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KLAIDA VIRTO BUMERANGU JAV
Klaidos vaisius turi prisiimti ne klaidos kaltjnįnkaj, bet 
tūkstančiai nieku nekaltų . . .

Jolmsonas siūlo ir žada, Gromyko tyli ir užsiprašo
LBJ pirmadienį išvyks 17 dieny į Aziją, 
derybos su Maskva. Stiprėja visuomenėj

McNamara grįžta iš Vietnamo? Stiprėja 
noras siekti karinio laimėjimo Vietname

Dėmesio centre Sovietų mi- 
nisterio Gromyko pasikalbėji
mai su valstybės sekretorium 
Rusk ir prezidentu Johnsonu, 
kuris Gromyką su palydovais 
priėmė spalio 10. Pasitarimų 
turinys neskelbiamas. Miglo
tais pareiškimais keliamas op
timizmas, kad pasitarimai eina 
susipratimo, santykių gerėjimo 
linkme.

KAS AKT YVESNIS?
Pasitarimam iniciatyvos tebe- 

rodo daucpiau Amerika, ypačiai 
pats prezidentas Johnsonas . 
Savo kalboje spalio 8 jis vėl ir 
vėl siūlė ūkinį bendradarbia
vimą, kultūrinius mainus sovie
tam ir jų satelitam. Vienašališ
kais gestais rodo nuolaidas: iš
braukė iš sąrašo eilę prekių, 
kurios dėl strateginės reikšmės 
buvo draudžiamos išvežti Į ko
munistinius kraštus; pasiūlė į- 
vesti tiesiogini lėktuvų susisie
kimą tarp New Yorko ir Mask
vos; kalbama ir apie galimą su
tarties dėl pasikeitimo konsula
tais tvirtinimą; Maskvon pasky
rė ten buvusį ir ten gerą vardą 
turintį atstovą Thompsoną ir 
t.t.

Gromyko tylus, rezervuotas. 
Vengia padaryti žingsnį, kuri 
galėtu panaudoti propagandai 
kom. Kinija. Vengia ir žings
nio, kuris reikštų Maskvos pa- 
sipiginimą derybose su Wash- 
ingtonu Tačiau pastebima, kad 
paskutiniu laiku jis labiau “at
šyla”. Tai daroma tam, kad A- 
merikas neatstumtų, o spaudai 
duotų akstino pūsti optimizmą, 
kad, anotChr. Sc. Monitor, san
tykiai taisosi tikrai, nors pama
žu ir atsargiai.

KĄ DERA?
Amerikai aktualiausias rei

kalas Vietnamas. Kad laimėtų 
Maskvos paramą Vietnamo rei
kalui baigt i, Johnsonas ir rodo 
Įvairiu nuolaidų kituose fron
tuose. Tegul Vietnamas ir lie
ka nesutartas, bet tegul bus su
tarti kiti reikalai — nusiginkla
vimas, erdvė, atomai ir t.t.

Gromyko. kaip Hanoi ir kom. 
Kinija, nedaro jokių nuolaidų

Vėl Ciibral taras
— Ispanija spalio 4 nutarė 

uždaryti sieną su Gibraltaru 
prekybiniam ir turistų susisie
kimui. Tai spaudimas Anglijai 
derėtis dėl Gibraltaro.

— Šaipūno vyriausybėje at
sirado nesutarimo tarp pietie
čių ir šiauriečių. Nesutarimas 
pakilo iki to, kad vienas minis- 
teris buvo suimtas, kiti šeši 
grasina pasitraukti.

— Am»riko« sustabdytas rug
sėjo 29 bombardavimas demili
tarizuotoje zonoje paliko be š. 
Vietnamo dėmesio Savo kari
nių veiksmų komunistai nesu
stabdė

— N»w Yorke vaikų darže
liuose pritrūko vietos 12,500 
vaikų

— nutraukė diploma
tinius santykius su Egiptu Tie 
santykiai buvo įtempti jau 18 
mėnesių, k ada Tunisas išsisky
rė savo mintimis, kad santy
kiai tarp arabų ir Izraelio turi 
būti sprendžiami derybom. Nuo 
tada Egiptas vis kritikavo Tu
nisą

Vietnamo fronte. Vietnamo po
zicijoje Gromykas turi likti kie
tas, kad tuo kietumu išspaus
tų nuolaidų kitose pozicijose. 
Vietnamas yra tokia prekė, už 
kurią nori gauti keleriopai ver
tesnių nuolaidų Europoje. Spė
jama, jis nori išgauti Europoje 
ne tik esamos padėties pripaži
nimą, bet ir garantijas “Sovie
tų saugumui nuo Vokietijos“. 
Tuo pat metu siekiama dar ir 
daugiau — kad Amerika pa - 
remtų Sovietų ūkinį gyvenimą 
(pakviestas pvz. ir Fordas au
tomobilių fabrikus organizuot.)

VIETNAME — ar neaiški padėtis pasi
keis po lapkričio rinkimų?

Diplomatinėje srity — nieko 
naujo. Anglijos min. Browno 
siūlymus, kurie buvo artimi A. 
Goldbergui, Hanoi. Pekingas ir 
Maskva atmetė. Visi jie laikosi 
vieno: prieš bet kokius pasita
rimus Amerika turi sustabdyti 
visam laikui bombardavimą. 
Anglija iniciatyvą tebetęsia kal
bėtis su Gromyko.

Manilos konferencija, kuri 
šaukiama spalio 24-25 ir kurio
je dalyvaus sąjunginės valsty
bės, Vietnamo kare dalyvaujan
čios, svarstys derybų galimy
bes. Tačiau Filipinų ministeris 
pareiškė, kad tarp sąjunginin
kų nėra vienos nuomonės dėl 
derybų. Tokios vienos nuomo
nės nesą ir tarp prezidento 
artimiausių patarėjų. Kiečiau
siai, numatoma, laikysis P. Viet
namas, kuris nesutinka derėtis 
su Vietkongu. Kietai laikysis ir 
P. Korėja, o ir Thailandas, Fi
lipinai. Australija suinteresuoti, 
kad Amerika nesitrauktų iš pie
tų Azijos, nes tada jie atsidu
ria tiesioginėje kom. Kinijos 
grėsmėje. Taigi derybų šalinin
kų Maniloje gali nebūti daug.

Karinė plotmė — labai akty
vi: eina stipriausios kautynės 
dėl demilitarizuotos zonos. Lan
ko Vietnamą apsaugos sekret.

Vėl lėkštės . . .
— Skraidančių lėkščių klau

simas vėl atgijo. Wanaque. N. 
J. policininkai ir šiaip piliečiai 
spalio 10 vakarą matė baltai 
blizgantį daiktą, lyg automobi
li, skraidanti viršum rezervua
ro 25 mylios į šiaurės vakarus 
nuo Newarko.

— Prez. Johnsonas prašysiąs 
Kongresą pakelti socialinio 
draudimo mokėjimus 10 proc. 
Tuos mokėjimus gauna 22 mil 
asmenų. Pakėlimas sudarytų 
biudžete 2.2 bil. sumą

— Kongresm. Powell spalio 
10 nuteistas 150 dienų kalėti ir 
1,250 dol už teismo penkių 
sprendimų nevykdymą (jei 
nevykdė penkių, tai kam jis tu
ri vykdyti šeštą!).

— Jungt Tautų gen. sekr. 
U Thant 1967 biudžetui papra
šė 128 3 mil — 4.9 mil dau
giau nei 1966. Sovietai vis tiek 
atsisako mokėti savo skolą 62 
mil. Prancūzija 17 mil

— Maskvos atstovu paskirtas 
Llevvellyn E Thompson -vie
toj Foy Kohler, atkelto į de
partamentą trečiuoju žmogum

KAIP TOLI NUEIS?
Spauda, gal būt, toliau savo 

išvadom nueina nei vyriausybė, 
aiškindama, kad Europos rei
kalu nesunku susiprasti. Chr. 
Sc. Monitor vedamajame net 
jau aiškino, kad ginčo klausi
mai Europoje jau baigti, išsky
rus Vokietiją. O prezidento 
kalbą spalio 8 Joseph C. 
Harsch (Monitor spalio 12) aiš
kina kaip “Washingtono pasiry
žimą atsisakyti nuo rollback po
litikos”. t.y. nuo pastangų pa
remti rytų Europos išlaisvini
mo idėją. Laikraštis aiškina,

McNamara jau aštuntą kartą. 
Iš karinių sluoksnių susilaukė 
pageidavimo, kad atsiųstų dau
giau kariuomenės. Dabar yra 
320,000. Iki pavasario numato
ma 400.000. McNamara tebetu
ri idėją organizuoti pagal de
militarizuotą zoną minų užtva
rą, kurį sukliudytų kariuome
nės infitttacijąrii~^aūtės Viet
namo. Tokia užtvara pagrindi
nėse susisiekimo vietose atsi
eitų apie bilijoną dol. Specialis
tai ta suma kelia iki 4 bili
jonų. Tarp karių betgi yra tvir
ta nuomonė, kad ne užtvaros 
karą baigs, bet tik stipri ofen
zyva privers priešininką ieško
ti taikos. Ši nuomonė labiau
siai veikia prezidentą Johnso- 
ną.

Spėliojama, kad šis nei ko
vos nei nekovos laikas truks 
iki rinkimų. Paskui teks prezi
dentui jau apsispręsti. 

