej-ie e n metui
sukaktį.

— Inžinierių-architektų są
jungos Los Angeles skyrius, pa
siryžęs paremti Lietuvių Fondą, 
rengia šaunų balių lapkričio 23, 
šeštadienį, 7 vai. vak. Biltmore 
viešbuty, Los Angeles, Calif. 
Programą atliks iš Chicagos at
vykusi šokių muzikos daininin
kė Vanda Stankienė. Inžinierių- 
architektų sąjungos Los Ange
les skyriaus pirmininkė Žibutė 
Brinkienė yra ir Los Angeles 
Lietuvių Fondo vajaus komi
teto iždininkė.

— Kun. dr. Tomas Žiūrai
tis, O.P., lapkričio 25 — gruo
džio 10 pamokslaus Bayonnė- 
je. Ten jam teks pasakyti dau
giau kaip 40 pamokslų lietuvių 
ir anglų kalbomis. Nuolatinė jo 
gyvenamoji vieta yra St. Domi- 
nics Priory, 630 E. Street, 
S. W., \Vashington, D.C. 20024. 
Iš čia jis dažnai vyksta vesti mi
sijų bei rekolekcijų. Atliekamu 
laiku dirba mokslinį darbą, 
bendradarbiaudamas spaudoje.

— N. Pulokaitė Amerikos fi
latelistų žurnale “ Western 
Stamp Collector” spalio 8 d. 
laidoje paskelbė ilgą rašinį 
“Vilnius Post — 10 0 Years 
Old”, kuriame, pasiremdama 
mūsų filatelijos žinovo W. E. 
Norton paskelbtais duomenim, 
aprašo Lietuvos pašto veiklą 
per paskutinius 100 metų. Taip 
pat pažymi faktą, kad 1918 bu
vo išleisti pirmieji nepriklauso
mos Lietuvos pašto ženklai.

— Solistė Aldona Stempužie- 
nė po sėkmingų koncertų Bo
gotoje buvo pakviesta duoti re
čitalį Kolumbijos universitetui 
1969 kovo mėnesį.

— Rūta Kilmonytė, filmų ir 
televizijos artistė, vadovaus 
Jaunimo centro tradicinei va
karienei, kuri įvyks gruodžio 8 
Chicagoje.
— "Antras literatūros vaka

ras"— greitu laiku išleidžiama 
plokštelė. Su savo kūriniais da
lyvauja Ada Karvelytė, A. šeš- 
plaukis- Tyruolis, Gražina Tu- 
lauskaitė, Anatolijus Kairys ir 
Juzė Vaičiūnienė. Leidžia J. 
Karvelio Prekybos namai, Chi
cagoje.
— Lietuvių Veteranų Sąjun
ga Ramovė šiemet švenčia 50 
metų nepriklausomos Lietuvos 
ginkluotų jėgų atkūrimo sukak
tį. Šiam įvykiui atžymėti lap
kričio 23-24 Chicagoje. Jauni
mo centre, šaukiamas sąjungos 
skyrių atstovų suvažiavimas.

jo gimtadienį. A. Rėkus buvo 
pirmasis lietuviškos radijo va
landėlės kūrėjas ir vedėjas, da
bar yra sulaukęs 72 metu am
žiaus.

Pianisto Antano Smetonos 
koncertas rengiamas gruodžio 
8 Hartforde. Visi nekantriai 
laukia, nes jis yra pagarsėjęs 
pianistas ne tik čia Amerikoje, 
bet ir Europoje. Be jo dar da
lyvaus solistas Benediktas Po- 
vilavičius. Bilietų i koncertą ga
lima gauti pas A. Ustjanauską. 
\V.M. Chase, ir pas A Mąslaus- 
ka lietuviu klube.



Vienišas angelas New Yorko mieste, fontano fragmentas
Nuotr. V. Maželio

DARBININKAS

VIENOS KNYGOS KETURIŲ 
EILUČIŲ ISTORIJA

“Pažink savo širdį ir padėk jai” 
aktuali knygele apie žmogaus širdį

Taip pavadinta dr. Bernardo 
Naujalio parašyta knygelė.

šį knygelė duoda daug nau
dingų žinių bei patarimų, kaip 
išlaikyti žmogaus širdį sveiką ir 
linksmą. Pirmiausia išaiškina
ma širdies sudėtis, pavaizduo-

nuo širdies smūgio. O širdies 
smūgio ištiktam duodami prak
tiški nurodymai, kaip iš jo at- 
sigauti ir pasveikti nurodant 
net maisto dietą.
ši nedidelė knygelė (97 pusi.) 

patartina įsigyti kiekvienai lie- " 
tuviškai šeimai, kaip praktiš
kas sveikatos patarėjas.

