
Du—pirmyn, du be ketvirties—atgal... 
Ar komunistų valdomoje rytų Europoje liberalizacija 
eina taip, kaip tuo tiki kai kas Amerikoje?

Kokių vaisių duos sąmokslas‘eiti pro juodąją Afriką?

“Paskutiniais laikais Vakarų 
valstybininkai ir laikraštinin
kai prisiėmė savo išminties bū
tinu ženklu tikėjimą, kad rytų 
Europos komunistinės valsty
bės daro sparčius žingsnius Ū- 
beralizacijos link. Bet ar tai 
tiesa?” — klausia Newsweek 
(spalio 9) ir duoda infonnaci-

paranoikai dėl galimo Ameri
kos ir Kinijos susitarimo”.

— Prahoje, Budapešte, Bel
grade aš girdėjau užtikrinimus 
iš užsienių reikalų ministeri
jų, kad Izraelis esąs “kolonia
lizmo klusnus įrankis” ir kad 
vakarų Vokietijos kariuomenei 
jau leido Sinajaus pusiasaly

Afrika imasi rasines kovos prieš baltuosius; kovos priemones 
•— J.T. propaganda ir ginkluoti teroristai. Kas jy užnugary?

Nieko naujo galima tarti 
apie Vietnamo frontą, diploma
tų dialogus Jungtinėse Tauto
se ar šalia jų; nieko naujo dėl 
atominės sutarties, dėl viduri
nių rytų. Nieko naujo — tik 
rutininės kalbos, posėdžiai. Ta
čiau diplomatai J. Tautose ima 
labiau kreipti dėmesį į juodo-

lan Smith, Rodezijos min. pirmi
ninkas — pirmasis juodosios Afri
kos taikinys.

sios Afrikos augančias rasines 
nuotaikas ir veiklą prieš bal
tuosius Afrikoje ir prieš tuos, 
kurie nieko nedaro baltųjų pir
mavimui panaikinti.

Pirmasis taikinys — Rodezi- 
ja ir Pietų Afrika. Toliau Por
tugalijos Mozambikas ir Ango
la. Pirmoji veiklos priemonė 
— Jungtinės Tautos. Afrikos- 
Azijos blokas yra pakankamai 
didelis, kad sukeltų opiniją. 
Kalbom J. Tautose siekia pa
veikti J. Tautų prestižą imtis 
priemonių prieš minėtas valsty
bės, kur vyrauja baltųjų ma
žumos valdžia. Kritiką J. Tau
tom dėl neveiklumo nukreipia 
iš tikrųjų prieš Ameriką, prieš 
Angliją. Esą Saugumo Taryba 
jau pernai gruodžio mėn. pri
tarė sankcijom prieš Rodeziją; 
taip pat pernai nutarė atimti 
Vakarų P. Afriką iš dabartinės 
valdžios ir pasiimti J. T. ži
nion. Bet nieko nepadaryta, 
nes Anglijai P. Afrika geriau
sias klientas, o Amerika in
vestavusi savo kapitalų ten. 
pusę bilijono.

Vietname vienos kovos baigtos?
Vietname vienas kovų veiks- kad puolimai gali atsinaujinti, 

mas baigtas ar bent nutrauk- Puolimai buvo aštriausi lig 
tas — prie demilitarizuotos zo- šiol visame kare. Puolė 35,000 
nos Conthien įtvirtinimus ko- priešų, gynėjų buvo 17,500. 
munistai puolė beveik ištisą 
mėnesį, o dabar jų patrankų 
ugnis nutilo. Amerikos bombos 
palaužė puolikų nugarkaulį. Ta
čiau gen. Westmoreland įspėjo,

Gynybos nuostoliai 1,000 vyrų, 
puolikų apie tris kartus dides
ni. Conthien lyginama su Dien- 
bienphu, bet rezultatas kitas A- 
merikos lėktuvų dėka.

Opinijoje spaudimas tebeauga

Antra priemonė kovai prieš 
baltuosius — partizanai teroris
tai. Jie seniai veikia Angoloje. 
Tačiau nuo pernai metų imta 
organizuoti visu 2,000 mylių 
pasieniu, kur juodoji Afrika 
susisiekia su baltųjų valdoma 
Afrika. Rugpiūčio mėnesį šim
tinė teroristų įsibrovė į Rode
ziją ir iš ten turėjo persimesti 
į Pietų Afriką.

Kiek šioje kovoje reiškiasi 
pačių afrikiečių iniciatyva, kiek 
ji ateina iš šalies, žinios nevie
nodos. P. Afrika paskelbė, kad 
juodieji egzilai iš Pietų Afri
kos — apie 9,000 — esą treni
ruojami Kinijoje, Sovietuose, 
Kuboje, Alžire, Egipte. Kinai 
davė ginklų ir pinigų tiem te
roristam, kurie brovėsi į P. Af
riką.

Sovietų šuoliui j Afriką būtų 
labai naudingas prietiltis vidu
riniai rytai. Mėginimas prietil
tį išplėsti nepasisekė — per
versmas sukliudė Graikijoje at
sistoti tvirta koja; pastangos 
išplėsti prietiltį Nasserio inicia
tyva iš dalies nepasisekė. Ta
čiau po konflikto tarp Nasse
rio ir Izraelio Sovietai tvirčiau 
stovi viduriniuose rytuūose nei 
prieš konfliktą^ ją karo laivai 
jau ne tik Egipto, bet ir Alžiro 
uostuose; jų klusnesniu vergu 
tapo Nasseris, nei jis buvo 
prieš konfliktą: pagaliau pirmu 
kartu nuvyko į. Maskvą ir Jor
danijos karalius, kuris lig šiol 
rėmėsi tik Amerikos ir Angli
jos globa.

Stebėjimo išvada — kai su
stojo esamose pozicijose kova 
dėl įtakos Europoje, Azijoje, lo
tynų Amerikoje, Sovietai ir ki
nai komunistai mėgina frontą 

-gyvinti juodoje Afrikoje.

Daugialypė Afrika bunda — pati ar iš šalies budinama?

Komunistai nenori nė kalbėti
Prezidento LBJ siūlymus su

sitikti su š. Vietnamo preziden
tu Ho Chi Minh ir pradėti de
rybas š. Vietnamo spauda 
griežtai atmetė. Pati Hanoi vy
riausybė iš viso nepasakė nė 
žodžio.

Amerikos žydai ir 
Maskvos cirkas
Jewish Press spalio 6-13 į- 

spėjo žydus dėl Maskvos cirko, 
kuris gastroliuoja New Yorke, 
lankymo. Tai esanti pinigų gau
dymo priemonė (bilietas nuo 3 
iki 7 dol.), parama Rusijai. 
“Bet kuris amerikietis, kuris 
perka bilietą į bet kokią rusų 
pramogą, duoda pinigus Rusi
jai — tai Rusijai, kuri siekia su
naikinti mus kaip amerikiečius 
ir kaip žydus”.

daryti bandymus su naujais 
ginklais. “Tai oficiali linija ry
tų Europoje”, sako korespon
dentas.

— Belgrade užsienių reikalų
kai kas vakaruose apie 
Europos liberalizaciją?

jas F. Yorick Blumenfield, ku
ris buvo laikraščio korespon
dentas rytų Europoje nuo 1964 
iki šių metų rugpiūčio.

Taip, ar tai tiesa, ką skelbia
rytų ministerijoje jam aiškino, kad 

perversmas Graikijoje, Izraelio 
agresija prieš .Jugoslavijos 
draugą Nasserį reiškia slaptą 
Vakarų sąmokslą prieš Jugosla
vijos teritorinį integralumą.

— Daug kas kalbėdami apie 
vidaus gyvenimo pažangą, ro
dė statistikas, kaip auga vieno 
asmens galvai procentais plie
no, cemento, elektros gamyba, 
ir jie buvo labai nustebę, kad 
aš nepatikėjau, jog tie padidė
ję procentai reiškia žmonių 
gyvenimą pagerėjus ...

Korespondentas kaip tik ir 
pastebi, kad Vakarų korespon
dentai yra verčiami tas komu
nistines informacijas, atitrūku
sias nuo tikrovės, kartoti savo 
pranešimuose...

Trejų metų reporteriavimas 
iš rytų Europos sostinių —ra
šo Blumenfield — mane įtiki
no, kad rimčiausia problema 
rytų Europos komunistiniam 
vadam yra tikrovės jausmo pra
radimas. Toki vadai kaip Len
kijos Gomulka, Vengrijos Ka- 
dar, Čekoslovakijos Novotny, 
Bulgarijos Živkov, kurie laiko
si valdžiose nuo 1956, nesusi
gaudo, kaip su savo ūkinėm so
cialinėm reformom atsistoti 
ant tikrovės pagrindo.