Kryžius naujo Seimininko rankose: pasaulinės parodos lietuvių komitetas 
perdavė lietuvižką parodos kryžių New Yorko apygardos bendruomenės 
globai. I* k.: Ignas Gasiliūnas, Aleksandras VakselK, Jonas Šlepetys, Kęs
tutis Miklas, Vincas Padvarietis. Kryžius apgaubtas tinklu, gautu it buv.
Vatikano paviljono. Nuotr. R. Kisieliaus

kad “rollback” politikai buvo 
sukurta plati - organizacija su 
Laisvosios Europos radiju, Iš
laisvinimo radiju. Esą Ameri
kos pasiryžimu išlaisvinti imta 
abejoti nuo 1953, kada Ame
rika neparėmė rytų Vokietijos 
sukilimo, kada 1956 neparėmė 
Vengrijos sukilimo. Tačiau esą 
“rollback” politikos niekas aiš
kiai ir oficialiai nebuvo atsisa
kęs. Dabar prezidento pareiški
mas, kad Europos reikalai, Vo-

Momento svarbiausi veikėjai—ministeris Gromyko ir prezidentas Johnsonas

JUNGT. TAUTOSE—kas jose nori kom. Kinijos?
Jungtinėse Tautose, numato

ma, šį mėnesį kils diskusijos 
dėl kom. Kinijos priėmimo. Gal- 
lupo duomenim, Amerikos va
dovaujančių asmenų 65 proc. 
pasisakė už priėmimą, 32 proc. 
prieš. Vienas tokios rūšies žmo
nių. gydytojas, reiškė tipingą 

kietijos sujungimas turi būti 
siekiamas tik susitarus su So
vietais ir jiem pritarus, reii- 
kiąs “atsisakymą nuo rytų Eu
ropos išlaisvinimo nuo komu
nizmo“. Maskva nori gauti ga
rantijas, kad "niekad nebus 
leista Vokietijai virsti nauja 
grėsme Rusijai". Ir tai esąs 
“centrinis reikalas pasitarimuo
se tarp Washingtono ir Mask
vos”.

Tektų pridėti: tai Maskvos 
siekimas; tai būtų kaina už Mas
kvos paramą Vietnamo klausi
mui baigti. Bet tai nereiškia, 
kad Washingtonas tikrai tokią 
kainą sutiktų mokėti.

galvojimą: “Nedorą bernioką 
visada geriau turėti klube 
negu už jo”. Kitas, biznio vado
vas. aiškino: “Komunizmas ten 
sustojo, tai reikia su juo sugy
venti. Yra daugel skirtingų val
dymo ideologijų, filosofijų ir 
principų. Manau. kiekvienas 
kraštas turi teisę turėti savo 
ideologiją“. Vienas valdinės įs
taigos tarnautojas betgi kitaip 
galvojo: “Komunistinė Kinija 
atvirai ir karingai siekia išplės
ti savo ideologiją smurtu. Kol 
nuo tos politikos neatsisakys, 
nematau jokio pagrindo jai pri
imti į JT.”

Kitaip į priėmimą žiūri ma
sė. Tautos didžioji dalis pasiu
ko priešingai ne tie vadovau
jantieji: 56 proc. prieš, 25 už.

Anglijoje kitaip nusiteikę: už 
54 proc. Anglijos užs. reikalų 
min. Brown spalio 8 ragino A-

Vyskupai po 5 metų amžiaus
— Pop. Pauliaus patarimas, 

kad po 75 mefų amžiaus vys
kupai pasitrauktų iš pareigų, 
paliečia 170 vyskupų. Tik pa
čioje Italijoje iš 240 vyskupų 
yra 58 per 75 metus

Bažnyčios ir 
mokesčiai
— Marylando ateistai ėmė

si iniciatyvos bylai, kad bažny
tinis turtas nebūtų atleidžiamas 
nuo mokesčių; kad teismas pri
pažintų tai prieš konstituciją. 
Marylando apeliacinis teismas 
nerad > prieštaravimo, ir vy
riausias teismas nerado reikalo 
apeliacinio teismo sprendimą 
peržiūrėti

— Urugvajus spalio 4 išvarė 
Sovietų 4 diplomatus Kaltino, 
kad jie organizavo darbininkų 
streikus

Vietnamas — brangiausias ir 
skaudžiausias Amerikai iš visų 
dabartinių įvykių. Apie tų Įvy
kių užkulisius tylima. Nekalba
ma, kam už juos atsakomybė 
tenka. Tačiau Bob Considine 
(W.J. Tribūne spalio 10) ėmė 
ir aiškiai prabilo — prabilo 
apie prezidento Diem nužudy-
mą kaip apie “tragišką klaidą“, 
kuri virto Amerikai “brangiu 
bumerangu“.

— Istorija — rašo Considine 
— gal smerks premjero Ngo 
Dinh Diem rūstų sunaikinimą 
kaip tragišką klaidą, kuri bu
merangu atsiliepė, sunaikinda
ma tūkstančius amerikiečių ir 
pareikalaudama bilijonų dole
rių. Taip autorius pradeda pri
minti Įvykius, buvusius prieš 
trejus metus.

★
Po trejų metų — rašo —gali 

būti priminta, kad mūsiškė ČIA 
48 valandos prieš Įvykius žino
jo, kad Diem turės būti nu
verstas. Ji padėjo, kurstė są
mokslą ir regimai užtikrino są
mokslininkam J.V. pripažini
mą, kai tik perversmas bus 
sėkmingai Įvykdytas.

Diem to nenumatė, ir pasku
tines jo valdymo ir gyvenimo 
valandas ambasadorius Cabot 
Lodge telefonu ragino ji prašy
tis azylio J. V. atstovybėje. 
Diem atsisakė. Jis užtikrino 
Lodge, kad kaip nors savom 
jėgom susidoros su pagausėju- 
siom kliūtim, sudarytom jam 
Kennedy vyriausybės, Įtakingų 
spaudos veiksnių, jo brolio, 
brolienės ir jo paties.

Lodge skambino Diem kelis 
kartus — be rezultatų. Kai bu
vo visai aišku, kad Diem nepa
judinamas, Lodge susisiekė su 
vadais karinės grupės, kuri tu- 

meriką, kad pasisakytų už ko- 
mun. Kinijos priėmimą Į J. T.

Pernai buvo balsuota 47-47, 
susilaikė 20. Reikia dviejų treč
dalių.

Ką Anglijos ministeris siū
lo priimti į J. Tautas, akivaiz
džiai rodo Hong Konge atvyku
si iš kom. Kinijos moteris. Ji 
pasakojo, kad tris dienas buvo 
išlaikyta kalėjime, nes “raudo
noji apsauga“ apkaltino ją, kad 
ji esanti krikščionė, nes nešio
janti kryželi, “ženklą nelojalu
mo raudonajai apsaugai ir Mao 
Tsetungui“. Moteris gynėsi, 
kad ji nekrikščionė, o kryželi 
pirkusi, nes norėjusi investuoti 
pinigus Į auksini daiktą. Paleis
dami ją, kryželį atėmė (35 dol. 
vertės).

Tokių “aktyvistų” reikia J. 
Tautose.

— Kardinolas Spellmanas, 
77 metų, paskelbė, kad borėjo 
pasitraukti iš New Yorko arki
vyskupo pareigų, bet popiežius 
prašė jį liktis pareigose. Rug
sėjo 21 raštu popiežius Pau
lius paskatino vyskupus, kad 
sulaukę 75 metų, gali iš parei
gų pasitraukti.

Kennedy 1968 — ne!
— Son. R. Kennedy pareiškė 

kad 1968 jis nebus kandidatas 
nei Į prezidentus nei Į vice- 
zidentus. Bet kitas reikalas jau 
1972.

. — Proz. Kennedy nužudy - 
mo istorija vėl jaudina ryšijm 
su eile naujų knygų. Tų visų 
knygų įtaka ta. kad pagal Har- 
ris tyrimus tik vienas iš trijų 
amerikiečių tiki VVarreno komi
sijos raportu. 

rėjo perimti valdžią. Gen. “di
dysis” Minh — dabar jis pato
giai gyvena Bangkoke, Thailan- 
de — iškilmingai pareiškė; kad 
Diem bus garantuota laisvai iš
vykti iš krašto po perversmo. 
Diem ir jo brolis Ngo Dinh 
Nhu buvo betgi perverti kulkų 
juntos karinėje sargyboje.

Tikriausiai Madam Nhu bū
tų nužudyta taip pat, jei ne jos 
laimė, kad buvo išsiųsta iš Viet
namo liežuvingom prakalbom. 
Trečias Ngo brolis buvo minios 
teismo nužudytas. Ketvirtas 
brolis, Hue arkivyskupas, tuo 
metu buvo Vatikane ir ten pa
siliko. Penktas, kitados amba
sadorius Londone, dabar gy
vena Paryžiuje.

Thich Thri Quang, budistas 
vienuolis, kurio sąmokslas 
prieš Diemo vyriausybę susi
laukė aiškios paramos VVashing- 
tone ir kuris paskiau paveikė 
tiek, kad prieš komunizmą ko
vos Vietname veik visai nutrū
ko,' naudojosi saugumu J. V. 
atstovybėje lemiamom Diemo 
gyvenimo dienom.

Diem pasakojo Hearsto atsto
vui savo paskutiniame pasikal
bėjime su spauda, kad J. V. at
metė visas jo vyriausybės pas
tangas suimti garbingąjį Thi ir 
atiduoti teismui už išdavimą 
karo metu. Lodge atsiklausė 
valstybės sekr. Rusk, ir tas nu
sprendė, kad Thri Quang būtų 
leista gyventi atstovybėje neri
botą laiką.

Šiandien — sako toliau Con
sidine — Saigone paplitęs įsi
tikinimas, kad mes būtum* tu
rėję eiti drauge su Diem ilges
ni laiką. Visų pirma jis buvo 
išrinktas laisvais rinkimais, į- 
vedė konstituciją, kurioje galė
tų gyventi net ir daugelis ame
rikiečių, asmeniškai buvo gar
bingas žmogus ir kovotojas 
prieš komunizmą be atvangos.

Jis buvo dėkingas Amerikai 
už paramą, bet jis sakė mum, 
kad jis nebūtų reikalingas mū
sų kariuomenės ar lakūnų po 
1965 gruodžio 31, jei mes pa
liksim jam savo ginklus. Jis 
laikė negarbingu dalyku kraš
tui būti visiškai priklausomam 
nuo kito krašto.

Mes leidome, kad jis išslystų 
pro mūsų pirštus ir būtų nužu
dytas. Paskui pergyvenom sep
tynias vyriausybes, iki paėmė 
Ky grupė. Bet kiek gyvybių bu
vo sunaikinta viso šio baisaus 
tarpvaldžio metu!

Considine atvirai vertina, 
kad tai buvo Amerikos “tragiš
ka klaida”. Atsakomybė už tą 
“klaidą" betgi tenka pakelti ne 
tos klaidos kaltinikam (vaisi, 
sekr. padėjėjas Reger Hilsman, 
ambasadorius Av. Harriman, 
ambasadorius Lodge), bet nieku 
nekaltiem amerikiečiam ka
riam, kurių tūkstančiai apmo
kėjo tą "klaidą" save gyvybėm.