Toliau aiškinama apie krau- ^r. Bernardas Naujalis moks- 
jo sudėtį, kraujotaką ir jos ėjo Lietuvoje, Anglijoje, 
reikšmę organizmui. Be to, pa- Amerikoje ir Kanadoje. Jis da- 
brėžtas sveikas maistas, kurio bar turi savo natūralaus gydy

mo kliniką Toronte, Kanadoje, 
kur sėkmingai dirba.

Knyg? galima užsisakyti šiuo 
adresu: Dr. B. Naujalis, Health 
Clinic, 460 Roncesvalles Avė., 
Toronto 3, Ont., Canada. Kny
gos kaina 2 dol.
(B. Naujalis, Ps. D., N.D., R. 
M. Išleido “Rūta”, 373 Charl- 
ton Avė., W., Hamilton, Ont., 
Canada).

T. Garbu kas, O.F.M.

Paštininkas atnešė nelauktą 
siuntinį. Jame buvo knyga, var
du “Bowdoin College Bulle- 
tin” Number 358. Brunswick, 
Maine. Vardas rodė, kad tai ko
legijos apyskaitinis leidinys. 
Tokius leidinius kolegija spaus
dina keturis kartus per metus.

Daugiau kaip dviejų šimtų 
puslapių knygoje mūsų dėme
sį patraukė keturios eilutės — 
tik keturios eilutės tame sky
riuje, kur kalbama apie sti
pendijas ir jų fundatorius -do
natorius. Daugelis tų fundato
rių pažymi ir pageidavimą, ko
kiam studentui turėtų būti pir
menybė į stipendiją. Vieni pir
menybę atiduoda savo miesto 
ar savos valstijos studentui, ki
ti studijuojantiem literatūrą, ki
ti fiziką, kiti dar muziką, kiti 
“krikščioniškų principų studen
tam”. Teko pastebėti tik vie
ną, kuris pirmenybę skyrė stu
dentui, kilusiam iš Norvegijos 
ar Paryžiaus.

Taip pat tik vienas įrašas, 
kuris pirmenybę kitaip aptarė:
"Preference to a student of 
American citizenship and Lith- 
unanian descent, or a foreign 
student of Lithuanian origin".

Stipendijos suma donato - 
riaus skirta 10,200, o dabar 
esanti 12,256 dol.

Donatorius "John 
Bachulus". Pažymėta 
kad stipdendija yra 
nuo 1964 “Antanina Kunigonis 
Marcinkevičius Bachulus" var
du.

Tokios žinios tose keturiose 
eilutėse. Prie tų eilučių datų ir 
skaičių tenka pridėti, kad fun
datorius ar donatorius dakta
ras J. M. Bačiulis ilgą laiką tar
navo Washingtone kariniame 
sektoriuje ir, tik prieš keleris _ _ _ _ Ar blakės gali kelti re-
metus pasitraukęs atsargon, ap- voliuciia’
sigyveno Maine. Tarp ameri- Sovietų studentas, rašydamas T<_ 
kiečių aukštųjų karių -is buvo disertaciją apie_ žmogaus laimę darbukų irau.

vienas pirmųjų, kurie tuojau 
po karo susisiekė su lietuviais 
Vokietijoje. Vienas iš tų, kurie 
Washingtone nepraleido pro
gos lankytis Vasario 16 priė
mime Lietuvos atstovybėje.

Teko sykį jį paklausti, kas jį 
tiek išmokė lietuviškai ir pada
rė lietuviu patriotu. Iš pasako
jimo paaiškėjo jo didelis dide
lis prisirišimas prie savo moti
nos mamytės — kaip jis sakė. 
Kai teko ją Washingtone ap
lankyti ir pasikalbėti, ji tikrai 
stebino tiek savo gražia kalba, 
tiek ir tauria lietuviška dvasia, 
kurią perėmė sūnus.

Mamytės atminimui J. M. 
Bachulus ir įsteigė minėtą ketu
riose eilutėse stipendiją, pir
menybę atiduodamas lietuviui 
ar lietuviško kilimo amerikie
čiui.
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Matthew 
taip pat, 
paskirta

ŠYPSNIAI Iš 
ANAPUS

Maskvoje, Raudonojoj aikš
tėj, vykstančio parado metu se
nutė prieina prie vieno unifor
muoto stebėtojo ir klausia:

Pasakyk, mielasis, kas 
gi įvykdė mūsų didžiąją spalio 
revoliuciją — darbininkai ar 
mokslininkai?