Propaganda, skirta kitiem, 
esanti paveikusi juos pačius, ir 
jie yra atsidūrę tarp fantazi
jos ir tikrovės. Tokia atmosfe
ra atskiriem klausimam aiškini
mus pakiša tiesiog absurdiškus. 
Autorius tai ima iliustruoti dau
gybe savo patirties faktų.

— Bukarešte jis pietavęs su 
redaktoriais. Vienas iš jų, 
sako, mane rimtai paklausė, 
kodėl Amerika padeda komu
nistinei Kinijai atomines bom
bas gaminti. Kai nustebęs ko
respondentas teiravosi, iš kur 
tokia žinia, gavo atsakyįną: 
esą tai girdėta iš Maskvos ra-

SOVIETAI pralenks Ameriką
Jei dabartinė padėtis bus tę

siama, tai Sovietai iki 1970 
pralenks Jungtines Valsty
bes tarpkontinentinių raketų 
skaičium. Taip įspėjo privatus 
Georgetown universiteto “stra
teginių studijų centras”, ku
riam vadovauja admirolas Bur- 
ke.
HUSSEINAS MASKVOJE

Jordanijos karaliui Hussei- dijo. Kai paskiau koresponden- 
nui Maskvoje spalio 3 pažadėjo 
ūkinės ir karinės paramos. N. 
Y. Times mano, kad tai reiš
kia naują politiką Husseino, ku
ris lankėsi Maskvoje pirmą kar
tą ir lig šiol buvo pasikliovęs 
Amerikos ir Anglijos parama.

Anglijos darbiečių partija 
spalio 4 reikalavo, kad Angli
jos vyriausybė atsiribotų nuo 
Amerikos politikos Vietnamo 
reikalu; kad pasisakytų už bom
bardavimo sustabdymą. Tos rū
šies kalbos prieš Ameriką su
stiprintos ir Jungtinėse Tauto-

Pačioje Amerikoje sustiprin
ta opinijos kova Kongrese.

i Šen. Dirksenas pavasarį prie
kaištavo demokratam, kad jų

> partija esanti suskilusi. Dabar
> aiškus skilimas ir respublikonų 

partijoje. Šen. Dirksenas tebe
laiko tvirtai už prezidento LBJ 
politiką. Bet, Chr. Sc. Monitor 
pareiškimu, tarp 26 senatorių 
respublikonų jau esą iki 10-16 
“balandžių”. Tarp jų minimi 
Morton, Case, Percy, Javits, 
Hatfield. Kova eina dėl arti
miausio tikslo — sustabdyti 
bombardavimą, tikintis, kad 
Hanoi leisis Į derybas. Bet tie, 
kurie taip siūlo, neturi vilties, 
kad Hanoi leisis. Jie tad aiš
kinasi: bent pasaulio opinijoje 
mūsų padėtis bus geresnė. šį 
argumentą buvo seniai atmetęs 
buvęs valstybės sekretorius D. 
Achesonas, laikydamas didžiu
le klaida politiką vairuoti pa
gal patikimą opinijai.

— New York© mieste lap
kričio 7 balsavimam Įsiregistra
vo 3,270,751 balsuotojas.

— Vietname tebeina stipri 
komunistų patrankų ofenzyvą. 
Kongrese auga nekantravimas 
dėl Vietnamo.

LBJ POLITIKOS GYNYBA PA- I 
VĖLINTA

Prezidento politikai paremti 
dabar paskelbti pareiškimai a- 
viacijos štabo viršininko gen. 
J. A. McConnell. Jis liudijo se
nate rugpiūčio 22: jei būtų bu
vęs priimtas karinės vadovybės 
pasisakymas už staigų ir stiprų 
puolimą 1965, šiandien karo 
aukų būtų mažiau. Bet vyriau
sybėje laimėjo “gradualistai”, 
kurie siūlė palaipsniui stiprinti ' 
bombardavimą. Tokia politika Š 
davė laiko priešui sustiprinti 
gynybą.

— Peru užpirko Prancūzi
joje karinių lėktuvų, Argenti- į 
na tankų. Amerika prieš Į 
tai buvo protestavusi, nes to- j 
kiais pirkiniais bus pradėtos 
ginklavimosi lenktynės ir lo
tynų Amerikoje.

— Žydai nuo spalio 4 pradė
jo naujų metų šventes, kurios : 
truks 10 dienų. - . J

— Senatas spalio 4,„ 45:41
balsais atmetė vyriausybės nu
matytus 2.8 bilijonus progra
mai prieš skurdą. kesčių kėlimo projektą?

Respublikonas Dirksenas už ctemo- Demokratas Fulbrfghtas prie* de- 
kratą Johnsoną mokratą Johnsoną

Arabai pasijuto pasiklydę

Jei legendom gyvena komu
nistę vadai savo kraštuose, tai 
legendom apie tuos kraštus gy
vena ir Vakarę vadovaujantie
ji žmonės. Korespondentas sa
kos: “Grįžęs namo į Jungti
nes Valstybes, radau, kad ame
rikiečiai mano Staliną esant pa
laidotą, o iš tikrųjų Stalino sis
temos daugelis dogmatinių 
formų tebeklesti rytų Euro
poje”. - '

* “Kai kurie ir labai mokyti a- 
merikiečiai stebėtojai nebe - 
mėgsta galvoti tokiom senama- 
dėm sąvokom kaip 'geležinė 
uždanga’, ‘policinės valsty
bes’. Tačiau — sako kores
pondentas. — vardo pakeiti
mas moderniais elektroninių 
pabūklų vardais nepašalina pa
ties uždangos buvimo fakto. Ei
lės žmonių iš rytų Vokietijos, 
Čekoslovakijos, Vengrijos, kai 
jie nori pereiti į Austriją, te- 
bešaudomi. Tai yra tikrovė, ku
rios nenori matyti tikintieji, 
kad komunizmas jau įžengęs į 
liberalizacijos erą. Komunisti
niai režimai iš tikrųjų liberali- 
zuojasi, bet tokiu greičiu —du 
žingsnius pirmyn, du be ketvir
ties atgal. Eksperimentai Su 
formom atmainas duoda daug

“Concerning the Baltic Sta- lėtesniu greičiu, nei daugumas 
tęs specifically, the United Sta- 

________ __ tęs .. .has consistently adhe- 
bereikšmis. L. Dir- red to the policy of non-recog- 

nition of the forcible incorpo- 
ration of L a t v i a, Lithuania, 
and Estonia by the Soviet Uni
on. The position of the Uni
ted States in this regard has 
been publicly affirmed... on

tas pradėjęs tikrinti, sužinojęs, 
kad tikrai Maskvos radijas 
skelbęs, jog Amerika ne tik 
pristato atomines medžiagas 
Kinijai, bet jau slaptai sutarė 
ir dėl Vietnamo ... “Daugu
mas Europos komunistų yra

DIRŽINSKAITE ir GOLDBERGAS
pridėta “LTST ministerio pir-Elta praneša:

“Rusų delegacija atsivežė į mininko pavaduotojas ir LTSR 
dabartinę Jungtinių Tautų sesi
ją ir Leokadiją Diržinskaitę 
(Piliušenkienę) iš Vilniaus.

Lietuvių kvislingų garsia
kalbiai bando garsinti L. Dir
žinskaitę Amerikos lietuviams 
kaip “tarybinės Lietuvos užsie
nių reikalų ministrą”. Jungti
nių Tautų sekretoriate, tačiau, 
toks titulas nežinomas, nepri-

užsienių reikalų ministeris”.
Šitokis priedas galima laiky

ti Maskvos iššūkiu ambasado
riui Arthur Goldbergui. Taip, 
tiesiai Goldbergui, kuris rugpjū
čio 31 atsakyme A. Mažeikai 
rašė:

čia įregistruota tik 
kaip viena iš rusų delegacijos 
narių. Prasidedant šiai Jungti
nių Tautų sesijai, Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimas, kaip ir 
kitais atvejais, dar kartą įsak
miai priminė Jungt. Tautų se- appropriate occassions through 
kretoriatui ir delegacijoms, kad 
rusų (Sov. S-gos) delegacija nie
kad nėra įgijusi teisės atsto
vauti Lietuvai, Latvijai ar Es
tijai. Tai taikoma visai rusų de
legacijai, neatsižvelgiant, kokių 
asmenų bebūtų tos delegacijos 
narių tarpe.”

amerikiečių tai gali net įsivaiz
duoti”.

Kaip amerikiečiai nerealiai į- 
vertina padėtį, pavyzdžiu nu
rodė Jugoslaviją. “Mes pri
ėmėm Jugoslavijos gudriai su
formuluotą aiškinimą apie jos 
neutralumą (nonaligment), apie 
Jugoslavijos ryšių nutraukimą 
su Maskva, apie Tito nepriklau
somą politiką.” Bet vidurių ry
tų krizė parodė, kiek tas aiš
kinimas nebuvo tikras: Jugos
lavija tuojau nuėjo su Maskva.