Tai buvo “tragiška klaida”, 
ir čia Considine sustoja. Saigo
ne kai kurie su mistine baime 
įžiūri paralelę tarp prezidento 
Diemo šeimos ir prezidento 
Kennedy šeimos likimo. Filoso
fiškai faktus vertinantieji turi 
laisvę įsivaizduoti Diemo nužu
dymo kaltininkus teisme. Esą 
jie aiškintųsi nesą kalti; atsa
komybę verstų tai Amerikos 
“tautinei” filosofijai, kurioje 
jie išaugo ir kuri juos išmokė, 
kad nesą jokių valstybinės mo
ralės pastovių principų, išsky
rus vieną — teisinga tai. kas 
bus naudinga valstybei.

Krikščioniška filosofija įspė
ja, kad valstybei nebus naudin
ga tai, kas laužo pastovius mo
ralės principus, esančius Deka
loge. Kas juos lauže, anksčiau 
ar vėliau susilauks, anot Consi
dine, bumerange. Diem ir Viet
namas yra tos istoriosofinės tie
sos akivaizdi iliustracija.
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Pirmas
Darbininkas kreipėsi Į skai

tytojus trejopais klausimais:
1. kokiais žygiais sustiprintu

me diplomatinę kovą dėl lais
vės, padėtume tėvynėje liku - 
šiam tautos kamienui išsilaiky
ti, išlaikyti savyje laisvės ilgesį 
ir pasitikėjimą?

2. kokiais žygiais sustiprintu
me čia esančių lietuvių, ypačiai 
jaunimo, tautinę savigarbą, kul
tūrinį aktyvumą, ryšio su pra
eitim pajautimą, valstybinės 
idėjos sąmonę?

3. kokiais žygiais laimėtume 
gyvenamame krašte nelietuviš
kai kalbančių asmenų ar institu
cijų dėmesį bei paramą Lietu
vos laisvės idėjai?

Pirmas atsiliepė Antanas Ma
žeika Jr., trečios srities klausi
mui duodamas aiškų ir konkre
tų atsakymą:

— Lietuvos reikalo infor
macijai turime sukurti du da
lykus. Pirmas — informacijos 
centras. Kova dėl Lietuvos 
laisvės yra ilga ir atkali su prie
šu, kuris turi rafinuotas prie
mones Lietuvos laisvės bylai nu
tildyti. Priešo pastangom pasi
priešinti ir laimėti vis plates
nius opinijos sluoksnius Lietu-

ymas dėl SO metų sukakties
akt| geriausiai

S & G MEAT MARKET

Kuo Lietuvos atstatymo

priėjimas reikalingas ir idėjai, 
kurią nori paskleisti masėje.

— Taip, nėra abejonės, sa
vaime, sava iniciatyva čia nie
kas tavęs negarsins, jei neparo
dysi pats iniciatyvos ir pastan
gų Net tokia palanki spauda 
kaip The Tablet praėjo tylom 
pro lietuvių religines iškilmes 
Washingtone (išskyrus vieną 
skaitytojos laišką), žinom ge
rai, kad ir tokis straipsnis kaip 
Long I si and Press apie Baltijos 
rezoliuciją neatsirado savaime 
be jūsų lankymosi, be pateiktos 
keliais atvejais informacijos au
toriui ir laikraščiui vargiai bū
tų kilusi idėja rašyti apie Bal
tijos rezoliucijos reikalą ir jį pa
versti Amerikos reikalu. Reikia 
paskatos iš šalies. Su tuo su
tinkam.

— Amerikietis tebėra jaut
rus ir priimlus, — kalbėjo A.
Mažeika ir tai iliustravo savo 
patirties artimu faktu. —Mano
apylinkės demokratų klube (ku
riame A. Mažeika yra sekreto
rius. Red.) susirinkimo pabaigo
je painformavau apie Baltijos

Antanas Mažeika, jr.

ji pasisakymai kenkia pačiai
Baltijos rezoliucijai ir kovai dėl

nos darbu tik tam vienam rei
kalui. Darbas nuvagiamom nuo

— Ir vienos ir kitos. Tenkin
tis tik viena tebūtų kova viena-

greso nariais, 
sti akademikais. Ryšių kartais ir 
su reklamos psichologais, kurie 
surastų būdų, kokia forma in
formaciją reikia pateikti, kad 
ji pataikytų į visuomenės susi
domėjimo centrus; vienas—dar 
technikinis operatorius, sek
retorius. Salimais turėtų būti 
savanorių patarėjų komitetas. 
Vieta tokiam informacijos cent
rui — New Y orkas, kuriame su
sitelkia svarbiausia politinė 
veikla ir iš kurio lengvi ryšiai 
su Washingtonu ... Informaci
jos centras, jei jis jau veiktų 
Lietuvos nepriklausomybės su
kakties motu, būtų didelis ir 
realus laimėjimas organizuotoje 
informacijoje, siekiančioje opi
niją laimėti.

— Vyriausybės opiniją ar vi
suomenės?

a ir
— Dft! tų rėždliucijų mūsų 

spaudoje buvo ir ją nuverti
nančių pasisakymų....

— žinant tai ir apgailestau
ju, kad taip yra tarp lietuvių 
tuo metu, kada amerikiečiai 
reiškia teigiamą vertinimą. Ar 
galima tada norėti paramos iš 
amerikiečių, jei tarp pačių lietu
vių skelbiamas tuo reikalu nu
vertinimas? Atrodo, lyg lietu
viai savo rezoliucijos atžvilgiu 
pamėgdžiotų amerikiečius, ku
rie ir taip ir kitaip pasisako dėl 
Vietnamo politikos. Taip, čia 
visi turi teisę “nesutikti” (to 
dissent). Bet jeigu sakoma, kad 
tarp amerikiečių pasitaikanti 
kritika savo vyriausybės politi
kai Vietname, kenkia Amerikos 
reikalui pasauly, tai ar lietuviai 
negalvoja, kad jų nuvertinantie-

ANTANAS VAITKUS. veUAjac

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y................ Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N. Y.................... Tel. STagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

S Pristatome j namus lietuvišku* skilandžius ir sūrius
We take all orders special price for Wed dings and Parties

I Home-Made Bologna

tarnybos ar šeimos valandom 
tėra tik našlės skatikas. Dėl to 
ir kalbame apie reikalą organi
zuoti informacijos centrą.

me bare. Laimėti viename ba
re lengviau, kai spaudžiamas ir 
antras. Laimėti vyriausybės pa
lankumą lengviau, kai tas pa-

laisvės? Tik Amerikai pakelti 
ana kritika nesunku, nes ji vi
sais atžvilgiais yra pajėgi, o lie
tuviai tuo atžvilgiu.. .(B. d.)

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Ine.

vos laisvės idėjai tegali tik pa
stovus, gerai organizuotas infor
macijos aparatas.

— Ar nemanote, kad tas in
formacijos funkcijas Įvykdo El
tos leidžiami biuleteniai?

— O sakykite, ar daug tų 
biuletenių medžiagos pakliūva 
Į opiniją sudarančią amerikie
čių spaudą? Neužtenka pateik
ti medžiagos. Reikia, kad ta 
medžiaga būtų pateikta laikraš
čio skaitytojo mentalitetui, gal
vojimui priimtinu būdu. Reikia 
sudarinėti asmenininius ryšius 
su laikraščio žmonėm, kad ta», 
medžiaga patrauktų jų dėmfesį,T, 
kad ji pasidarytų jų interesui 
sava ir skaitytojui priimtina. Su 
informacija — kaip ir su pre
ke. Čia yra toks kraštas, kur 
vienas rūpestis-gerą prekę pa
gaminti, o antras, nemažiau 
svarbus — prekę paleisti i 
žmones. Taip ir su informacija. 
Laimi tas. kas moka savo pa
siūlą paversti vartotojo intere
su. Kai kurios labdaros organi
zacijos kreipiasi i masės psicho
logijos specialistus, kad surastų 
būdus psichologiškai prie žmo
nių prieiti. Tokis psichologinis

rezoliucijos eigą Kongrese, apie 
tos rezoliucijos prasmę pa
vergtiem kraštam ir pačiai A- 
merikai. Susiinteresavimas bu
vo nelauktas. O mano dėmesį 
ypačiai patraukė motyvai trijų 
dalyvių, kurie yra žydų tauty
bės. Visi jie sveikino iniciatyvą 
dėl Baltijos rezoliucijos. Toje 
iniciatyvoje jie matė kovą dėl 
principo. Su apgailestavimu kal
bėjo. kad tarp jų jaunimo ma
ža tesą tokių, kurie už princi
pus norėtų kovoti. O tai esą 
svarbu, nes kas gina laisvės ar 
teisingumo principą .vięname 
plote, tas gins jį ir kitame.

— Tai tiesą, kuri šiandien po
litikų mėgstama išreikšti šūkiu: 
“Laisvė yra nedaloma” .. .

— Tai tik mažas pavyzdys— 
tęsė toliau A. Mažeika su užsi
degimu —, kad iniciatyva ir 
veržlumas savo idėją pristatyti 
gali būti sėkminga. Bet vieno, 
kito, trečio iniciatyva nėra tam 
pakankama. Gera tai, sveikinti
na, bet nepakankama. Tai tik 
partizaninė veikla. O reikia sis
temingos, planingos ir specia
lios veiklos, kurią tegali duoti 
žmonės, atsidėję visu savo die-

— Kaip įsivaizduojamas to
kio centro dydis, organizacija?

— Pradžiai turėtų būti bent 
trys nuolatiniai žmonės šiam 
reikalui: vienas — rašytojas in
formatorius, kuris rašytų ar or
ganizuotų reikalingą informaci
nę medžiagą; vienas — saky
tum, “salesmanas”, kuris ieško
tų ryšių tai medžiagai paleisti į

stangas paremia visuomenės 
opinija. O nė visada ir vyriau
sybės dienos interesas gali su
tarti su jūsų interesu. Ne visa
da vyriausybėje dominuojan
tieji sluoksniai savo nusistaty
mais sutampa su Amerikos vi
suomenės nusistatymais. Tada 
ypačiai reikia atramos visuome
nės opinijoje. Rezoliucija* dėl

LAIŠKAS REDAKCIJAI

KAI JAUNIMO KONGRESAS PRAĖJO
Spalio 7 966
Ctereland

Gerbiamas' Redaktoriau,

Lietuvių spauda, sąmoningai 
ar suklaidinta, kai kuriais 
prieškongresiniais pareiškimais 
yra vienšališkai ir neteisingai 
aprašiusi Jaunimo Kongreso 
paruošiamuosiuose darbuose iš

žygiaiMe^^^hėbūtų kartoja
mi j tai FnafešųKomisijoš ry- 
šininkas prie "jaunimo Kong
reso pareiškė, kad jo turimo-

kilusius nesutarimus. paneigė.

mis žiniomis, jie bus tęsiami 
neatsižvelgiant į paskirų šios 
Komisijos asmenų reiškiamus 
nepasitenkinimus; PLB Valdy
bos vicepirmininkai, posėdyje 
dalyvavę, tokios galimybės ne

l« demonstracijų prie Jungtinių Tautų. Demonstracijos buvo tuoj po jau 
ntmo kongreso liepos pradžioje. Argentinos lietuvaitės ne*a plakatu.