— Darbininkai, senute, dar
bininkai...

— Taip, taip. Ir aš taip ma
niau. Mokslininkai, tikriausiai, 
pirma būtų išbandę ant šu
nų...

Tragedija ištiko budistą — 
komunistą Vietname, kai jis ap
sipylė gazolinu ir kai norėjo 
užsidegti, neveikė žiebtuvėlis. 
Už plano neįvykdymą budistas 
komunistas buvo sušaudytas.

Prasidėjus rudens darganoms, ir didmiesčiuose yra “K lausučių ulytėlės” — reikia bristi per vandenį ir purvą
Nuotr. V. Maželio

žemėje, pridūrė toki sakinį:
“Didžiausia laimė žmogui, jei

gu jis nėra gimęs, bet tai retai 
kam pasitaiko”.

Bolševikinės “Tiesos” redak
cija pavergtoj Lietuvoj iš kol
ūkio darbuotojų gavo tokį laiš-

— Atsakydami į jūsų kriti
ką, kad mūsų kolūky iš paršve- 
dės gauta labai mažai paršelių, 
pranešame, kad šiais metais iš
rinkome naują pirmininką ir 
padėtis žymiai pagerėjo.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1968 metams.

Vardas ir pavardė

Adresas .........................  ..........
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00

Spaudai paremti
jas.

PA DĖ KAniais.

Nevvhigher

mi nurodymai, kaip apsisaugot

Ro- 
pri- 
bu-

jama paveikslais bei brėži-

laidotas imperatorius.
La Fontaine

linga žinoti namų šeimi-

sveikata, yra pabrėžta judesių Geriau gyvas elgeta, negu pa- 
ir miego reikalingas kiekis.

Pagaliau aprašomi širdies
smūgiai, kurie baugina kiekvie
ną, nes statistika rodo, kiek Visas pasaulis verčiasi vaidy- 
daug jų ištinka. Ten pat duoda- bos menu.

Petronius Arbiter

rinkėms, kad jų šeimos svei
kai maitintųsi. Dargi, kad žmo
gus tikrai galėtų džiaugtis savo

Už kalendorių

dažnai pasigendama- ypač šia
me pertekliaus kontinente, kur 
masinė fabrikų gamyba sunai
kina natūralaus maisto tiek rei
kalingus sveikatai palaikyti vi
taminus. Taip pat paduotas kas
dieninio maisto sąrašas su vi
taminų kiekiu ir rūšimis, kiek 
kurių reikalingas mūsų sveikas 
organizmas. Tai būtinai reika-

Nuoširdžiai dėkojame Mote- vičių, kuris buvo pobūvio cere- 
rų Sąjungos 4 kuopai už tokį monijų meisteriu; taip pat ačiū 
gražų ir nuoširdų darbą, ruo- dainininkei Petrauskienei, ku- 
šiant mūsų 30 metų vedybi- ri atvyko iš Hartford, Conn., 
nio gyvenimo pobūvį. Sąjungos 
pirmininkės Anelės Ambrazai
tienės sugalvotas ir apgalvotas, 
jos ir sąjungos valdybos narių 
bei sąjungiečių triūsu minėji
mas buvo įvykdytas.

Reiškiame padėką taip gra
žiai dirbusiem Jackūnam, Pa- 
liuliam, Onutei Aneliauskaitei 
ir Birutei Narkevičiūtei, Ane- 
liauskienei, Jankauskienei, Ma- 
čiurkienei, Mikalauskienei, Ja- 
neliūnienei, Narkevičienei, 
Cielgauskienei, Šilinienei, 
lyns ir kitom bei kitiem, 
sidėjusiem darbu ir savo 
vimu prie minėto pobūvio.

Ačiū Minkam už gėlių dova
ną ir skelbimą per radiją. Ačiū 
visiem mus sveikinusiem paštu 
ir žodžiu.