Korespondento vertinimu, 
“nepriklausomos minties ir vei
klos galimybės plėtojasi taip 
palengva, kad reikės daugel 
metų, iki realizmas įsigalės”.

the public statements of ran- 
king United States officials...”

Sovietinis triukas pridėti 
prie Diržinskaitės pavardės mi
nėtus priedus, kurie žaloja A. 
Goldbergo minėtą Amerikos po
litiką, yra išmėginimas, ar 
ambasadorius Goldbergas bus 
tas “official”, kuris pareikš 
“statement” šia proga, ar ty
lės.

Jei pasirinktų tylą, tai tiem, 
kurie kreipsis. į jo įstaigą, gal 
bus aškinama: čia nieko ypa
tingo; tegul Sovietai savo žmo
nes laiko, kuo nori; bet mes 
jų tokiais nelaikom. Tokis pa
aiškinimas reikštų maždaug 
tylą ir tuo atveju, jei prie ku
rio delegato pavardės pridėtų 
pažyminį: toks ir toks, “pro
kuroras tarptautiniame teisme ______________
prezidentui Johnsonui teisti ūž trejus metus komunistinėje 
genocido nusikaltimus...” tikrovėje, ir jo liudijimas pri-

Šią Eltos informaciją patiks
linant, tenka priminti, kad 
Darbininkas rugsėjo 22 rašė: 
“ji (Diržinskaitė) atsiųsta į 
Jungtines Tautas su viltim, kad 
čia bus priimta kaip Sovietų 
delegacijos narys ir prie jos pa
vardės bus galima pridėti pa
žyminį, kad tai Lietuvos 'užsie
nių reikalų ministeris’. Sovietai 
tikisi: jei tas pažyminys nebus 
nubrauktas, tai bus mažas 
žingsnis kelyje į pripažinimą

Arabų diplomatai ieško para
mos prieš Izraelį rytuose ir 
vakaruose. Bet kelius vakaruo
se patys užsitvėrė: nutraukė 
diplomatinius santykius. Dabar 
Egiptas jau viešai kalba, kad 
reikia atgaivinti santykius tarp . ____ _____ _____*_____
Londono ir Kairo. Egipto diplo- gina į kompromisus su Izraeliu, vidaus ryšių biuletenyje prie tiktas diplomato tyla, tai nety.
matas numato lankytis Jungt. Juos remia taip pat Marokas. Diržinskaitės pavardės tikrai lėtų amerikiečių tauta.

Valstybėse, kad paveiktų spau
dos ir politikų opiniją. Dau
giausia iniciatyvos rodo- Jor
dano karalius Husseinas ir Tu
niso Bourguiba — jie tramdo de facto”. 
arabų karingus siekimus ir ra-

Sis korespondento Blumen- 
fieldo balsas atrodo keistas, 
neįderintas į chorą tų, kurių 
baisus mėgsta labiausiai skelb
ti Newsweek ir kurie drauge 
su Fulbrightu yra labiausiai ati
trūkę nuo tikrovės savo tikėji
mu, jog komunistiniai reži
mai jau nustojo buvę komunis
tiniai, jog komunistinė praeitis 
palaidota su Stalinu.

Korespondentas pabuvo tik

Dabar pasitvirtino, kad' JT Jei ir tokis atvejis butų su- artėja prie to. ką liudijo iŠ ko-
> monistinės tikrovės atėjusi Sta- 

Diržinskaitės pavardės tikrai lėtų amerikiečių tauta. lino duktė Svetlana.
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Kultūra ar politika?
Bendruomenės tarybos šuva- prie lietuvių jaunimo, 

žiavimo proga teko kalbėtis su jaunimas nenori girdėti apie 
daugeliu. Dėmesį patraukė itin šią .tautos egzistencinę kovą ? 
vienas pokalbis, kuriame buvo: Kovą dėl tautos laisvės, dėl 

nepriklausomybės? Taip pik
tai galvoti apie jaunimą netu
rim pagrindo, nors tokį jauni
mą labai nori matyti Lietuvos 
priešas, okupantas, kuris šie
met ypačiai sustiprino pastan
gas, kad jaunimas ir senimas 
nekalbėtų apie tautos laisvės 
siekimus.

Jei ko jaunimas nenori gir
dėti, tai ar ne to, ką pavadi
nom partine politika? Nenori 
dalyvauti partiniame gyvenime^ 
nenori galimos kovos dėl vado
vavimo (tos kovos dabar iš tik
rųjų kaip ir nejausti!).

Dėl tokios išvados apie jau
nimą “nesusipykę”, mėginom 
dar susiprasti, ar logiška spirti 
partnerį į kampą su klausimu: 
ar tu už kultūrą, ar tu už po
litiką?

Bepigu grožėtis kultūros kū
riniais ar juos kurti čia, lais
vame pasauly. Bet taip nėra 
pavergtame krašte, kur tos lais
vės nėra. O kur nėra lais
vės, negali būti laisvos 
rybos. Ir nebus tos 
vės tautai nei jos kūrybai, jei 
ji yra kitos tautos pavergta. 
Kultūrinei kūrybai laisvė tega
li būti ten, kur tauta yra lais
va ir gyvena savo tautine vals
tybine nepriklausomybe.

Kas sakosi rūpinasi tautine 
kultūra, o nesirūpina kultūrai 
geriausia sąlyga valstybine lais
ve, tas painiojasi vėl loginėse 
sąvokose, neatremtose į tikrą 
gyvenimą.

Tikrovė aną skambią alterna
tyvą apie “kultūrą ir politi 
ką” pataisytų į “kultūrą ir lais
vę”. Ir sakytų: ne “kultūra ai 
laisvė”, bet “kultūra ir laisvė”. 
Toks pasirinkimas!

Persiskyrėm “nesusipykę’ 
su naujom mintim nuosavam 
“apdūmojimui”, kuris yra bū- 

Grįžtam su pokalbio dalyviu tinas po “dialogo”.

.— Prie jaunimo tegalima pri
eiti tik su kultūros klausimais. 
Ne politiniais klausimais! Apie 
politiką jaunimas nenori girdė
ti. Toks yra amerikieččių, toks 
ir lietuvių jaunimas. Tad ir 
Bendruomenei reikia leistis 
į kultūrą, į savą; ir nesavą jau
nimą eiti su kultūrinių reikalų 
informacija. Pabrėžiu — sakė 
—ne su politine informacija..

Lengva pasakyti: duokit kul
tūros ir neduokit politikos!* 
Lengva nesutarti, susiginčyti, o 
gal ir apsipykti, jei gini kul
tūrą, o tavo pokalbio partneris 
gina politiką. Na, susipykti vi
sada nebus per vėlu. Mėginam 
pirma kalbėtis, ar nesama ne
susipratimo, kai vartojam tuos 
kultūros ir politikos žodžius.

Kalbamės, aiškinamės...
Politikos žodis vartojamas 

platesne, vartojamas ir siaures
ne prasme. Plačia prasme po
litikos žodis vartojamas kal
bant ir apie kultūrą — sako
ma: kultūrinė politika, ūkinė 
politika... čia politika reiškia 
tam tikrus siekimus ir tam tik
ras priemones tiem siekimam 
įvykdyti kultūrinėje, ūkinėje 
srityje. Siauresne prasme poli
tika suprantama net ne vals
tybės tvarkymo menas, bet par
tijų siekimai. Valstybę tvarkyti 
pagal savas programas ir tam 
tikslui pastangos paimti į sa
vos partijos rankas valdžią.

Politika kai kas vadina ir ko
vą dėl pavergtos tautos laisvės,

tai yra tautos egzistencinė ko
va, kova dėl tautos gyvybės. 
Jei tai politika, tai tik plačiau
sia prasme. Ir jokiu būdu ne 
partinė politika.

O. NENDRE

JO RANKA

Paskutiniai treji metai mū
sų visuomenėje prabėgo jauni
mo ženkle. 1964 pradėjome 
pirmosius paruošiamuosius Pa
saulio lietuvių jaunimo kong
reso darbus, 1965 jie įgavo 
konkretesnes formas, o praėju
sieji — 1966 — Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdybos 
paskelbti jaunimo metais ir 
vainikuoti jaunimo kongresu 

Ar bei kitais su juo susijusiais į- 
vykiais. Šie metai yra tam tik
ro persiorientavimo, ir naujų 
veiklos išraiškų ieškojimo me
tai. Tenka pripažinti, jog sėk
la, pasėta prieš trejus metus,

rado dirvą lietuviškame jauni
me. Tiesa, ji staiga neišaugo į 
didžiulį medį, tačiau jos pir
mieji vaisiai ir darbai aiškiai 
pastebimi mūsų visuomenėje. 
Belieka tik tą jauną medelį ug
dyti ir stropia sodininko ranka 
jo augimą prižiūrėti.

Trumpai žvilkterėkime į 
kai kuriuos mūsų jaunimo pa
sireiškimus praėjusiais metais, 
kurie daugiau mažiau išplaukė 
iš jaunimo metų turinio.