» Niioti V Mnt.clio

P. L. Jaunimo Kongreso pir
moji Finansų Komisija buvo 
sudaryta PLB Valdybos jos pa
čios nuožiūra parenkant tam 
darbui tinkamus žmones, pasi
reiškusius skautų, tautininkų, 
ateitininkų bei bendrinėse orga
nizacijose.

Šios Komisijos kelių mėnesių 
darbo eigoje paaiškėjo, kad:

1) Kongreso paranga buvo pa
tekusi perdėm Įtakon grupės, 
kurios paskirų asmenų pareiški
mai ir pasireiškimai akivaiz
džiai liudijo jų persigavimą ko
munistu Tėvynės Balso perša
mu kultūriniu bendradarbiavi
mu:

2) Jaunimo Kongreso Komi
teto pirmininkas, kartu ir PLB 
atstovas Jaunimo Kongreso Ko
mitete, ėjo į pasimatymą su pa
vergtos Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto nariu 
prof. Kubiliumi iš anksto gavęs 
PLB Valdybos vicepirmininko 
pritarimą. Kartu su juo pasi
matyme dalyvavo ir trys Jauni
mo Kongreso studijų Komisijos 
nariai;

3) Vizito pas prof. Kubilių 
metu Jaunimo Kongreso Ko
miteto pirmininkas atsiklausė 
Lietuvos Komunistų Partijos C. 
K -to nario dėl galimybių atsi
kviesti i Kongresą delegaciją iš 
sovietinės Lietuvos;

4) Kongreso darbuotojų pasi
tarime Clevelande 1965 m. lap
kričio mėn 28 d., dalyvaujant 
34 Įvairių organizacijų veikė
jam. įskaitant ir daugumą PLB 
Valdybos narių. Jaunimo Kong
reso Komiteto pirmininkas pra
nešė, kad yra užmegsti ryšiai 
su FBI dėl jaunimo delegacijos 
atsikvietimo iš sovietinės Lietu-

Dėl anksčiau suminėtų prie
žasčių tame pat posėdyje 1965 
m. gruodžio mėn. 20 d. pirmoji 
Finansų Komisija pasitraukė ir 
1966 m. sausio mėn. 10 d. įtei
kė PLB Valdybai sekančio turi
nio pareiškimą:

PL Jaunimo Kongreso Finan
sų Komisija buvo sukviesta 
PLB Valdybos iniciatyva iš se
kančių asmenų: V. Adamka- 
vičius, A. Balašaitienė, M. Len
kauskienė, Dr. V. Ramanauskas 
Pr. Razgaitis, J. Smetona, J. 
Stempužis ir vėliau papildyta: 
S. Lazdinis, A. Razgaitis ir A. 
šenbergas.

Septintame Finansų Komisi
jos posėdyje 1965 m. gruodžio 
mėn. 20 d. dalyvaujant visiem 
Finansų Komisijos nariam, iš
skyrus S. Lazdinį, buvo išaiškin
ta, kad:

1) tarp atskirų Finansų Komi
sijos ir PLB Valdybos narių iš
kilo principiniai nuomonių skir
tumai dėl jaunimo iš Lietu
vos išsikvietimo bei PL Jauni
mo Kongreso Komiteto pirmi
ninkė vizito pas prof. Kubilių;

2) PLB Valdybos atstovai po
sėdyje atsisakė užtikrint, kad 
ateityje tokie Žygiai nebus kar
tojami;

3) Finansų Komisijos darbas 
apribojamas išimtinai pinigų 
rinkimu.

Sutarta, kad šiom sąlygom 
Finansų Komisijos darbas nėra 
įmanomas ir finansų Komisija 
iš jai patikėtų pareigų nutarė 
pasitraukti.

pasirašė: Pr. Razgaitis —plr- 
mirt., J. Smetona — vicepirm.. 
A. Balašaitienė — iždininkė. 
Dr. V. Ramanauskas — vice
pirm.. Ant. Razgaitis — sekre

LIETUVOJE
ATGABENO RUSUS, ATGA

BENA IR KOPŪSTUS
Klaipėda yra artimiausia rin

ka Tauralaukio sovehozo augi
namoms daržovėms. Bet šią va
sarą Tauralaukyje išaugintus 
kopūstus teko sušerti gyvuliam. 
Išaugino apie 100 tonų anksty
vų kopūstų, o Klaipėdos daržo
vių supirkimo centras nupir
ko tik 30 tonų. “Sandėliai ir 
parduotuvėjųžVprsti iŠ pietinių 
šalies kopūs
tais” (Tiesa, rūgs. 7). (“Šalies” 
reiškia Rusijos).

Klaipėdoj vyrauja iš “drau
giškų respublikų” atvykę kolo
nistai. Tur būt, jie labiau mėgs
ta savo krašto kopūstus. Šių 
metų patirtis, gal būt, paskatins 
ateity bandyti Klaipėdos apylin
kėse išaugintus kopūstus pasiū
lyti Odesai.. .

BULVIŲ DERLIUS
Visiem Vilniaus laikraščiam 

buvo pranešta naujiena, kad 
Zapyškio kolchoze, 70 hektarų 
plote, bulvių derlius buvo 165 
ir net 180 dvigubų centnerių iš 
hektaro: dvigubai didesnis, ne
gu buvo tikėtasi.

Tas pavyzdys greičiausia bus 
vartojamas rodytis, kad bulvių 
srity “socialistinė sistema pra
lenkė buržuazinę”. Bet bulvių 
derlių vidurkis Lietuvoj pasta
raisiais metais oficialioj statisti
koj svyruoja tarp 77 ir 115 cnt. 
per ha. Ir Zapyškio kolchozas, 
matyt, planavo susilaukti tik 
apie tiek. Apie dvigubai geres
nius dėrlius 70 ha. plote, iš tik
rųjų, sena naujiena, nes visų 
1931-40 metų Lietuvos bulvių 
derlių vidurkis buvo beveik 
119 cnt. per ha. (Elta)

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCEY, N. Y. C.

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancęy St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite 
-skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j Rytų Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

Cosmos Parcels Ęxpress Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• Boston 18, Mass., — 271 Shawmut Avenue .................  Ll 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway .............. A N 8-0068
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ............... EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ................ OI 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ............... TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ...........  BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ...........  WA 5-2737
• CLEVELANO 13, Ohio — 904 Literary Road ............ TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue .................  V! 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8 2256
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av„ tel. 233-8030, 246-0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ...........  TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Avė.............. ES 2-4685
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street ........................ FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3, NJ. — 428 Springfield Avenue .............  Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė................... LO 2-1446
• NEW Y’ORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street .... CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ...................... AL 4-5456
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street .......................... GR 2-6387
• PATERSON 1, N.J. — 89 Main Street ...................... M U 4-4619
• PHILADELPHIA, Pa. 19122 — 1214 N. 5th St., PO 3-4818
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E^Carson Street .......  HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street .......  Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 905 Bank St..................   PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ...........  SW 8-2868
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue .............  Rl 3-0440

WEISS & KATZ, INC.

vos; torius.
5) Finansų Komisija posėdy

je 1965 m. gruodžio mėn. 20 d. 
siekė užsitikrinti, kad panašūs

šio atsistatydinimo pareiš - 
kimo Finansų Komisija viešai 
nepaskelbė dar vykstant Kong-

reso parangai tikslu nepakenk
ti gražiajai pirmojo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso i- 
dėjai ir pozityviems jaunimo 
darbams. Finansų Komisija įga
liojo PLB Valdybą jai tinkamu 
būdu painformuoti lietuvių vi
suomenę apie iškilusius nesuta
rimus ir juos iššaukusias prie
žastis.

Tokios informacijos, parem
tos žinomais faktais, iš PLB 
Valdybos iki šiol nepatyrę, pra
šome šį paaiškinimą paskelbti 
ir tuo būdu patikslinti kai ku
rių laikraštininkų ankstyvesnius 
pareiškimus.

Pranas Razgaitis, Julius Sme
tona, VI. Ramanauskas, An
tanas Razgaitis, Aurelija 
Balašaitienė.

I87 ORCHARD ST.. N. Y. C. Tel. GR 7-II30
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnes
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.
,||J LiJ^aEBaaasgssssss ~

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 pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite! i

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
T«l. AL 4-5319•200 Orchard St.. New York. N.Y. 10002

REPUBLIC Liąuor Store, Ine.
322 Union Avenue, BrooHyn II, N. Y. 

Telefonaš EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas

Didelis pasirinkimas Įvairių vvnų, degtinių, konjakų, midų
Šventėms bei kitokioms progoms



DARBININKAS

Rūta Kilmonyte rytiniame pakrašty

Dalyvaujant televizijos prog
ramos filmavime, tekstai artis-
tam įteikiami tik prieš 4 die
nas ir tai dalimis, nes dažnai 
pasitaiko pakeitimų paskuti
nėm valandom. Televizijos pro-

Iš k. j d. Dana Andrews, Rūta Lee, Vera Milės ir Barry Sullivan — The 
Diek Povveil Show TV programoje.,

Savininkas — Helmut Vollmer
1 206 East 861 h Street

C /a (tvp2te-3AveJCjCf * New York, N. Y.
** Tet RE 4*4428

KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p.
Užkandžiai iš nuosavos virtuvės

Puikiausia vokišką virtuve: pietOs-vakarianė
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

Rūta Kilmonyte su Werner KJemperer filme "Operation Eichman”.

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

Rūta Kilmonyte su Clint Eastvvood “Ravvhide” pastatyme.