Mūsų ypatinga padėka buvu
sio šv. Pranciškaus parapijos 
bažnytinio choro dalyviam, ku
rie atvyko iš Lawrence, Mass., 
parodydami, kad metai dar ne
išdildė mūsų bendro darbo ir

bendro vargo.
Lenkiame galvas prieš mūsų 

gerą draugą kun. Vincą Valka-

Siunčiu už prenumeratą $

EFFECTIVE JUNE I, 1968

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiem, kurie dalyvavo mano bro
lio kun. dr. Jono Starkaus laidotuvėse:

Netvarko arkivyskupui Thomas A. Boland ir vysku
pui Martin W. Stanton — už atsilankymą ir dalyvavimą;

Kun. Vincui Svirneliui ir kun. Petrui Žemeikiui — 
už rūpestingą laidotuvių tvarkymą:

Prel. Jonui Balkūnui, Kunigų Vienybės pirmininkui, 
kuris celebravo mišias, ir visiem koncelebrantam: kun. 
Domininkui Pociui, kun. Jonui Schamui, kun. Vladui Ka- 
ralevičiui, kun. Viktorui Dabušiui, kun. Edvardui Bud- 
r čekui, MIC., kun. Albertui Matuliui;

Prel. Mykolui Kemešiui už pasakytą pamokslą mišių
metu.

Dėkoju visiem už užprašytas mišias, maldas, gėles, 
pareikštas užuojautas žodžiu, spaudoje, dėkoju visiem gi
minėm, šv. Mykolo parapijos parapiečiam, draugam, var
gonininkam bei muzikam už lietuvišką mišių giedojimą.

Dar kartą nuoširdus ačiū visiem!

DR. ANTANAS STARKUS

paįvairinti mūsų pobūvio dai
na ir priminti mum buvusius 
vargus Vokietijos stovykloje; 
ačiū taip pat mūsų mažiesiem, 
gal busimiem muzikam, Liory- 
tei ir Andriui Krisiukėnam, pa- 
rodžiusiem savo muzikinius su
gebėjimus, ir Jurgiui Lisauskui, 
padainavusiam kaip anais “ge
rais” laikais. Atskiras ačiū kun. 
Valkavičiui už dalyvavimą pro
gramoje dainininku.

Tariame lietuvišką ačiū mus 
sveikinusiem žodžiu per pobū
vį: gerb. klebonui kun. Simo
nui Saulėnui ir jo vikarui ku
nigui Jonui Klimui, Jackui Son- 
dai, Ivaškienei, kompozitoriui 
Juliui Gaideliui, Kaladienei, An
tanui Matjoškai ir ypatingai 
Lietuvių Enciklopedijos leidė
jui bei PLB tarybos pirminin
kui Juozui Kapočiui. Jūs daug 
dalykų pasakėte, kuo, tur būt, 
ir patys netikite, bet vis tiek 
buvo malonu klausytis.

Nuoširdi padėka už tokį nuo
širdumą, kuris retai tesutinka

mas.
Izidorius ir Elena Vatyliūnai

Now U.S. Savings Bonds pay 4!4 % 
new Freedom Shares pay 5%

Today, Savings Bonds are a teffer invesimenf fhan 
Cn er. Now they pay 4lA */• when held to maturity. And 
new Freedom Shares pay a full 5% when held to 
maturity.
Freedom Shares are štili sold on a one-for-one basis 
vvith Series E Bonds, būt now you can buy the com- 
bination ony time at your bank—and nof just on a reg- 
ular monthly plan as before.
The higher interest rate on Savings Bonds appliės nof 
©nly to the new ones you buy, būt to your older e/ies 
too for their ramaining period to maturity-^enerally 
effective with the first full s»x-months interest period 
beginning on or after Jone I. (Outstanding Freedom 
Shares are not affected ) .
Buy Bonds and new Freedom Shares—-hclp yourself 
even more as you’re helping your country.

JJ.S. Savinos Bonds/
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choro 11 liet dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybes, Barbutė ir Pilypas, Šią

■ aoisrius
LODGE

SERVICE

ANNE PARNISI INC

Original designs we also do altera- 
tions and redesignlng — 150 Wood- 
bury Road in Woodbury 

Call 516 -692-2975

teed. We come to your home — 
TW 7-4447

Co. 105 Amor 
(201) 438-0200

‘Trajose Wall 8L become ą regist’d 
Rep. RKCeltoiR ė^portuiiity for ag- 
gressive, toud W0?ktog Lithuaniąn- 
špeaking persam with individual ini- 
tiative to dėvėto* a LRhųąnian di- 
Vtokm leedipg to managerabip. Min- 
imum salary, literai commissions 
ąfter training period. Call 943-5967 
for appointment.*

CANLNE OBEDIENCE 
BY-KRAFT

CANCKla OR CUANGE 

ToL: OU-2923
!•WSS-T ~ "

O naktuže rami, Pradalgiuose, | 
Liepė tėvelis, Dobilėlis, Na,

Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį, StikUukėlis.