Dar gyvenome jaunimo kon
greso nuotaikomis, kai ryti- 
nię pakraščię jaunimas pradė
jo organizuoti savo sekciją Lie- .. . ,tuviy Bmdn»m«nė. riboj. Jos svetimoje aplinkumoje pames- 
galutinis apipavidalinimas bei to; kad nepahktumete jo be Ii- 

_ taamstines mokyklos, kun per- 
eikia jam tėvų gimtosios že- 
aės pažinimą ..., įjungia jį į 
etuviško jaunimo bičiulystę 
r stengiasi jį uždegti didžiųjų 
ietuvių istorinių žygių pavyz-

kū-

zę, kuri kai kuriais atvejais 
yra būdinga visai mūsų visuo
menei. Jaunimo organizacijos 
turi narię, tačiau jom trūksta 
su organizaciniu gyvenimu pil
nai susipažinusię žmonię, ku
rie tinkamai pajėgtų vadovauti 
administraciniam organizacijos 
aparatui, š it o s problemos 
sprendime LB galėtų ateiti į 
paramą jaunimui. Tektų rim
tai pagalvoti apie būdus ir 
priemones šioje srityje. Ruošti 
vadovų kursus ar studijų savai
tes? Išleisti organizacijos admi
nistracinio aparato veiklos kon
spektą? Įsivest šiuo klausimu 
kursus į vyresn. mokyklų sky
rius? Remti jaunimo organiza
cijas finansiškai ir sudaryti są
lygas-jiems patiems, šiuos klau-

__ ~____ ___  simus nagrinėti? Tai vis prob-
mūsų tarpą jaunimo mėtų švy- Jem0^> ieškančios mūsų atsaky- 
turio vedami. ~~

Šių metų birželio mėn. PLB 
Jaunimo sekcijos iniciatyva į- 
vykusioje jaunimo organizaci
jų pirmininkų konferencijoje 
išryškėjo jaunimo gyvas susi
rūpinimas tautinių vertybių iš
likimu bei sveikas lietuviško 
gyvenimo apraiškų vertinimas, imti. Gal čia mūsų praeities į- 
Čia paaiškėjo noras tokias kon
ferencijas bei pokalbius šaukti 
reguliariai ir ateityje. Kalbant 
apie jaunimo organizacijų 
centrinius organus, tenka pa
stebėti, kad ryšiai tarp jų ir 
centro valdybos visuomet buvo 
artimi ir šilti. Deja, šioje jau
nimo Lietuvių Bendruome
nės bendravimo plotmėje prob
lema ne kartų glūdi paskirose 
vietovėse bei apylinkėse. Ry
šiai nevisuomet būna glaudūs, 
ir ne kiekvienu atveju apylin
kės valdyba parodo sveikos ini
ciatyvos įtraukti jaunimą į sa
vo veiklos rėmus.

Apžvelgus praeitį, vertėtų 
žvilgterėti ir ateitin. Leiskite 
mesti vieną kitą mintį svarsty
mam bei darbui.

Paskutiniu metu teko paste
bėti, kad jaunimas nevisuomet 
tinkamai orientuojasi lietuviš
ko gyvenimo bei Lietuvos situ
acijos klausimuose, čia ir iš
kyla klausimas: kodėl? Juk, ro
dos, apie lietuvybę tiek kalba- 

, me, tiek ją akcentuojame, kad 
kiekvienas jaunas žmogus turė
tų tikrai puikiai orentuotis vi
suose mūsų klausimuose. O 
gal tie lietuviški reikalai buvo 
per daug fragmentuotai tam 
jaunuoliui pristatomi? Gal jis 
nepajėgė pajusti visumos? Gal 
mes lietuvybę tiek pabrėžiam, 
kad pamiršome pačią Lietuvą 
jam tinkamai pristatyti? Ar ne
vertėtų šį klausimą pergalvoti

formalus įsteigimas įvyko šių 
metų pavasarį New Yorke. Gai
la, kad apie jos darbus ir veik
lą tiek žinoma, kiek teko skai
tyti spaudoje. Būtų gera, kad 
išsivystytų artimesnis ryšių 
kontaktas tarp šios sekcijos ir 
centro valdybos.

Lygiai prieš metus mūsų 
spaudoje pasirodė įdomus, ir, deja, praeityje neteko pastebi 
sakyčiau, tikslus Bostono jau
nimo metę komiteto atsišauki
mas į tėvus: “Mes, lietuviškas 
jaunimas ... karštai kreipia
mės, prašydami, kad.... nepa
liktumėte nė vieno vaiko be 
lietuviškos minties ir širdies

Jūra GailiušytS, LB Tarybos narė, pirmos sesijos posėdžiuose New Yorke.
Nuotr. V. Maželio

Neužilgo išgirdome kitą jau
timo balsą iš Clevelando. Tai 
Moksleivių Ateitininkę Sąjun
gos rūpestis musę lietuviškę 
arapiję likimu bei lietuviškos 
yskupijos klausimo kėlimas.

1966 vasarą Fordhamo uni- 
ersiteto ir lituanistinius kur
as lankė visa eilė jaunimo, 
tvykusio iš kitų kraštų, o Chi- 
agoje pedagoginis lituanisti
kos institutas susilaukė dides- 
tio skaičiaus jaunuolių ne tik 
š JAV — bių, bet ir iš kitų 
raštų savo neakivaizdiniame

tės, kuriomis galime džiaugtis 
ir didžiuotis.

Pažiūrėję į organizacinę Lie
tuvių Bendruomenės pusę, pa
matysime ir čia nemažai jauno
sios kartos gyvybės žęnklų. Jau 
ir ši sesija kalba už sava, kur 
bent trečdalis veidę priklauso 
jaunosios kartos atstovam. To,

ti. Jaunieji reiškiasi visoje ei
lėje apylinkių valdybų, prade
dant N e w York u, Philadel- 
phia, Roehesteriu, Clevelandu, 
Detroitu, Mihvaukee ir bai
giant Los Angeles. Chicagos 
apygardos valdybon įeina sta
ti i j a s bebaigianti akademike. 
Jaunus veidus pastebime ir N. 
Y. apygardos valdyboje. Tai 
vis sveiki reiškiniai, atklydę į

mo. ' ;
Visuose civilizuotuose kraš

tuose sportas yra vertinamas 
ir jam teikiama reikšmė bei 
vieta kultūrinio gyvenimo rai
doje. Ir mes sportuojame, ta
čiau sporto į pilnateisius šei
mos narius nelabai norime pri-

vo išdidūs. Kad ne puikybė, jie 
nebūtų darę tokių klaidų, ku
rias net paprastas žmogus su
pranta. Panieka kitos tautos 
žmogui vokietį pražudė. 
Mes juos sutikome, kaip drau
gus. Mūsų laimė, kad jie tuo
jau nepaprašė talkos. Visas jau
nimas ir vyrai būtų ėję mušti 
raudonųjų. Laikas parodė, kad 
būtų buvusi kvailybė!

Pavalgę, gyvulius pašėrę, jie 
vėl ruošiasi palikti malonų go
jelį, bet išgirsta lėktuvų ūžesį. 
Jonas išėjęs dairosi, bet nieko 
nemato.

— Skrenda labai aukštai. Jų 
turi būti šimtai, kad kelia tokį 
triukšmą! — sako dėdė.

— Tai, matau, žiūrėkite į va
karus. Jų labai didelis būrys!— 
garsiai kalba Jonas.

— Amerikiečiai raudonie
siems juos pristatė. Amerikie
čiai komunistus maitina ir gink
luoja, kad lengviau nugalėtų 
vokiečius, o paskui ir visą pa-

šo vyrą. — Vaikai nori valgyti.
Išėmusi duonos ir sūrio pa

duoda vaikams.
— Tuojau sustosime, reikia 

leisti arkliams ir karvei pailsė
ti, tada galės ir vaikai gauti 
šilto -pieno nes karvės tešmuo 
kaip akmuo, būtinai turėsim pa
melžti, — kalba tėvas.

Suradęs švarų alksnyną, Jur
kys sustabdo vežimą. Visi išli
pa, nes kojos visai sustingo.

— Stebiuosi, ką veikia vokie
čiai, kad niekur nematyti dir
bančių laukuose. Gyvuliai ga
nyklose vieni vaikščioja, bet 
žmogaus, — jokio! — kalba 
dėdė priėjusiam Jonui.