Rūta Kilmonytė su Peter-Lawford filme “Sargeants 3”

šią savaitę, nuo spalio 11 
iki 16 Rūta Lee-Kilmonytė, dau
geliui pažįstama filmų, televizi
jos ir scenos artistė, vaidina pa
grindinę rolę pastatyme "Catch 
Me if You Can", Candlewood 
Teatre, New Fairfield, Conn. 
Ta proga su skaitytojais pasida
liname Rūtos įspūdžiais, žvel
giant atgal į jos dar neilgą, bet 
gausiais scenos laimėjimais pa
puoštą artistės kelią.

Rūta savo vaidybinę karje
rą pradėjo dar mažytė. Pirmie
ji jos pasirodymai scenoje įvy
ko Montrealyje, kur ji yra gi
musi, Toronte ir Bostone.

1948 m., kviečiant prel. J. 
Maciejauskui, Kilmoniai iš 
Montrealio nuvyko apžiūrėti 
Los Angeles miesto. Palankus 
Kalifornijos klimatas jiem la
bai patiko ir jie ten persikėlė 
pastoviam apsigyvenimui. Rūta 
čia išėjo ne tik gimnaziją, bet 
studijavo UCLA universitete, o 
taip pat lankė įvairias dramos, 
baleto, muzikos studijas. Dar 
labai ankstyvoj jaunystėj pra
dėjo reikštis ir Hollyvvoodo sce
noje. Pirmasis pasirodymas te
levizijoj buvo Burns and Allen 
programoj.

Dabar ji televizijoje yra jau 
pasirodžiusi daugiau kaip 50 
kartų. Yra vaidinusi įvairiose 
programose, kaip, pav., Drag- 
net, G.E. Theatre, Bums and 
Allen Show, Gunsmoke, Bob 
Hope Show, Jack Benny Show, 
Maverick, Bonanza, Giri Talk, 
Stump the Stars, Alfred Hitch- 
cock Show, Burke’s Law, Ar- 
rest and Trial, The Virginian, 
Perry Mason Show ir kt. Rug- 
piūčio mėnesį dalyvavo keliuo
se epizoduose, kurie buvo nufil
muoti rudeninėm Bonanza pro
gramom.

Rūta yra dalyvavusi ir eilėje 
“panel” programų, kur būrys 
artistų ir artisčių atsakinėja 
žiūrovų patiektus klapsimus. 
Atsakytajam klausimai patiekia
mi ne iš anksto, bet pačios pro
gramos metu ir reikia labai 
greitai susiorientuoti ką atsaky
ti. 

gramos filmuojamos dvejopai— 
atskirom scenom, nebūtinai ta 
eile, kaip jos vėliau sujungia
mos programoj, arba ištisai, tar
si tai būtų tiesioginiame bend
ravime su publika. Daugiausia 
darbo ir pasirengimo pareika
lauja vakarietiškos, cow-boy’iš- 
kos programos. Šį rudenį Rūta 
Lee-Kilmonytė bus matoma dau 
giau kaip 20 televizijos prog
ramų.

Pirmas Rūtos filmas buvo Se- 
ven Brides for Seven Brothers. 
Kaip savo pirmą filmą, ji malo
niausiai tai ir prisimena. Iš vi
sų vaidintų filmų jai įdomiau
sias buvęs Sergeants 3, kur ša
lia Frank Sinatra ir Dean Mar
tin ji vaidino vienintelę moters 
rolę. Daugiausia ji išmokusi iš 
vaidinimo filme Witness for the 
Prosecution. Dar yra vaidinusi 
filmuose: Marjorie Morningstar, 
Hootenany Hoot, Funny Face, 

, Anything Goes, Gaby. Paskuti
nis jos filmas buvo Bullet for a 
Badman. šį rudenį dalyvaus 
naujo filmo Thorns of Summer 
pastatyme.

Šalia gausių pasirodymų tele

vizijos programose ir dalyvavi
mo dešimtyje filmų, Rūta ran
da progų pasirodyti ir teatro 
scenoje, atlikdama pagrindines 
roles daugiausia muzikalinėse 
komedijose. Los Angeles ir ki
tuose miestuose yra vaidinusi 
South Pacific, The Unsinkable 
Molly Brown, Irma La Douce, 
Shovvboat ir kt. Šią vasarą su 
pasisekimu Los Angeles vaidino 
Pajama Game, o Kalėdų laiko
tarpy pasirodys Salt Lake City 
pagrindinėj rolėj Peter Pan.

Tarp gausių užsiėmimų artis
tinėj karjeroj Rūta uoliai pasi
rodo ir lietuviškoje veikloje. Ji 
priklauso Lietuvos vyčių Los 
Angeles kuopai, dalyvauja Re
zoliucijom remti komiteto veik
loje, reiškiasi taip pat ir tarp 
lietuvių respublikonų. Kaip ga
bi pranešėja ji pasirodo ne tik 
Los Angeles lietuvių parapijos 
ir kolonijos pagrindiniuose pa
rengimuose, bet taip pat retkar
čiais nuvyksta ir į kitus mies
tus. Neseniai ir New Yorke ji 
sklandžiai pravedė lietuvių die
nos programą pasaulinėje paro
doje.
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LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9-10 vai. ryto 
WHBI 105.9 FM banga 

išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379 
Vedėjai:

ROMAS KEZYS — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės į

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-1800

Mes esame maži, tad ir erdvės plėstis yra daug! Galimybių taip pat 
netrūksta. Tik reikia: daugiau akcininkų, didesnio kapitalo.

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 89th Avė., Richmond Hill, N.Y.; HI 1-6799 
6755 S. V/estern Avė., Chicago, IIL; GR 6-2242 

LITAS duoda paskolas lengvomis išsimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesnis negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais — galite 
LITUI paskolinti. Mokame aukštus procentus. Bet pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šeimos nariams, ypač jau
niesiems, kad jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja šiuo metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai informaci
jos reikalais prašom kreiptis j New Yorko arba Chicagos įstaigas.

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų, drabužių pasirin
kimas : išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, ap~.inukai, 
bliuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms, progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. II42I

— Tel. 849-7240 — 

~ HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k- Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; Šeštadieniais iki 6 vai. popiet.
87-09 Jamaica Avą., Woodhaven 21, N. Y. • Tęl. VI 7-447“

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCH ALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite.'

6 DIDŽIULES
N’ew Yorke: 1654 2nd Avenue — TR 9-3047

(Tarp 85-86 gatvių) 
Bldf«woode: 56-54 Myrtle Avė. — VA 1-7068

■ Astorijoje: 28-28 8lelnway St. — AS 4-3210

KRAUTUVES 6
Franklin Square, L. I.: 981 Hempstead Tpke. — 

437-7677
Flushinge: 41-06 Main Street — HI 5-2552

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

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR
ĮVAIRIOS RCŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA
Viršuje parodoma spinta išardoma Pristatoma bet kur

JAV-se
ADOLF SCHRAGER FURNITURE, Ine.

Yorkvilės Didžiausia, Gražiausia BaMų Krautuvė
DABAR: 336 Eait 86th Sk (tarp 1 ir 2 Avenue) N.Y. C.

Tol. TR 9-0400
Adata kasdien iki 9 vai. vakario, antradieniais ir šeštad.

iki 4 v. vak

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacint 7-4477

422 Menaban Street, Ridgewoo<f, BrooHyn, N. Y.
~

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliatns tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
34-38-40 STAGG STREET B”OOKLYN, N. Y. 11204

Telefonas STagg 2-5938

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaide- 
tuvinial pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADI8ON STREET
■ROOKLYN 27, N.Y. 

(Ridgewood)

Tek EVergreen 2-8440

WER GAUDĖM TAVERN 
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas

PRANAS BRUČAS, savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421

Tel. Vlrginia 6-9519
SALĖ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių
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LAISVES STUDIJŲ CENTRAS IR JO UŽDAVINIAI
Amerikos Lietuvių Tarybos

gavęs informacijas apie įsteig
tą Boston, Virginia, Laisvės 
Studijų centrą (rreeaom Study 
Center) ir taip pat gavęs pa
kvietimą dalyvauti to centro 
dedikacijos iškilmėse rugsėjo 
25, šį reikalą iškėlė Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdybos su
sirinkime rugsėjo 22. Susirinki
mas nutarė siųsti atstovais: 
pirm. A.J. Rudį, garbės pirm. 
L. Šimutį ir I-vicepirm. dr. P. 
Grigaitį. Jie taip pat buvo pa
likti dalyvauti ir bendrojo Ame
rikos Pabaltiečių Komiteto su
sirinkime rugsėjo 26, Washing- 
ton, D.C. Centro atidaryme taip 
pat dalyvavo Lietuvos atstovy
bės patarėjas dr. St. Bačkis su 
žmona, prof. dr. A. Sužiedėlis 
ir kun. K. Pugevičius.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovai sugrįžo iš Laisvės Stu
dijų centro atidarymo įsitikinę, 
kad šiai institucijai yra skirta 
suvaidinti didelį ir garbingą 
vaidmenį šaltajame kare su ko
munizmu, nes centras ruoš va
dus kovotojus, kokių ligi šiol 
Amerikai ir viso laisvojo pasau
lio kraštams trūko. Ypač trūko 
patyrusių, gerai informuotų ir 
kvalifikuotų kovotojų bei vado
vų. Patirta, kad LSC ruošiasi su
daryti galimybes 400 asmenų 
sistematingai studijuoti vienu 
ir tuo pačiu metu. Asmens, išė
ję centro vadovybės nustatytą 
kursą, įgiję atitinkamus moks
lo laipsnius, Įsijungs į darbus 
prieš komunizmą ir jo kėslus.

LSC panaudos savo uždavi
niam ir kitas mokslo įstaigas, 
taip pat visuomenines organiza
cijas. Centras bus išlaikomas vi
suomenės aukomis.

Laisvės Studijų Centro dedi
kavimo iškilmėse dalyvavo ke- 

Aldonos Kepalaitės rečitalis Elizabethe
Spalio 15 d. 7:30 vai. vak. 

Elizabetho Skautam ir Skau
tėm remti komitetas rengia mū
sų iškiliosios pianistės Aldonos 
Kepalaitės fortepijono rečitali, 
kuris Įvyksta Lietuvių Laisvės 
Salėje. 269 Second Street, Eli- 
zabethe.