Suk, Suk Ratelį, Vilniaus 
tautinio choro ir solistų įdai
nuota 14 liet dainų: Suk, suk 
ratelį, Stok ant akmenėlio, Pa
langėj, Bęrnelis tinginėms, Mer
gaičių daina, Nida, Festivalinis 
vaisas, Šėriau, šenau sau žir
geli, žaliojoj lankelėj, Melžėjė- 
les ir meistreliai, Dainęlė apie 
tiltą, .Per alelį jojau, Naktigo
niai ir Ramunėlės.

. v,. Kur Banguoja Nemunėlis, 
SpL Algirdo Brazio, įdainuota 
16 liet kūrinių: Kur banguo
ja Nemunėlis, 'Suvlįtas, Pate
kėk aušrine, Siuntė mape mo
tinėlė, Pilu stiklelį, Kur bakū
žė samanota, Ilgesys, Kur tas 
šaltinėlis, Aria iš op. “Graži
na”, Tėve Mūsų, Sveika Mari
ja ir Šventa Naktis.

Lietuvos Kanklės: O. Mi
kulskienei vadovaujant įgrota: 
Pas močiutę augau, Suktinis, 
Supinsiu dainužę, Pas motulę, 
Rugučiai, Lenciūgėlis^ Naujie- įuTave, Man ne vįSi’, Pa

likta šalis, iš op. “Eglė žalčiij 
karalienė”, Lietuva, iš op.“Gra- 
žiną”. Taip pat “Dominikas ir 
Motiejus, ir jų draugas Timo
tiejus”.

šios 4 lietuviškos muzikos il
go grojimo plokštelės gauna- "Awakening Lithuania", pro- 
mos už penkis dol. Paskiros fes j stuko parašyta knyga, 
plokštelės kaina 1.50 doL Šią išleidžiama antra laida su 
plokštelių yra nedidelis kiekis 
(anksčiau buvo parduodamos 
po 4 dol.). Norį įsigyti prašomi 
kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y.
11221.

nos, Sėjau rūtą, Siuntė mane 
motinėlė, Kepurinė, Per girią, 
girelę ir Sveikas Jėzau.

Težydi Vėliai Lietuva, Lie
tuvos Vyčių choro, vadovau
jant muz. Faustui Stroliai, įdai
nuota 17 lietuviškų dainų: Ei
sim girion, Beauštant! aušre
lė, Vištos, Oi, motinėle, Mergai
tė, Kas tas miežio grūdas, Gie
da gaideliai, Per Klausučių uly- 
tėlę, Laisvųjų daina, Man liūd
na, Daina, daina, Vežė mane 
iš namų, šią naktelę, Tu, ma
no motinėle, Pasisėjau žalią rū-

EXB DlRlto* IMMMI CAPTĄIN .«
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po langelio, Oi bemeti vientu* i 
rį ir Vakaras.

Lietuviu Tautiniai lokiai, į 
švedo ansąmblio ir . Aitvaru I 
kvarteto 14 liet šokių: Aštuo- | 
nytis, bandutė, Lenciūgėlis, Į 
Sukčius, Linelis, Jevaro tūtas, J 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadutė, t 
Žiogelis, Vakaruškos, Audėjėlė, |

rų seksteto įdainuota 14. liet 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne visttok, Joninių daina, Daina 
apie tiltą, O, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laivo 
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų cho
ras.

"Lietuvos Atsiminimę" 
25 m. Jubiliejaus koncertas: 
su solistais ir choru įdainuota: 
Tėviškės namai, O, ramybe, Oi 
berneli vienturį, Avietėlė, My-

Intraduętion to Modem U* 
tfMMniMi. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamękų, 
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 >

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader for 
Self-lnstruction. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina 

dol
DARBININKAS 

910 Willoughby Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221

1

minkštais viršeliais. Knygos kai
na — 3 dol. šiais laisvės kovos 
metais su kietais viršeliais par
duodama už 4 doL Knygoje ap
rašomas lietuvių tautinis atgi
mimas, Parašyta anglų kalba.

<4* Sėd^u po langeliu ir Vyčių Persiuntimui pridedama 50 c. Galima gauti pas autorių: 1016
-s Schleifer Rd., Hillside, N. J.,

.. Lietuvos Aidai. Charles O O S rSl Kl S 07205
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių:

Work in country-like surroundings 
in near Norwalk, Conn., where you 
may swinun and fish! $hank Metai 
Products Co has three openings for 
Punch press set-up man, Sheet Met
ai meębanic, Maintenance man good 
salary and benefits. Call (collect): 
(203) 838-4747 ask for Gobei, Katz.