— Manau, kad gyventojai
evakuoti. Vokiečiai mėgsta 
tvarką. Man nuostabu, kad ne
matyti jokių pasiruošimų gin
tis. Argi vokiečiai taip bejėgiai, 
kad užleis šias derlingas dirvas 
priešams? . w______

— Ach, vokiečiai visada bu- šaulį, — liūdnai linguoja galvą

dėdė. — Vakar išvažiavo į namus
— Na jau nušnekėjai! —pik- Semkai. Kalbėjau jam kad kvai- 

tinasi žmona. — Kodėl bėgai, lai daro, bet jam atsibodo be 
jei tiki, kad komunizmas įsiga- namų. Matyt, visus pagavo ne
les visur. Aš tikiu, kad Dievas 
tik laikinai leido raudoną rykš
tę, kad žmonės labiau žiūrėtų 
Kristaus mokslo!

— Sutinku su dėdiene, kad
piktas negali įsigalėti visame — Pakalbėk su juo, Jonuk!

— prašo dėdienė. — Man šian
dien taip neramu, lyg prieš ko
kią nelaimę.

Jonas ilgai kalba su vokiečiu. 
Parėjęs namo, jis atrodo pri
slėgtas. Abudu Jurkiai laukia, 
kad pasakotų ką girdėjo. Jonas 
atrodo nusiminęs:

— Šeimininkas pataria tuč 
tuojau važiuoti tolyn į vakarus. 
Traukiniai vaikščioja
liai. Reikia leidimo, bet jis pa
rūpins. Jo manymu, 
sidės vokiečių traukimasis.
įsakymas evakuoti gyventojus 
Arklius, karvę ir vežimus jis 
nupirks. Į stotį nuveš 
prancūzas. Jis išvažiavo parveš- 
ti mums leidimo. Liepė 
ruošti, kai jis grįš, tai mes va
žiuosime į stotį. — Na, tai, 
rai, tvarkykime daiktus — 
linksmėjusi sako Jurkienė.

— Nuostabu, kad mes visi 
pajutome nerimą! — mąsto 
Jonas. — O šio ūkio 
kas sako, kad kiekvienu 
mirksiu gali prasidėti

(Bus daugiau)

pasauly, nes žmogus būtų bejė
gis jam priešintis, — kalba ra
miai Jonas.

— Dieve, duok, kad judviejų 
būtų teisybė, o aš klysčiau, — 
nuoširdžiai sako'Antanas.

Frontas sustojo keliems mė
nesiams Lietuvoje, Vokietijos 
pasienyje. Jonas su dėdėmis bu
vo policijos sulaikyti ir apgy
vendinti dideliame ūkyje, kur 
turėjo padėti nuimti javus. Vo
kiečiai ramino lietuvius, kad 
tuojau galės grįžti, nes viskas 
paruošta, kad raudonieji būtų 
išvyti į Rusiją.

— Visoms šioms pasakoms 
netikiu, — sako dėdė Jonui.— 
Kur kariuomenė, kuri sulaiky
tų tankus? Važiuokime už El
bės, kol dar galime!

— Su arkliais to padaryti ne
galime, mums reikia traukinio 
pagalbos! — dėdės siūlymui ne
sipriešina Jonas.

— Man norisi iŠ čia trauk
tis. Ta tyla ne prieš gera? — 
kalba Anelė.

šių metų pradžioje vykęs P. 
Amerikos lietuvių kongresas 
>ei jaunimo stovykla džiaugėsi 
r kelių akademikų iš JAV da- 
yvavimu, ko ligi šiol nebuvo- 
ne įstengę padaryti.

Gi šią vasarą ir JAV-bių lie- 
uviai studentai pakelia spar- 
ius ilgesnei kelionei po Euro- 
ją, kur lanko ne tik to kon
tinento žymesnes vietas, bet 
-anda ir laiko pabendrauti su 
en gyvenančiais lietuviais bei 
>ajusti jų veiklos pulsą.

Spaudoje jau skaitėme apie 
centro valdybos pasižadėjimą 
sudaryti sąlygas P. Amerikos 
jaunuoliam pasigilinti lituanis
tinėse studijose ir tinkamiau 
>asi ruošti mokytojavimo dar- 
>ui savo vietovių mokyklose.

Ateinantį penktadieni dvi a- 
cademikės iš Philadelphijos pa
siryžo savo mėnesio atostogas 
praleisti Brazilijoj e, ten orga
nizuojant bei mokant lietuviš
ką jaunimą tautinius šokius.

Tai vis daugiau ar mažiau 
jaunimo metų išdavos, kurias 
juntame šio krašto lietuviško mum visiem ir imtis* priemo- 
jaunimo tarpe. Tai tos prošvais- nių padėčiai gelbėti?

taka, nes sportas yra daugiau 
mažiau miestelėnų klasės ap
raiška,* gi mes per trumpą ne
priklausomybės metą nesame 
spėję tokios pilnutinės klasės 
išsiugdyti. Gi sportas, kaip 
priemonė mums gali labai daug 
pasitarnauti, nes jis į jaunimą 
kalba jiem suprantama kalba. 
Šiuo metu lietuviškas sportinis 
gyvenimas išgyvena didelę or
ganizacinę krizę. Sportuojančio 
jaunimo turime nemažai, jo ga
lėtame turėti dvigubai dau
giau. Tačiau neturime tvirtos 
organizacijos, sugebančios visą 
darbą koordinuoti bei vykdyti. 
Latviai šią problemą išsprendė, 
įjungdami sportinę sąjungą į 
savo bendruomenės organizaci
nius rėmus. Kiek šis eksperi
mentas sėkmingas, sunku šiuo 
metu pasakyti. Bet ir mums 
vertėtų panašia linkme eiti ar
ba bent galvoti, tuo labiau, kad 
ir pati Sporto Sąjungos vado
vybė, atrodo, tokiam keliui ne
sipriešina.

Lietuvių Bendruomenė eina 
visur ten, kur yra tuštuma, 
kur darbas, ieškąs darbininkų. 
Jaunimas gana aktyviai darbuo
jasi savose organizacijose. Ta
čiau jom dažnai yra įvairių sun
kumų, ir jiem nugalėti reikia 
mūsų visų paramos bei pagal
bos. čia Lietuvių Bendruome
nė ir turėtų savo darbu jauni
mui būti juntama. Darbai ne
turėtų būti atliekami jaunimui 
ar už jaunimą, bet kartu su jau-

(nukelta į 4 psl.)

rimas! — pasakoja Jurkys.
— Reiktų paklausti, ką gal

voja mūsų šeimininkas. Jis tik
rai šviesaus proto ir kilnus 
žmogus, — sako Jonas.

*. V. Maželio
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Jaunųjų kanadiečių kuopa
Kanada krypsta į kairę (3)

Kitas Pearsono revoliucinis 
projektas yra jo Jaunųjų Ka
nadiečių Kuopa. Amerikiečiam 
buvo paaiškinta, kad tai esą 
kažkas panašu Į Amerikos Pea- 
ce Corps. Kai Pearsonas įstei
gė šią Jaunųjų Kanadiečių Kuo
pą 1965 balandžio mėn., jis pa
prašė užsienių reikalų ministe- 
rį Paul Martin jam paskolinti 
asistentą Duncan Edmonds pri
žiūrėti šiam projektui. D. Ed
monds, vos tik paskirtas, tuoj 
įsirengė savo štabą užsienių 
reikalų ministerijoje ir paskyrė 
Stuart Goodings šios naujos or
ganizacijos sekretorium. Šis S. 
Goodings kaip tik yra mark
sistų studentų taikos organiza
cijos direktorius (S.U.P.A.). Mr. 
Goodings tuoj parūpino 4000 
dol. valdžios paramą minėtai 
marksistų grupei už parūpini- 
mą “informacijos” “kovoje 
prieš skurdą”. Edmonds nu
sprendė, kad jo naujos parei
gos verčia jį net du kartu lan
kytis Rodezijoje. Po kiekvieno 
vizito jis grįžo Kanadon rašyti 
straipsnių, palaikančių komu
nistų Z.A.P.U. teroristų grupę, 
kuri paskutiniu laiku įvykdė 
daugybę žiaurių ir žvėriškų 
veiksmų, net negalimų įsivaiz
duoti civilizuotam žmogui.

Kai pagaliau paaiškėjo kad 
Scan, Kanados komjaunuolių 
laikraštis, buvo pradėjęs ver
buoti jaunus kanadiečius į 
Kanados jaunimo kuopą, Ed
monds buvo priverstas atsisa
kyti iš pareigų, galimas daly
kas, norėdamas išvengti nema
lonumų Pearsonui ir Marti
nui. Jaunųjų Kanadiečių Kuo
pa, valdžios finansuojama, tę
sė savo revoliucinį darbą. Iš 
pradžių sukėlė neramumų Ka
nados indėnų rezervacijose, 
kur pirma buvo taika ir ra
mybė. Vieni iš tos kuopos da
lyvavo demonstracijose už Viet- 
kongus. kiti reikalavo, kad 
Yorkville. žymi beatniko vieto
vė Toronte, būtų išimta iš po
licijos kontrolės ir kad visi 
homoseksualų suvaržymai ir 
nuostatai prieš LSD ir marijua- 
nos vartojimą būtų panaikinti.