Pianistė gimusi ir augusi 
Kaune. Dar visai jauna su savo 
tėvais ir broliu karo atblokšta 
apsigyveno Miunchene, kur in
tensyviai tęsė dar Kaune pra
dėtas fortepijono studijas 
Miuncheno Muzikos Akademijo-

DAIL. J. BAGDONO KŪRINIŲ 
PARODA HARTFORDE

Hartfordo lietuvių klube, 227 
Lawrence St., spalio 15 ir 16 d. 
vyksta dail. J. Bagdono kūrinių 
paroda. Atidarymas bus spalio 
15 d. 6 v.v.; sekmadieni, spa
lio 16, paroda atidara nuo 12 
vai. iki 9 v.v. Hartfordo ir apy
linkės lietuviai kviečiami šią 
parodą aplankyti

New Yorko tautinių tokių grupė foką L. K. Moterų Sąjungos 29 kuopos 50 metų sukakties programoje 
3rooklyne, Apreitkimo parapijos salėje, iokių grupei vadovauja Jadvyga Matulaitienė. Nuolr. R. Kisieliaus.

Ii šimtai rinktinės publikos. 
Centro iniciatorius sveikino se
natoriai Byrd, Jr., Thomas 
Dodd, Valstybės departamento' 
atstovas, kongresmanai O. 
Marsh ir kit., JAV armijos at
stovas gen. Throckmaston, ad
mirolas Calvert, karo aviacijos 
gen. Jack MerreU, marinų ge
nerolas Earle Anderson. Taip 
pat sveikino darbininkų unijų 
vadai, Arfierikos legionierių ko- 
mandieriai, universitetų profe
soriai ir daug kitų žymių asme
nų. Raštu sveikino prez. John- 
sonas, buvęs pres. Eisenhowe- 
ris ir kiti. Pagrindinę kalbą pa
sakė John M. Fisher, Amerikos 
Strategijos instituto pirminin
kas, kuris administruos ir Lais
vės Studijų centrą.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovai turėjo progos ne tik

LOS ANGELES, CALIF. 
L.K SUSIVIENIJIMAS MINI 

80 M. SUKAKTį

Atžymėti L. K. Sus-mo 80 m.
sukakčiai, Los Angeles kuopa 
rengia koncertą - vakarą lapkri
čio 5, šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

Programoje dalyvaus Moterų 
Sutartinė, vadovaujama Bronės 
Skirienės ir mokoma Onos Met- 
rikienės. Antroje programos 
dalyje — Fausto operos dalių 
pastatyme dalyvaus solistai: Ži
nia Kalvaitienė, V. Saras, Kare
le Dambrauskaitė, H. Paškevi
čius, Vytenis Dūda ir Ant. Po- 
likaitis. Šokiams Fauste vado
vauja Rūta Skiriutė. Šokiams 
gros Blažio suorganizuotas jau
nimo orkestras.

Žibutė Brinkienė bus prane
šėja, o Juozas Kojelis patieks 
žinių iš Susivienijimo istorijos.

A.S.

je. Vokiečių profesoriai greit 
pastebėjo jos gabumus ir di
delę vidinę sampratą kūrinių 
interpretacijai.

Atvykusi Amerikon ji studi
jas tęsė ir baigė Manhattanvil- 
le College. Vėliau dar gilinosi 
pas Andrių Kuprevičių. Aldona 
Kepalaitė yra du kartus sėk
mingai koncertavusi Carnegie 
Recital Hali ir Town Hali kon
certų salėje New Yorke. Reikia 
pastebėti, kad mūsų pianistė 
yra taip pat koncertavusi -du 
kartus su New Yorko simfoni
niu orkestru. Kas ją arčiau pa
žįsta. tas greit pastebės, kad ji 
pasižymi menininkės gilumu ir 
kartu kuklumu. Prieš kiek lai
ko ji atliko Bostono Baltiečių 
koncerte savo rečitalį ir buvo 
labai palankiai Įvertinta.

Elizabetho ir apylinkės lietu
viam bus labai gera ir reta pro
ga išgirsti Aldoną Kepalaitę 
spalio 15 Lietuvių Laisvės Sve
tainėje. 296 Second Street. Eli- 
zabethe. įv

pasiinformuoti ir įsitikinti šios j 
naujos institucijos reikalingu- į 
mu, bet ir asmeniškai susitikti i 
su šio naujojo sąjūdžio vyriau
siais vadais, pasitarti dėl Ame- ; 
rikos Lietuvių Tarybos Įsijungi
mo į centro veiklą, taip pat su- I 
sipažinti su daugeliu didžiųjų i 
Amerikos organizacijų, darbi
ninkų unijų ir karo veteranų I 
vadais, politikais, profesoriais i 
ir kitais, su kuriais bus naudin- į 
ga padaryti kontaktus besirūpi- i 
nant Lietuvos išlaisvinimu. A- i 
merikos Lietuvių Tarybos atsto
vai neabejoja, kad bus naudin- į 
ga dėtis prie šio sąjūdžio viso- ; 
mis galimomis priemonėmis, i 
turint galvoj tai, kad LSC duos -Į 
galimumus plačiau iškelti Lie- į 
tuvos nepriklausomybės bylą, , 
laimėti jai draugų ir paramos. į 
Ir, be to, centrui parūpinti pa- ■ 
skaitininkų, kurie komunizmą 
ir jo kėslus tikrai gerai pažįs
ta. Tuo būdu su LSC galės už- 
simegsti artimas ir labai nau
dingas bendradarbiavimas. A- 
merikos Lietuvių Tarybos cent-
ro valdyba turės paskubinti or
ganizavimą kalbėtojų tarnybos, 
kuri turės aprūpinti paskaiti
ninkais visas tas institucijas 
bei organizacijas, universitetus 
ir patį Laisvės Studijų Centrą 
kvalifikuotais kalbėtojais bei 
paskaitininkais, kai jie bus pa
kviesti ar paprašyti pasakyti sa
vo patyrimus bei išgyvenimus 
komunistų okupuotoje Lietu
voje ir supažindinti Amerikos 
jaunimą su komunizmu prakti
koje.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovai, aplankę LSC, išklausę 
pranešimų apie jo uždavinius, 
patyrė kad LSC tikslas yra be
veik toks pat, kokio siekė 1956 
birželio mėn. JAV senate pri
imtoji šen. Paul Douglas rezo
liucija, siūlusi JAV vyriausy
bei steigti valdžios išlaikomą 
Laisvės Administraciją. Rezo
liucija buvo pateikta senatui 
Antano Rudžio iniciatyva ir 
pravesta Amerikos Lietuvių Ta
rybos vykdomam komitetui ir 
nariam talkinant. Deja, vyriau
sybė nedavė jai eigos.

Amerikos Lietuvių Taryba

FLORIDA APSINIAUKĖ
Ispanišku vardu — Inez —pa

krikštytas uraganas buvo smar
kus ir žiauriai puolė pirmiau
sia Haiti salas. Ten, pasiėmęs 
daugiau kaip tūkstantį gyvybių 
ir nugriovęs ištisus miestus su 
mediniais nameliais, - paliko 
kraštą pasibaisėtiname stovyje. 
Besmarkaudamas uraganas pa
vargo, jau nusilpęs žengė į Ku
bos žemę. Zigzagais išvaikščio
jo po visą kraštą. Kaukė vėt
ros, o smarkios liūtys sunaiki
no visą, nuo laukų dar nenu
imta, derliu (cukrines nendres, 
ryžius, kukurūzus, daržoves ir 
kt.). Ir šiaip jau nedakteklių 
pilnai Kubai dabar gresia tikras

//

JU- *

Scena iš "Nemunas žydi” spektaklio. Dainavos ansamblis lajkri«io 5 atvažiuoja iš Chicagos ir šį muzikini 
veikais vaioina Brooklyno kolegijos Walt Whitman salėje. "'jo t r. "V. Noreikos.

DAINAVOS PIRMTAKE VOKIETIJOJE
1944 metų pradžioje Vokieti- 

vyko tikras pragaras. Naktimis 
jos didmiesčiuos, ypač Berlyne, 
miegoti neleido britų bombone
šiai, dienomis krito tūkstančiai 
amerikiečių bombų. Lietuviai, 
kurie tik galėjo, iš miestų bė- 
go į kaimus.

A. a. kun. J. Puišio skyrimu 
buvau priimtas Į Bambergo ar
kivyskupiją, apsigyvenau Lich- 
tenfelse. Tai mažas š. Bavari
jos (frankų) miestukas, bet di
dokas geležinkelių mazgas. Net 
septyniomis kryptimis bėgo 
traukiniai per Lichtenfelsą. To
dėl karo pabaigoj pro Lichten
felsą keliaudavo ištisos minios 
tremtinių, jų tarpe nemažas 
skaičius lietuvių. Nuo sausio 
pradžios iki karo pabaigos pro 
Lichtenfelsą. prakeliavo tūks
tančiai lietuvių, kurių bene pas
kutinysis buvo pats kun. J. Pui
šys, lietw4Žą>-sieJevados vado
vas Berlyne, kai tą miestą už
ėmė rusai.

Berods paties kun. J. Puišio 
rekomenduotas iš Berlyno į 
Lichtenfelsą" atvyko visas Tau- 

badas.
Iš Kubos Inez išėjo Į atvirą 

jūrą ir, vandenyse besišvaistant, 
vėl sustiprėjo, atsigavo ir atsi
suko veidu lyg į Miamį. Kapry- 
ziškai sukinėjosi, tai daugiau 
grasino Bahamų salom, tai vėl 
priartėjo prie Miami.

Inez — ovalo formos, pailga. 
Nors jos centras nesiekia Mia
mi, tačiau vis dar negalime išei
ti iš jos orbitos, iš lietų ir vėt
rų zonos. Uždrausta išeiti Į gat
vę. Lyja visą dieną. Mokyklos, 
krautuvės, Įstaigos (net ir paš
tas) uždaryta. Miami gyveni
mas apmirė.

Miami Beach pakrantėse ne
pastovėsi! Okeanas žiauriai 
verčia vandenų kalnus iki 30 pė
dų aukščio. Atostogautojai už
sidarę viešbučių kambariuose, 
bet vistiek perpučia pajūrio vė
jai. Radijas pranešė, kad vieš
bučiuose daug išmaltų langų.