INSPECTORS: Electrical & Mecha- 
nical, Sheet metai, Wire men, As- 
semblers. Machinists Millers, Drill 
press, Power press and Tool crib 
ąttendants with some experience — 
TALLER & COOPER INC. Div. 
LITTON INDUSTRIES, 75 Front 
St., Brooklyn (212) 858-0500

DISPLAY

METAL CONSTRUCTION CO.
General Contractors, specializing in 
all kinds of work. Hollywood kit- 
chens, finished basements & alter- 
ation work — free estimates. Call 

685-4738

THUNDER STANG
TRAVEL AGENCY

FREE Consultation Delivery ..
AIRLINE TICKETS

PRIVATE CAR RENTAL 
GROUP TOURS - CRUISES 
CHARTER BUS - HOTELS

Open Eves. and Saturdays >
122-25A New York Blvd.

Cor. Baisley & N.Y.
Janiaica, N.Y. 11434 

723-4300
Name It We’Il Arrange It •

Outstanding Buy Meat & Grocery 
near Pauling, N.Y. Established 75 
years comer lot parking & building 
business Ist fl. 2 rented apartments 
2nd floor. Excellent incoiųe terriffic 
opportunity 914-878-9992 Eves 914 
BR 9-8416 Asking price $55,000.

GARFIELD CUSTOM 
WOODWORKING 

Cabinets for Stores Homes and Of- 
fices ceiling wall paneling formica 
work fumiture repair & polishing 
418 C.P.W. (Comer 102nd Street) 

------ 866-4420 ------

Grand Opening of New Showroom

BAVARIAN AUTO SALES
N.Y. oldest & largest BM.V. dealer 
— now at 49-05 'Roosevelt Avenue 
Woodside. Phone. 212 - 478-5500

RANDAZZO RUG CLEANING
Floor polishing upholstery cleaning 
all work done at reasonable rates 
we guarantee all our work — 3026 
Avenue U, Brooklyn, N. Y. Call: 

DE 2-5281 or 769-4249

i, —i.’-13-___

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK Ę
•Inkorporuotas 1863 ‘

4$0 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo rtiiiijonus* ’
ALFRED W. ARCH1BALD 

President 
fito banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. ~
O. žymima ir adv. jonas J. Gr^gaius. Reikaa» su patarnautojais ■ 
Įima susikalbėti ir lietuviškaL • Turtas (Assets) virS $132,000,000

; Current dbridend 5% on all accounts.
Dabar moka 5% v*sll taupomus pinigus.

BELLE CREST 
ADULT HOME

Home Away from Home 
On- beautiful shelter island excel- 
lent food, care and accomodations 
24 hour supervision, Catholic church 
within the area. N.Y. certification. 
State Road Shelter Island — Phone 

516 - 749-0541

-y.. _■ -j,' ------- -----  —- ' ' g?~

TOMS Delicatessen Ręstaurant
- .... The Pastrami House"

Catering - Party Service - Party Meats *
Our Specialty

------Meeting and Party Room Available ——-

6 ELM STREET Phone 882-4851 NASHUA, N.H.

FIRESIDE RESTAURANT and Country Lounge
Npw accepting reservations for a real old-fashioned

Thanksgiving Dinner
Soup to nuts (fresh fmit too) $3.^5; Children’s plate $2.00 

For reservations call — Milford 673-5111
Rte. 101A — Junction 122 Milford Rd., Amherst, N.H.

RECOLOR CARPETING 
SOFA—DOG STAINS 
Your Home Clean Glow 
All Work Guaranteed 
------ Call MU 9-1910 ------

PAULMĄX WIGS
Wįgs - Fąlls - Wigglets 

Custom and Ready-Made 
166 West 72nd Street N. Y. C. 

Tele 799-4030 — Spėriai PricesRAIBO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda

Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palaukėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne 
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie 
tuviškos polkos.

40 Lietuviškę Meliodiję įgre 
ta šu simfonijos orkestru: E 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant - 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Rame 
venų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai- ' 
nu dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Je 
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, šią nakte
lę, Jai nerūpėjo. Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar-

' nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę.
Iš šio sąrašo išsirinkus tris ii- * 

go grojimo plokštėtos, moka
ma tik penki doleriai. Atskirą 
plokštelė kainuoja 2 doL (anks
čiau buvo parduodamos po 4 
dol. ‘Norį įsigyti ] 
plokštelių, prašomi rašyti: Dar- yje^njų firmų gaminius su la- 
bininkas, 9 0 Willoughby Avė., sumažinta kaina. Klauski- 
Brooklyn, N.Y. 11221. te; j R Gtedraitis, 10 Barry ______ .