BRIDGEPORT, CONN.

Maloniai kviečiame visus vie
tos ir apylinkės lietuvius at
vykti į LB Bridgeporto, Conn., 
skyriaus rengiamą kasmetinį 
Rudens balių, kuris įvyks spa
lio 14, šeštadienį, Lietuvių Jau
nų Vyrų Klubo salėje. 407 La- 
fayette St., Bridgeport. Conn.

Thruvvay išvažiavimas N. 27 
(Myrtle Avė., važiuojant iš N. 
Y.: Lafayette St., važiuojant iš
Ne\v Haven.)

Bus turtingas lietuviškų val
gių bufetas, įvairūs laimėjimai. 
Šokiam gros garsusis Ed. Ra- 
dionovo orkestras nuo 8 vai. 
iki 1 vai.

Įėjimas S2.00: studentam— 
S 1.00.

LB Bridgeporto skyr. v-ba.

CLEVELAND, OHIO

Metinis Balfo vajus
Clevelande Balfo skyrius 

kiekvienais metais spalio mėn. 
skelbia Balfo aukų vajaus mė
nesiu. Šiemet irgi kreipiamės 
į geros valios lietuvius, kvies
dami visus savo dosnia auka 
padėti vargan patekusiem tau
tiečiam. taip reikalingiem lai
kinos ar nuolatinės paramos 
Lietuvoje. Sibire ar bet kurio
je kitoje laisvojo pasaulio ša
lyje.

Dauguma iš mūsų viena ar 
kita proga yra patyrę Balfo 
pagalbos svarba, šios šalies su
teiktu galimybių bei savo pa
čiu pastangų dėka dabar esa
me pajėgūs bent maža savo iš
tekliu dalimi palengvinti savo 
broliu vargo naštą. Iš anksto 
dėkojame už dosnias aukas.

Balfo Clevelando skyrius 

Šitokie ir panašūs žygiai davė 
progos 1967 sausio 6 Winni- 
peg Tribūne komentarui:

“Ginčas dėl priešamerikinės 
demonstracijos, įvykusios prie 
Amerikos konsulato Toronte, 
turėjo vieną gerą rezultatą. 
Visuomenė dabar geriau su
pranta pažangą, arba jos sto
ką, parodytą Jaunųjų Kanadie
čių Kuopos. Paprasti piliečiai 
įsivaizdavo tą Kuopą suside- 
dant iš daugybės šviesiaakių, 
raudonžandžių jaunuolių, žy- 
žiuojančių žmonėm į pagalbą 
kiekviename šio plataus krašto 
klonyje ir užkampyje. Šios sa
vaitės kontroversija atskleidė 
kai kuriuos plikus faktus ir la
bai svarbias statistikas, rodan
čias visai kitą vaizdą. Nesisku
tęs, gitarą skambinąs demon
stracijos vadovas vargiai tinka. 
Pasirodo, kad ta Jaunimo kuo
pa nėra joks legijonas, o tik 
būrys 66 savanorių, kurie gau
na po 35 dol. mėnesiui, gyvy
bės draudimą ir ypatingą mo
kestį pasitraukdami iš kuo
pos”.

“Būrio vadas yra karininkas 
ir gauna algą. Būryje — 53 
pastovūs nuolatiniai nariai. 
Metinis būrio biudžetas 1.2 mi
lijono dol. Daugumai mokesčių 
mokėtojų gal atrodo, kad tai 
per daug generolų ir per daug 
pinigų, kurie yra skirti 66 sa
vanoriam fronte laikyti”.

“Ši Kanados Jaunimo Kuopa 
būtų “geras dalykas”, bet nie
kas nežinojo, kokia jos paskir
tis. Net šiandien, 21 mėnuo 
nuo jos įsteigimo^ to dar nie
kas nežino.”

Ši paskutinė pastaba nevisai 
teisinga. Kanados komjaunuo
lių laikraštis paskelbė sausio- 
vasario numery Lynn Curtis 
straipsnį apie Jaunųjų Kana
diečių Kuopą. Straipsnis pra
dedamas: “Jaunųjų Kanadiečių 
Kuopa taps didžiausiu ir efek
tyviausiu socialinių permainų 
veiksniu Kanadoje, ši organi
zacija turi vieną priemonę, ku
rios kiti judėjimai ir organiza
cijos neturi — pinigų. Daug pi
nigų.'" Ottawoje parlamento na
rių tarpe daug kas susigėdo. 
Jie pagaliau suprato, kad anas 
taip nekaltai atrodęs projektas, 
už kurį jie balsavo, buvo ko
munistų įkvėptas judėjimas, 
Pearsono ir jo valdžios finan
suotas. Jie savo balsais padėjo 
finansuoti ir pradėti tą judė
jimą.
Elizabeth Bentley apie Pearso- 
ną:

Min. pirm. Pearsono politi
ka niekada nebandė sustabdyti 

LFB bendrinės studijų savaitės dalyviai Dainavoje prieš išsiskirstant rugpjūčio 20. Nuotr. Tosio Juodvalkio

tarptautinio komunizmo plėti
mosi. Ji net pagelbėjo komu
nistų strategijai jau nuo tų die
nų, kada jis buvo tik Kanados 
užsienių reikalų ministerijos 
sekretorius. Nieko nuostabaus. 
Nėra jokios abejonės, kad 
Pearsonas turėjo rimtų reika
lų su komunistais nuo pat sa
vo jaunystės. Yra žinoma, kad 
žymioji buvusi komunistų vei
kėja Elizabeth Bentley pasakė 
Amerikos saugumo pareigu - 
nam, jog antrojo pasaulinio ka
ro metu Pearsonas teikė infor
macijas komunistų šnipam. 
Diplomatiniais sumetimais šis 
liudijimas, patikimo liudinin
ko po priesaika, buvo nuslėp
tas.

Norman ir Pearsonas:
Dr. Herbert Norman, Kana

dos ambasadoriaus Kaire, 1957 
“nusižudymas” kai kam buvo 
labai patogus. Visai natūralu, 
kad Pearsonas, tuomet Kana
dos užsienių reikalų ministeris, 
smarkiai puolė JAV senato vi
daus saugumo komisiją už tai, 
kad ji demaskavo dr. Herbert 
Norman kaip komunistą. Jis 
buvo Pearsono artimiausias 
draugas. Kelios dienos prieš 
anglam ir prancūzam užpuo
lant Suezą, Norman painforma
vo Sovietus apie visus planus. 
Pearsonas buvo jiem priešin
gas.

Yra aišku, kad Kanados už
sienio politika, Pearsono ir Mar
tino formuluojama, yra komu
nistų šalininkė. JAV yra vis 
daugiau spaudžiamos sulaikyti 
visus karo veiksmus prieš š. 
Vietnamą ir derėtis su komu
nistais. Chester Ronning yra 
tas Kanados diplomatas, ku
riam Pearsono vyriausybė yra 
pavedusi pradėti derybas Viet
name. Ronning pažįsta asme
niškai visus raud. Kinijos va
dus, jis teigia, kad Kinijos re
voliucija buvo “tvarkinga” ir 
jis nepaprastai giria Ho Chi 
Minh. Ronning kaip tik yra 
toks žmogus, kokį Pearsonas 
ar Kosyginas pasirinktų. Kada 
Pearsono vyriausybė vis didi
na savo diplomatinį spaudimą 
Washingtonui, tūkstančiai viet- 
nikų — JAV kariuomenės de
zertyrų slepiasi Kanados šiau
rėje. Aišku, Pearsonas juos pri
ima išskėstom rankom.

Šiandien viso pasaulio komu
nistai laiko Pearsono vyriau
sybę “pažangiausia” vakaruo
se. Turėdami visus šiuos įro
dymus, mes negalime nepri
pažinti, kad mūsų šiaurės kai
mynas yra labai stiprioje ko
munistų įtakoje.

DARBININKAS

Dr. Antanas Razma kalba LB Tarybos pirmos sesijos posėdžiuose New Yorke. Nuotr. V. Maželio

KIEK LIETUVIU FONDAS IŠAUGO IR KO JIS SIEKIA
Mūsų visų kieto darbo ir en

tuziazmo dėka šiuo metu LF 
jau pasiekė virš 370 tūkst. dol. 
pagrindinio kapitalo. Iki šiol 
LF yra paskyręs 20 tūkst. lietu
vių švietimo bei kultūros reika
lam. Šiais metais tam tikslui, 
bus 12-15 tūkst., o kitais me
tais dar daugiau. Kai Fonde 
bus milijonas, kasmet bus ga
lima skirti nemažiau 70 tūkst. 
dolerių.

LF augimas vyksta- per lė
tai. Dėtos viltys iki š.m. pa
baigos pasiekti pusę milijono 
sumą, liko tik viltimi. Nuo tos 
sumos esame dar toli. O iki ju
biliejinių metų pabaigos vi
sų mūsų troškimas, kad Fonde 
būtų milijonas.