Miesto elektros laidai vieto
mis nutraukti ir tos miesto da
lys nebeturi šviesos. Pilkais de
besimis apklota Florida jau 
penkta diena laukia uragano pa
baigos. Bet ši klastinga Inez ne
žinia kokius dar pokštus gali 
iškrėsti. Ji neslenka tiesia kryp
tim. bet vis sukinėjasi, tūpčio
ja pirmyn, tai vėl atgal.

Paskutiniomis žiniomis jos 
centras (akis) buvo Key West. 
Ten klebonauja kun. Antanas 
Čeponis Tuo tarpu “žiaurioji 
Inez" — taip ją čia vadina— 
ir vėl suka tiesiai Į Havaną.

J. Narūne, Miami, Fla.

— Kr. Donelaičio lituanisti
nėje mokykloje Chicagoje šiais 
mokslo metais mokosi 370 mo
kinių ir dirba 24 mokytojai. 

tinis Ansamblis, jo dkrigentas 
St. Sodeika, rež. akt. G. Ve
lička, sol. S. Klimaitė. Lieti ten- 
felse jau buvau “Įkurdinęs’ ’ lie
tuvių orkestrą; gal tie muzikan
tai, apsigyvenę vienos 'vokiečių 
mokyklos klasėje, prinešė į 
Berlyną ansambliečiams, kad 
čia gali persikelti netik. orkest
ras, bet ir choras. Tiesa, darbo 
biure dirbo pora lietuvių (nuo 
jų priklausė maisto kortelės, 
rūbai ir butai), bet mažam 
miestelyje apgyvendinti kelias
dešimt ansambliečij nebuvo 
lengva. Dideliu vargia (rūka
lams ir lašiniams padedant) pa
vyko išnuomoti Ansainbliui vi
są viešbutį, esantį prie Vier- 
zehnheiligen šventovėm, Lich- 
tenfelso pašonėje Tada jau 
buvau tikras klebonas — tu
rėjau lietuviam skirtą. bažny
čią, didžiulį chcr; orkestrą, 
vargoninką (St. Sodeiką) ir net 
asmeninį sekretorių Mano ap
tarnaujamame rajone buvo sep
tyni lietuvių susigrupavimai, 
kuriem laikydavau pamaldas, 
taip pat su dr. A. Garmų slap
tai rinkome maiste, rū.kalus sa
vo “parapiečiams”, politiniam 
kaliniam Bayreutįie. Lietuvių 
tremtinių šalpai pinigų duoda
vo vokiečių Caritas ir ypač 
duosnus Bambergo arkiv. Ot- 
to. Maisto ir rūbu kortelių iš
davimo įstaigose ansamblis fi
gūravo kaip lietuvių darbinin
kų moralei kelti ctoras. Vokie
čiai tokio neturėjo, todėl jų 
daugelis dalyvaudavo lietuvių 
pamaldose, kad tik galėtų to 
choro paklausyti Ansamblis 
ypač gražiai išreklamavo Lietu
vą ir lietuvius 1944 vasario 16

IIVLTIMORES ŽINIOS
Sodalietės buvo surengusios 

madų parodą, kun praėjo su 
geru pasisekimu.Vadovavo Eu
genija Pazneikienė. Spalio 2 
pelnas įteiktas parapijos klebo
nui, kuris iš sakyklos padėkojo 
sodalietėm už parapijai suteik
tą paramą.

C.Y.O. kuri gražiai veikia šv, 
Alfonso parapijoj!, kiekvienais 
metais išrenka kandidatus Kara
liaus ir karalienės garbės vie
tom. šiemet išrinko A-ntaną Pat- 
labą ir Margit Molina. Cindy 
Lockwich (Liekeviėiūttė) kandi
datuoja į centro valdytos kores
pondentės vietą. Lin kinie jiem 
pasisekimo.

40 valandų afliid^i šv. Al
fonso bažnyčioje šiemet bus 
spalio 16. 17 ir II. Prasidės iš
kilmingomis mišifflūs ir proce
sija spali) 16, llr. bažnyčia 
bus gražiai papuošia. Papuo
šia seselės kazimieriętės. Kuni
gai kviečia visus kuo gausiau 
dalyvauti atlaiduose.

Diskusijos i vairiais tikėjimo 
klausimais vyksti pirmą ir tre
čią mėnesio penktadieni, 8 v.v. 
Nagrinėjamos minos tikėjimo 
tiesos, popiežiaus laiškai, en

minėjime. Taip pat 1944 metų 
Velykose pamaldas laikiau gar
sioje Vierzehnheiligen baziliko
je. Ansamblis pamaldų metu 
giedojo lietuviškai. Lietuvių 
vardas vietos vokiečių tarpe la
bai pakilo, ir tai padėjo lietu
viam lengviau išgyventi karo 
pabaigos (gegužės 8 d.) agoni
ja-

Karui pasibaigus Tautinis 
Ansamblis išsikėlė į Bambergą, 
Zehligenstadtą, Wiesbadeną ir 
Hanau. Tada jis jau pasivadino 
Dainavos Ansambliu, bet jo va
dovas vis buvo tas pats St. So
deika. Dainava išemigravo Į 
Chicagą ir dar tebedainuoja. 
Netrukus turėsime retą ir mie
lą progą pamatyti ir išgirsti dai- 
naviečius Brooklyne.

Kun. L. Jankus

Jungtinės Tautos skelbia 
Tremtiniu dieną

Pagal JT praeitų metų nuta
rimą spalio 24 yra skelbiama 
Pasaulio Tremtinių Diena. Tą 
dieną visam pasaulyje bus pri
siminti visi benamiai, išvietinti, 
persekiojamieji ir neviltin pate
kę, kurių tūkstančiai buvo pri
versti palikti gimtąjį krašta.

Daug tūkstančių panašių 
tremtinių turime ir mes lietu
viai. Pasaulio Jungtinės Tautos 
padeda ir prisimena tik lais
vam pasaulyje esančius tremti
nius, mes lietuviai turime pri
siminti JT užmirštuosius lietu
vius tremtinius Sibire. Lenkijo
je. Jų vienintelė viltis yra ne 
Jungtinės Tautos, o tik Ba’fas 
ir ištremtųjų artimieji, jei to
kiu jie turi. K. LJ.

ciklikos. Vadovauja kun. J. An- 
toszewski. Diskusijos vyksta 
mokyklos kambariuose.

Suaugusių klubas rengia 
“Halloween Party” spalio 29 
Šv. Alfonso mokyklos salėje. Už 
įdomiausius kostiumus ir kau-1 
kės bus skiriamos premijos.

Viktoras ir Alberta Šalkaus
kai aktyviai reiškiasi parapi
jos organizacijose. Jie 14 metų 
veikia ir CYO. Paskutiniame 
šios organizacijos laikraščio 
“The Spark" numeryje įdėta jų 
ir jų dukters Leokadijos ir 
žento Richardo Vandenbergo 
nuotrauka.

Lietuvių postas 154 yra vie
nas iš veikliausių veteranų pos
tų visoje Marylando valstybė
je. Spalio 30 jis rengia jau
tienos kepsnio “bull roast" pie
tus. The Eastern Center, 7940 
Eastern Avė Pradžia 1 v., bai
giasi 6 v.v. Legiono nariai 
kviečia visus i parengimą šo
kiam gros orkestras

Jonas Obelinis

Į| IŠ VISUR
—Kun. Juozas Gaudinskas, 

62 metų, mirė rugsėjo 30. Iš
kilmingai palaidotas spalio 4 
Fatimos kapinėse Shenandoah, 
Pa. Šiame miestelyje jis ir bu
vo gimęs. Paskutiniu laiku bu
vo Easton, Pa. šv. Mykolo lie
tuvių ir šv. Bernardo parapijos 
klebonu.

— Rašytojas Aloyzas Baro
nas, su slapyvardžiu Pilnatis 
dalyvavo ateitininkių “Gied
ros” korporacijos skelbtame ro
mano konkurse ir laimėjo 1000 
dol. premiją už romaną “Tre
čioji moteris”. Konkursui buvo 
prisiųsti aštuoni rankraščiai. 
Jury komisiją sudarė: J. Vai
čiūnienė, I. Motekaitienė, D 
Kučėnienė, č. Grincevičius ir 
K. Bradūnas. Baigminiam posė
džiui spalio 7 pirmininkavo I. 
Moteikaitienė, sekretoriavo C. 
Grincevičius. Laureatui premi
ja bus Įteikta lapkričio 27 gied- 
rininkių ruošiamame literatū
ros vakare — koncerte, Jauni
mo centre, Chicagoje.

— Rašytojas Antanas Gus
taitis spalio 16 Chicagoje, Kul
tūros Fondo veiklos dešimtme
čio minėjime skaitys savo kū
rybą.

— Kultūros Fondo vedamas 
finansinis vajus Chicagoje vyks
ta sėkmingai. Visuomenė, ne
mažai aukojusi praėjusiais me
tais lapkričio 13-sios žygiui 
New Yorke ir šiemet jaunimo 
kongresui, atsiliepė ir i Kultū
ros Fondo prašymą. Šiuo me
tu dar laukiama daugiau atsilie
pimų Į išsiuntinėtus laiškus. 
Chicagoje vajaus komitetui va
dovauja dr. Leonas Kraučeliū- 
nas. Jam talkina Chicagos apy
gardos valdyba, tarybos nariai 
ir apylinkių valdybos.

— Dr. Leopoldas ir Nijolė 
Trečiokai iš Chicagos, III., per
sikėlė Į Kaliforniją. Apsigyve
no Santa Monica mieste, neto
li Los Angeles. Dr. L. Trečio
kas laikinai pradėjo dirbti Ve
teranų ligoninėje, West Los An
geles.

— Prof. dr. Antanas Klimas, 
dėstąs Rochesterio universite
te. spalio 16 skaitys paskaitą 
Kultūros Fondo veiklos dešimt
mečio minėjime Chicagoje. Dr. 
A. Klimas aktyviai dalyvauja 
lietuvių veikloje savo apylinkė
je ir yra JAV LB tarybos na
rys.
— Rašytojas Jurgis Jankus, 

daugelio literatūros premijų 
laureatas, spalio 16 Chicagoje, 
Kultūros Fondo dešimtmečio 
šventėje, skaitys savo kūrybą. 
Rašytojas nevengia visuome
ninės veiklos ir yra JAV LB 
tarybos narys.