Prisiunlimui pridedama 50 Dr., E. Northport, N. Y. 11731. Wm»aėi«°W» «*0.im «=» »• 
centų. TeL (516) 757-0055.

"Praying Hands" 
by Albrecht Dūrer

Ūniversąl šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
paliudijimas.

to FUMERAL CfMRELfNC. 1

Ray Kerbelts, Dir. 
PL 3-5300

NEW YORKE ______
Šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 KiL 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, NJ. 07205; teL 201- 
289-6878.

Laisvės žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis s^ma- 
^enials 9-10 vaL ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjas: Romas Kezys, 
TW 4-1288, 62-15 69th PL, Middle 
Village, N.Y. 11379.

BOSTON. MASS- 
Vedėjas 

STEP. MINKUS 
1360 kilocycles 

Ir FM 1OI.7 banga
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. op.

WLYN

PLANNING
PATS AUTO BODY 

COLLISION SPECIALISTS
Top ųuality Body and Fender work 

on fpreign an<| domestic cars 
You Can’t Beat Pat’s 

For Quality and Service

A PARTY or A DANCE
At your Service 

Band and Entertainment
Call AT 9-1027 ask for Mr. DaHey

YE 2-7542
61-15 32 Avenue, Woodside 

90% of our customers are 
ręcommended

H. W. FEMALE

H. W. MALĖ

Macbinist and Production Workers 
day shift no defense work steady

GIRLS - WOMEN Warehouse Help 
no experience necessary Day Shift 
8:30 AM to 5PM excellent benefits 
MERCO ENTERPRISES 536 Broad 
Hollow Road Melville, L.I. off LJ. 
Expressway on Route 110 — Call: 

516 - 694-8990

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO 
reikalais kreipkitės į gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darbus.

Mante! Sį Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue 

Glendale, N.Y. 111227
Tel. 894-4188

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, -- 
Vedėjas P. VISGINIS 

173 Arthur SL, Brockton 18, Mas*. 
TeL JU 6-7209 

F1C bangomis 105,7 MC

Sekmadieniais 8 - 9 vai. ryta 
WHIL - 1430 kiL Medford, Mara.

RADIO VALANDA 
irdima kiekv. Šeštadieni 3-4 p.p. 
i Detroito stoties WJLB-AM -1400

Algis Zaparackas; vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. 
48227; teL 273-2224.

, ------- . -------- HA«TFą«a C9NN.
. . . , . . . .. Ved>ALG.DRAGONAVICnj»
Jot ptonuojato ką pirkti ar WBMi - fm 95.7

dovanoti — pirma gaukite ka- 273 Victoria R<L, Hartford 14, Conn. 
talogėlius apie rašomas, skaiSą- i —

. . vimo mašinėlės, ractio, TV, r r-<1-?>T —
papigintų magnetofonus ir jat vokiečių ir pittsburgh. fa. 
.eina- n«._ ° wzuw», <590

Vt<EjM VYT. A. YUCIUS 
K Shady St. W. Pgh., Praną. 15228

TA 593-2754

PHILADELPHIA, PA.

eye glass franjes liberal fringe ben
efits profit sharing MARINE OP- 
TICAL MFG CO 28 MaMer Road 
Roslindale, Mass 617-524-5100 — 
M.B.T.A.

CLĘRK TYPIST
Steady permanent work - liberal 
fringe benefits - profit sharing 

MARINE OPTICAL MFG. CO
28 Mahler Road Roslindale, Mass.

617 - 524-5100

TRUCK MĘCHANICS
Experienced — full beenflts hospi- 
talization and pensaon plan — Fair 
employment practice $3.85 per hour 
REA EXPRESS 39th St. 4 North
ern Blvd. Long Isžąnd City, 794-0378

ĄUTQ MĘCHANICS

Ist 2nd and 3rd Cląss
Call Mr. Marino shop supt of Motor 
Vehicles Sinclair Oil Co. — 37-28 
Railroad Avė L.I.C. — EX 2-1066

Pranešama Darbininko skai
tytojam, kad šiomis dienomis 
pasiųstas 1969 metų spąlvotas 
Darbininko kalendorius, korį 
piešė P. Jurtoj. Kalendorius 
patrauklus ir- skaitytojai labai 
prašomi aukoti bent 1 doL iš
laidom padengti. Yra skaityto
jų, kurie paaukoja net keletą 
dolerių spaudos reikalam, bet