Vajaus reikalu LF vadovybė 
yra davusi smulkias ir konkre
čias gaires kaip reikėtų vajų or
ganizuoti ir vykdyti apylinkėse. 
Siekiant vajų gyvinti bei ska
tinti buvo paskelbtos kvotos 
kiekvienai apylinkei. Daugelio 
apylinkių LF vajaus komite
tam nepavyko iki šiol išvysty
ti sėkmingos vajaus veiklos. Ta
čiau yra visa eilė puikiai vei
kiančių vajaus komitetų, ku
rių kvotos gerokai pasistūmė
jo pirmyn, kitos pasiekė pusės 
ar daugiau skirtos kvotos, o dar 
kitos artėja prie savo kvotų pa
baigos.

Iki šiol savo kvotas išpildė 
Lemont apylinkė figai. J. Bag- 
danavičius ir P. Abromaitis) ir 
Maspetho apylinkė figai. A. 
Pumputis). Šių apylinkių įgalio
tiniam bei jų talkininkam nuo
širdi LF vadovybės padėka.

LF komitetai bei įgaliotiniai 
prašomi prisiminti ir vykdyti 

Fondo vadovybės duotus vajui 
organizuoti ir vykdyti nurody
mus — gaires (žiūr. raštą Nr. 
580, 1967.III.31). Pakartotinai 
primename ir prašome, kad 
kur vajaus komiteto darbas ne
duoda norimų rezultatų, vajaus 
komiteto sudėtį papildyti nau
jais, veikliais, pasiryžusiais na
riais bei talkininkais. Jie turi 
dar labiau suaktyvinti asme
nišką kontaktą, verbuojant LF 
narius. Jei pirmu apsilankymu 
nepavyksta užverbuoti, nesidro
vėti užeiti antrą, o gal ir trečią 
kartą. Kiekviena lietuvių šei
ma turi būti kontaktuojama ir 
asmeniškai aplankoma. Reikia 
dėti visas pastangas, kad ne
liktų nė vieno susipratusio lie
tuvio, neįsijungusio iki 1968 
pabaigos į LF narių eiles. Nau
jų narių verbavimo neatidėlio
kite ateinantiem metam. Dar 
šiais metais siekime Fondo pa
grindini kapitalą padidinti bent 
iki 400 tūkst.

Kiekvienas lietuvis, jei jis sa
ve tokiu laiko, privalo žinoti 
kokį svarbų darbą vykdo Lie
tuvių Fondas mūsų tautos iš
likimui bei jos laisvės reika
lui. LF svarbą ir būtinumą rei
kia mūsų žmonėm išaiškinti, į- 
sąmoninti. Tai darbas visų su
sipratusių lietuvių, o pirmoje 
eilėje LF vajaus komitetų, įga
liotinių bei organizatorių.

Tapti LF nariu turi būti di
delė garbė kiekvienam susi
pratusiam lietuviui. Juk paau
koję Fondui vieną, kitą šimti
nę medžiagiškai savo asmeniš
kų interesų daug nenuskriaus, 
bet užtat morališkai aukotojas 
sustiprės, pajus širdyje malo

nų pasitenkinimą, žinodamas, 
kad jo auka Lietuvių Fondui 
nuolat neš vaisius, renidama 
lietuvių gyvybinius reikalus. 
Be to, paaukota suma nurašo
ma nuo pajamų mokesčių, kas 
sumažina aukotojui išlaidas.

JAV LB centro valdyba raš
te 1966.VI. 17 apylinkių ir apy
gardų valdybom pažymėjo: 
“Lietuvių Fondo augimas yra 
visų mūsų bendras rūpestis. 
Juo daugiau pinigų bus sutelk
ta į Lietuvių Fondą, juo dau
giau bus skiriama kultūriniams 
uždaviniams vykdyti”. Tad LF 
vadovybė kviečia LB apylinkių 
valdybas įsijungti vietos LF va
jaus komitetu talkon, kad tuo 
būdu visų mūsų bendros pa
stangos būtų kuo greičiau ap
vainikuotos milijonu Lietuvių 
Fonde. Gi tose LB apylinkėse, 
kur dar nėra LF vajaus komi
teto, prašome apylinkių val
dybas imtis iniciatyvos sudary
ti LF vajaus komitetą' arba pa
čiai LB apylinkės valdybai pa
siimti vykdyti LF vajaus ko
miteto uždavinius. Jau yra ke
letą LB apylinkių valdybų, ku
rios kartu sėkmingai vykdo ir 
LF vajaus komiteto darbą.

LF narių metinis visuotinis 
suvažiavimas numatomas kultū
ros kongreso metu Chicagoje 
lapkričio 23-26.

Šiame suvažiavime bus pa
grindinai diskutuojama klausi
mas, kaip pasiekti kitais me
tais milijonas. Bent vienas at
stovas iš kiekvieno LF" vajaus 
komiteto privalėtų atvykti i su
važiavimą.

Labai pageidautina, kad LF 
vajaus komitetai bei įgalioti
niai jau dabar praneštų savo 
sumanymus, kaip galėtume jau 
nuo šio rudens pagyvinti LF 
vajų.

Dr. G. Baiukas, 
LF Tarybos pirm.

Dr. A. Razma,
Valdybos pirm.
A. Rėklaitis, 

Valdybos vykd. vicepirm.
ir reikalų vedėjas.

—--------------------------------------------------------- -----------------------

VLSI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K4 PASIRYZOME — ĮVYKDYSIME'
DABAR YPAČ REIKALINGA JUS!,' AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRK II

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BCII OING FUND' 
680 BUSHVVICK AVĖ., BROOKLYN. N. Y 11221

Siunčiu auka .............statybų fondui ir prašau Įrašyti mano / mūsų
Šeimą / mūsų mirusiuosius į:

□ Garbės fundatorius ($1000) Amžinuosius narius <$'OO'
□ Fundatorius ($100) Rėmėjus įmanesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje .-tatybų fondui ........ ..........

ADRESAS .........................................................................................---- -----------------

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax d<duct ble)
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....— Zigmas Dailidka, JAV LB 
Kultūros Fondo pirmininkas, ir 
Stepas Kairys, l.B Kanados 
Krašto valdybos narys kultū
ros reikalam, kaipo koreferen- 
tai dalyvaus kultūrinių darbų 
finansavimo svarstyme 111-ja- 
nie kultūros kongrese. Kultū
ros kongreso surengimui ir 
kongreso metu užsimotų kul
tūriniu uždavinių įvykdymui 
reikia ir finansinės paramos. 
Kongresui skirtas aukas siųs
ti JAV LB CV iždininko adre
su: Mečys Šimkus, 4259 So. 
Maplevvood Avė., Chicago, Iii., 
60632.
— Vysk. Pr. Brazys, miręs 

birželio 9 Romoje, prieš melus 
buvo užsakęs pas komp. Alfon
są Mikulskį parašyti lietuviš
kas mišias su liaudies muzikos 
instrumentų- pritarimu. Mišios 
baigiamos rašyti.

— Marija Rudienė, JAV LB 
centro valdybos vicepirminin
kė. praėjusiame JAV Lietuvių 
Bendruomenės centro valdybos 
posėdyje buvo išrinkta vado
vauti JAV ir Kanados 11 I-jo 
Kultūros kongreso surengi
mui.
....— Teodoras Blinstrubas, JV 
LB Tarybos narys ir ALTS-gos 
pirmininkas, ir Kazimieras Po
cius, ALTS-gos iždininkas, mo
kytojo pagerbimo iškilmių 
proga lankėsi Detroite. T. Blin
strubas bendruomeninėje veik
loje reiškiasi nuo pat organi
zuotos Bendruomenės sudary
mo pradžios, be to, buvo Lietu
vių Fondo vaidybos pirminin
kas ir yra Alto valdybos vice
pirmininkas- K. Pocius aktyviai 
dalyvauja bendruomeniniuose 
darbuose Easl Chicagoje.

— Pedagoginio Institu
to mokslo metų pradžios pro
ga pirmoje instituto mokslo 
metų dienoje dalyvavo ir svei
kinimo žodi tarė JAV LB cent
ro valdybos pirmininkas Jonas 
Jasaitis. Chicagos apygardos 
valdybos atstovas Stasys Šiau
čiūnas ir LB Švietimo Tarybos 
atstovas Juozas Tamulis. Šiais 
metais institute bus pradėta 
dėstyti apie lietuvių išeivija ir 
Pasaulio Lietuviu Bendruome
nę. J. Jasaitis taip pat kalbėjo 
mokslo metus pradedantiem 
Chicagos Aukštesniosios Litua
nistinės mokyklos mokiniam.

— Algirdas Pužauskas, Anta
nas Kučys ir Mečys Valiukė
nas, žinomi spaudos bendradar
biai. III-jame Kultūros kongre
se pakviesti koreferentais spau
dos sekcijoje. Spaudos sekci
jos pranešimuose ir diskusijuo- 
se kviečiami dalyvauti visi, ku
rie domisi mūsų spaudos klau
simais.