BALTIJOS AIDŲ 
RADIJAS CLEVELANDE

Baltijos Aidų radijo progra
ma šį rudenį transliuos eilę į- 
domių koncertų, pasikalbėjimų 
su žymiais amerikiečiais ir pa
skaitų Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos klausimais. Vienos valan
dos programoje 50 minučių ski
riama Pabaltijo kraštų muzikai 
ir 10 minučių paskaitom, vad. 
Baltic Forum. Pranešimai da - 
romi anglų kalba.

Spalio mėn. programos vyks 
šia tvarka:

Spalio 10 Pabaltijo chorų ir 
solistų koncertas, redaguoja 
latvis Eriks levinš.

Spalio i 17 populiarios muzi
kos koncertas, redaguoja estas 
Toivo Karios.

Spalio 24 operinės muzikos 
koncertas, redaguoja Raimun
das Kudukis.

Spako 31 Pabaltijo jaunimo 
programa ir vaikų choru kori- 
certas. redaguoja latvis Eriks 
levinš

Lapkričio 7 liaudies muzikos 
koncertas, redaguoja estas And- 
reas Traks

Baltijos Aidų programos di
rektorium yra Juozas Stempu- 
žis Programa girdima Clevelan 
de. Akrone ir artimose apylin
kėse kiekvieną pirmadieni 89 
vai vak per \VXEN-FM radijo 
stoti banga 106.5.
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štė Jamaica A,ve. ir. Elderts fwan<ride jfcs," d 
te — tade&am jau pažįsta- baigė K^ti yonj 

vietovė. Rrauojų prieši-
ka šiojt aikštėje yra White
ibs SC neaetaą lentelėje
4sx dviem vietcan už mūsiš-
s aukščiau ir turįs 3 taškus

‘ Pimosibs kmnandos
deda 2:30 vąL, o rezervinės

teštadienj pirmenybių nmg- 
es mažufiai žaidžia prieš Ein 
cht 3 vi, ESntracht Ovai, 
taria' U laimučiai - žaidžia 
eš DSC Brooklyri 3:15 vai., 
tropolitain Ovaį Maspeth,

WOOD WORKING
MACHINE HANDS 

Exp all type wood machines

fONKERS SCztAK 3:1 (1:0)
Ir vėl nepavyko mūsų futbo 
mkam Yonkerse,- kaip per 
ę metų. Sį kartą jau iš anks- 
vilties neturėta, nes sudėtis 

na varginga. LAK žaidė &oš 
dėties: Žadvydas; Palys, Bud- 
His, Budrednas, Remėza; ~Vai- 
us, Kreicas; Anina, Daukša, 
rozinskas, Šileikis. Puolimas 
t brolių Kiveėkų liūdnai atro- 
j, todėl pasikliauta gynimu, 
iris bent pradžioje savo dar- 
ą atliko neblogai. Pirmą įvar- 

priešminkas pasiekė mūsų 
įmikam du kartu paeiliui kliu- 
ant vienas kitam išmušti ka- 
luolį iš baudos aikštės. Ant
is įvartis krito iš 11 m. bau
blio, kurio teisėjas tikrai ne- 
irėjo priteisti. Esant pasek
mei 3rl; mūsų garbės įvartį pa- 
ieke' iš ‘ gero Mro-
inško pahvinaoi Antrame kėli- 
i:.za . /i.; '.^u,

also general help 
Good Salary, Benefits 

Cusfom Woodcraf+ 
. 130-38 90 Avenue 
Richmond HUL Oueens 

VI 6-5100

WANTEO EXP. 
DOCK FOREMAN

Steady ;
Nice working conditions

Striclckmd TraMpoctaMoft 
333 North &airy SL, Btoyn 

CaD 386-9110 ajflt for lėss DeMareo

.... Wanted tkp. Ofraritnri 
on Merrow A Budiną Machines 
Steady verk. Many fringe benefits

NUR8ES - RN cr LPN ' 
fui] time 3 PM to 11 PM 

RN >26, LFNSŽOper diem

WANTEO EXP MECHANIC 
. ON FORD

Excellent Salary - Steady Work
Nioe Woridng Conditions

ONEI L FORD '

H. W. FEMALE

'614 W. 49th Street, N Y C 
JU 6*1630

■ , —.r i r.:-:

NURSING HOME 
Glen Cove (516) OR 6-7320

BOOKKEEPER - BANK

Burros sens No. 200, checking 
account exp., excellėftt salary, 
pairi benefits. Bferchants Bank 
oflhr 43^ Bvray.

WO 6-5500 dx+ 244
IBakera. MaoM
WarKen St. t

516 MA 1-8600

Sheet Metai Trainees openings for 
capable and abie-bodied men with 
high schoel or equivalent education 
to learn sheet metai trade no expe- 
rience necessary, only a wilHngness 
to learn a good payii 
Mon. thru Friday 9 1
Metai A Hastic Co 136-23 34th Avė.
FTushing, LJ. ,

ing trade. Apply 
to 5 PM Teicher

NURSES-RN
Prevaihng Salary Rates 

SMAILE HOSPITAL PLŪS 
VACATION and EKTRAS

BAYRfDGĖ HOSPITAL 
437 Ovington Avė., Bklyn

Cah TE 9-1313

■ šečbezAbies

o.r* Jaunesnėm {ridikam, sto- 
:ojan? patyrimo, taktinės klai- 
los dar atleistinos, bet vyres
nėm su eilės metų stažu, vieto-

SERVICE MAN
TO SERVICE A REPAIR 

DUPLICATING MACHINES
Good Starting Salary 

-i- Comm. 4- Bonus, 
Profit Sharing Plan

BELL A HOWEL1. CO. 
OITTO D1VISION

Call Mr. LEON FORTE 
YU 6-0700 

for interview

WANTED EXP. OPERATORŠ 
ON SINGER MACHINES

Steady Work, Nice Workmg Condi- 
tions Bonus Plan. Vacations and 

Fringe Benefits
MONROE PRODUCTS 61Gręenpoint 

Avė., Bklyn, EV 3-2128

WORK ON COLORFULTHIRD AVĖ. 
IN THE GRAND CENTRAL AREA 

our attractive air-conditioned offices, ;
. , working wįth key Execiitivcs in SALES -

į.; :>MARKEt\ RESEARCH - TRAFFIC 
ADVERTISIN - MEDfCAL - etc.

Wori for. a leading divėrsified brand name constuner produets
<■ Jvll. ”* '• • ; . *• <’ * ’ ?

and phang|ceutical manufacturer. • - - .

- . uTOP SALARIES for TOP SECRETAPJES
- -H 3 and. EMPLOYEE BENEFITS

WANTE£> OPERATORŠ
■■■•.. ON SEWING MACHINES 

Steady work an year round No exp. 
necessary — Willing to train for 
plastic cushfons

_ r PATIO PADS '
148 Albany Avė., Lindenhurst, N.Y.

516 - 893-1110

James Loncaa CMMĮbd SM« 
213* W. 35 SL, N.Y.C. NeĮW\Aa*5e®k 

no* W1U be 257 W. 35 «-
We cater to the entire ftunily—Open 
6 Days a Week —Late Nite Frtdays 
For Real Values, eone in and see us 

Call OX 9-3043

mcknight Movntt? & stosląoe:

Good Salarles. Dtffeatteti -Coaiplete 
Fringe Benefits 

MH>WOOD HOSPITAL
19 Winthrop St. — Brooklyn, N.Y. 

IN 2-7600

Avence, N. Y.— YU 6-1000, Ext. 533
J\-‘ — An Equal Opportunity Employer

WANTED EXP. OPERATORŠ
SECTION PIECE WORK 

Steady Work
Nice Wortong Conditions - 
FINE GARMENTS, INC.

2100 Summit Avė. Union City, NJ.
Call (201) 867-1415

BEACON LOOMS 411 Alfred avė. 
TEANECK, N. J.

LocalLcag Dirtanee 
Houerty or Fiat Įttte. Fully Įnsured. 
Free EStiniates. Štar^gt. fist CJourte

- ous Service ’ 
Dial 374-3743

256 S. 19th. St. Nevark

REAL E5TATE
Saddlcbrook “Stop! Lb*!I*fai!" 
STOP: ?iįL yo«L DOOK: M tMs 6 
room. Cape yrith briefc 4k ohimlntun 
estertor, ftrtpace iM g*n&>------
TŪBUS rjž įįMįįgfclfr* į 
and1 near N.Y. transportatton. *

; ftjro YOU THOUSANDS OF 
READERS WH0 KN0WTHAT 

AND SMOKING ARE HARMFUL!

Here at lašt is a new kind of hospitalizatidn plan for non-drinkefs 
and non-smokers only! The rates are fantastically low because < 
"poor risk” drinkers and smokers are excludėd. And because yuur 
health is superior...there is absolutely no age limit, no physical -4 
examination, no waiting period. Only you can cancel your pdicy.... J 
and no salesman will ever call!SUrtžaf feti. flbfrvesrytot 
day you enter any hospital... f 1 r ia—

taHhurob. 
Mrt tronbte,

» for woa*wbodrink oram 
itepr te» M žte's wiya 
OsfMfMOljii—iii 4

ann'MfllčaE > I m iztte liūtamu*w Z MW H»alnWntW Dl^^^evv

0730 Officosr liberfyville, IBaots
rofc **•’* 

AMERICAN HMPEMIKt HOSPOMIZATION 
faMt(H&ŠTP«tNT)______________________ ■ '■ ■ ■■ ' -
SMt«rU>

Mite
.Muė

ter rovinąi for At membso d trr ftOSv Hftif ~; ”r-"
KE AGE HEIGHT VVEI6HT tENĖFlClMr BIRT H OATS

v* oRcnofa m fjuuvy/
Wa pav12,000 caah ta accidentaf 
<fa«LWo p«» 32,000 ta Jo« oC 
ow bud, on» tart, ar oTonr (įjrk
W»mOf MflOO caah fbr loto af ttel 
•yM, boChtecb,acboClRfte. ,

jM6 ytgp Uįytr iSSBf 
Acfcr * Jsamta iLBe 
f*WUto esoctfy nfatf a* «ėr w 
don. Tktn, if ftr aay 
H yia art net 106% ta&fįl, 

t^oil youf potįty Asdift AP
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