WOMEN
WILL TRAIN LIGHT FACTORY 
work 7 AM - 3:30 PM & 3:30 PM to 
midnight, premium pay for evening 
shifts Cosmetic Firm air-cond'nd. 
Liberal benefits, near 241st St. sub- 
wąy Nice Pak Products, Ine. 150 N. 
MacQuestin Pkway Mt. Vernon, NY

EXP OPERATORS ON
NEGLIGEES

Mušt do a complete garment piece 
work steady Union shop MASONE 
INC 40 E 21st Street New York 
City 10 floor AL 4-6590

STENO-TYPIST
Varied Diversified Work 

Good Skilia, Lite Ezperience 
ExceHent Company Benefits

WONDER BREAD
3362 Park Avenue

Near E. 166th Street
Brorct. N.Y.

Equal Opportunity Employcr

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbų. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skąųdėjlmo jgu gąunami.-Tal 
Oeksnio mestis, dabar vadinama "Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų Š doL. 
8 uncijų 5 dol. Persiuntimui pridedama 500. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., p.o. Boa 9112, Newark, N J. 07104. auta į Darbininko administraciją, 
910 Willougbby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

BENDRUOMENES balsas 
1208 GreenSL, MUK Pa-1»123

PQ 5-0932 
•eBtadienlais ava 1:20 Iki 2:30

daugelįs yer eilę metų nepri 
siunčia jokios aukos spaudai 
paremti. Todėl šiais metais 
kviečiame visus skaitytojus

RESTAURANT

WATER*URY, CONN. 
WWCO - AM - 1240

PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Pledai žinomi vato* LHtųvte pMsimIntolto 
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga |mo>K Rašyti: P. Dekeit Kulttota* - komercinė programa 
North Sta., P.O. Bok 9112, Nevarto NJ. 97198. Sekma*. M 1BOO ryte

prisidėti nors maža auka. Kas 
norėtų gauti 196S me^ 
tų kalendorių, prašom kreiptis 
j Darbininko administraciją pri-

FuH Hong formerly The Ncw Worid 
Inn fpr finėst of Chinese food spė
riai family dinners open 7 days a 
week we sperialize in take out cy- 
ders catering for all types of parties 
under the personai supervision 
Tommy Yuen 1554 Myrtle Avė cor. 
Wycoff Avė Rtdgewood — 456-8673

LAISVĖS KOVOS METAIS

Kviečiame talkon DARBININKUI
DARBININKO administracija iš savo pusės daro visa, 

kad nereikėtų laikraščio kainos kelti. Palyginus su pirmą
ja kaina prieš 50 metų, DARBININKO prenumerata šian
dien turėtų būti triguba — apie 10 dol. Tuo tarpu DAR
BININKO skaitytojai gauna laikraštį už 7 dol. Tai pigiau
sias mūsų laikraštis.

Norėdama ir toliau už tą kainą DARBININKĄ išlai
kyti, administracija šaukiasi talkos. DARBININKUI rei
kia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiū
lyti DARBININKĄ užsisakyti.

Tam tikslui dabar skelbiamas DARBININKO vajus 
ir naujiem skaitytojam daroma nemaža nuolaida.

Kas prisius 2 dol., DARBININKĄ gaus iki šių metų 
pabaigos. Kas prisius 7 dol., gaus 1968 ir 1969 metam. 
Kas suras 5 naujus prenumeratorius, gaus dovanai lietu
viškų knygų už 10 dol.

Kviečiame užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba 
artimiesiems, kurie DARBININKO dar neskaito. Para
ginkite draugus bei pažįstamus, kad užsiprenumeruotų 
papigintai arba prisidėkite auka, kad galėtume siuntinėti 
tiem, kurie nori skaityti, bet negali užsimokėti. Adipinist- 
racija gauna nemažai tokių prašymų iš kitų kraštų ir 
pačios Amerikos. s

DARBININKO skaitytojų talka šiais 1968 reikšmingais 
metais surasti naujų skaitytojų padės administracijai il
giau išsilaikyti nekeliant DARBININKO prenumeratos. 
Jei kiekvienas pasiryš prisidėti prie vajaus ir paieškoti 
naujų skaitytojų, nebus suriku to pasiekti.

Palengvinti išsiųsti prenumeratą, dedama ši atkarpa.
Prašome iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:
DARBININKAS — 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau siųsti DARBININKĄ .................................. — metam
■ ' į

Vardas Ir pavardė ....................................................................... ...............

Adresas . ................................. . ...............................................................

Laikratų užsakė •____________ .................................................... . .......

Siunčiu už prenumeratą ...........  aukų $ ....— Vtw .........