IEŠKOMAS
Ieškomas Charles Sarpalis. 

Sr.. gyvenęs \Vorcestcr. Mass., 
Baltimore. Md.. ir Brooklyn. 
N.Y. Turi apie ji žinių praš »- 
mi pranešti Darbininkui adre
su: 910 Willoughby Avė.. Broo
klyn. N.Y. 11221. Telcf. GL 
2-2923 arba GL 5-7281.
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APPLIS

A BeautiCuI RESTAURANT Mušt 
Sėli — Sacrifice 1 year old, parking 
for 50 cars, 100 seating capacity. 
Price $24,000 temis arranged. Call 
Mr. George (212) 478-5030

way, Spring Valley Exit, West on 
Rte 59 to Saddle Rr. Rd. traffic 
light, left at light to Ackertown Rd. 
Left again. • [914] EL 6-1988.

Tėvas Petras Baniūnas, Darbininko administratorius prie spaudos kiosko 
Darbininko ir Lietuvos atsiminimų radijo piknike šiais metais. Toks pats 
spaudos kioskas veiks Darbininko vakare spalio 8 šv. Tomo parapijos sa
lėje Woodhavene. Nuotr. P. Kisieliaus

TO FUCI 
TOURAD

O* CBANGE
TeL.

H. W. FBAALE Bružuosky LAIBOJ** DIREKTORIAI

0 šachmatai
Veda K. Merkis

“Hamilton players win laurels in 
U.S.”, rašo rugsėjo 23 d. Hamilton 
Spectator. Pabrėžtas P. Vaitonio 
laimėjimas š. Amerikos lietuvių 
pirmenybių, Clevelande su 4%-^ 
’tš., sužaidusio lygiomis tik su pra
eitų p-bių laimėtoju P. Tautvaišu. 
Juozas Chrolavičius laimėjo jaunių 
titulą. Įdėtos dvi partijos iš tų p-bių 
— Chrolavičius - Merkis ir Tautvai- 
šas - Palčiauskas. Komentarai Myer 
Harriso, kuris buvo Clevelande ir

O SPORTAS
LIŪDNAS SAVAITGALIS

uWest New York ir Lithua- 
nians laukia pirmojo taško” 
— didelė antgalvė vokiško laik
raščio sporto skyriuje. Pereitą 
sekmadieni pralaimėtos pirme
nybių rungtynės prieš bavarus 
0:1 (0:0). Neturint savos aikš
tės, teko žaisti Red Hok parke, 
kuriame aikštė, dabartinės NY 
miesto administracijos sukur
tos visuotinės betvarkės dėka, 
nebuvo paruošta. Mūsų žaidi- 
kai patys turėjo paskubomis iš
vesti aikštės linijas. Iš karto 
turėta sunkumų su sudėtimi, 
praktiškai žaista devyniese, 
žaidė — Jankauskas; Remėza 
H, Malinauskas, Budraitis, Krei- 
nes kraštai visai atkrito. LAK 
cas; Šileikis, Budreckas, Kere- 

. kės; Vainius III, Mrozinskas, Hi- 
lian. Pralaimėta kiek nelaimin
gai, nes vienintelis rungtynių 
Įvartis buvo mūsiškių savižu
dis. Anot to paties vokiečių lai
kraščio, . už. šią žemą jiasekmę 
lietuviai gali dėkoti savo var
tininkui (Jankauskui), šiaip jau 
neblogai sužaidė visas ©mimas, 
jei neminėti keletos pasitaikiu
sių klaidų. Rezervinė priešžais- 
myje pralaimėjo bavaram 0:5.

Futbolininkų vargai prasidė
jo šeštadieni. Pirmenybių se
zoną pradėjo jaunieji. Mažu
čių komanda žaidė prieš bava
rus ir, esant pasekmei 1:2 mū
sų nenaudai, buvo vadovo iš
vesta iš aikštės, šis Įvykis, be 
abejo, mum lygoje dar atsi
lieps. Gražiausiai išėjo su jau
nučiais, kurie rungtynes laimė
jo 1:0, bet taškai su pasekme 
0:6 teko priešininkam. Pasiro
do, mūsų žaidikai dar neužre
gistruoti ir neturi galiojančių 
žaidikų pasų! Eilę metų sporto 
sekcijos darbą vilko sekreto
rius Saulius Remeza. Dabar 
jam laisvalaikio pritrūkus, klu
bas pasirodo nepajėgus tvarky
tis.

Ateinantį sekmadienį pirmo
ji komanda keliauja į Kingston 
N.Y., ir žaidžia 2:30 vai. Oeh- 
ler’s Mountain Lodge aikštėje.

sekė lietuvių pirmenybes. Dienraš
čio iškarpą, atsiuntė mums Kazys 
Baronas.

Bostono atviros p-bės įvyks spa
lių 20-22 d.d., Boylstono klube. Bos
tono čempiono titulas buvo 5 kartus 
lietuvių rankose. Tautvaišas laimė
jo 1949 m., Kazys Škėma — 1950 ir 
1951, Gediminas Šveikauskas 1959 
ir 1964.

Danijos didmeistris B. Larsen lai
mėjo Havanoj Kapablankos atmini
mo turnyrą. 1. Larsen 15-4, 2. Tai- 
manov, Sov. 1314, 3. Smyslov, Sov. 
13. 4. Polugajevski 12, 5. Filip, Cksl. 
11’4 tš. Paprastai, tarpt, turnyruo
se nuolat dalyvauja po du Sovietų 
didmeistriu; šiuokart jų buvo trys, 
tačiau danas laimėjo įtikinančiai, 
atsiplėšęs 1’4 tš. nuo Taimanovo. 
Kitus du tarpt, turnyrus, priešaky 
Sovietų didmeistrių šiemet laimėjo 
JAV čempionas B. Fischer: Monte 
Carlo ir Jugoslavijoj.

Meistrų partija iš Š. A. Lietuvių 
p-bių Clevelande. Baltieji — Taut
vaišas, juodieji — Palčiauskas.

1. e4 e5 2. 2f3 Žc6 3. Rc4 2f6 4. 
d4 e:d 5. e5 Že4 6. Žbd2 d5 7. Rb5 
Re" 8. Žb3 Rg4 9. 0-0 0-0 10. h3 
R:2 11. g:R! 2c5 12. Ž:d4 Vd7 13. 
f4 V:h3 14. R:Ž! b:R 15. Z:c6 Vd7 
16. V:d5 Vg4+ 17. Vg2 Vd7 18. 
Re3 Bae8 19. Badl Vfū 20. Ž:R+ 
B:Ž 21. R:c5 ir juodieji pasiduoda.

a) jei 16...V:V, sektų 17.Ž:R+ 
ir atgautų valdovę.

Gražiausia dovana visom progom
Geriausios, autentiškos ilgo grojimo lietu
viškos plokštelės gražiai įpakuotos, mo- 
naural arba stereo gaunamos iš Reęuest 
Records. Nepriimkite pakaitalų. Teirau
kitės krautuvėse arba reikalaukite vel
tui siunčiamo katalogo — REQUEST 
RECORDS. INC. 66 Mechanic St.. New 
Rochelle. New York 10801.

MALĖ - FEMALE

OPERATORS FINISHERS
Malė or Female — on ladies coats 
Call or apply in person COLLETTA 
FASHIONS 66 WUtow Avė Hobo- 
ken, NJ (201)656-6391 — John 
Sciancale Pore

GENERAL FACTORY HELP 
AND PACKERS

No experience necessary. Ist & 2nd
shifts. Apply:

ALL VUE PACKAGING CORP.
72 Dewey Avė Little Falls, N-J.

Šeštadienį pas Blue Star mažu
čiai žaidžia 2:30 vai., o jaunu
čiai 3:45 vai.

Atletas

Outstanding Lake Champlain area. 
Build your own log cabin. Hunt, 
fish, ski, 6 hrs. NYC. Paved road. 
5-acre cabin site $900 — $20 down, 
$15 mo. Enrie Rock, Box 22, Mor- 
risonville, N.Y. Tel. (518)563-3599.

Woodhaven — North of Jamaica 
Avenue, detached 6 room, 1 family 
large plot 40x100, 4 garages, exclu- 
sive $22,000 

PIEPER AGENCY
102-21 Jamaica Avė Richmond Hill 
11418; Tel. VI 7-2242

HELP W. MALĖ

Lathe Hands — in Passaic. Modem 
machines, good working conditloms, 
company paid benefits, family hos-

holidays, vacations. Ist shift only, 
steady work. Call 201 - 473-3110 
betvreen 9 a.m. and 5 p.m.

CLERK FOR DELICATESSEN
Work near home full and part time 
Exp’d — part time, Saturday and 
Sunday.

914 SCarsdale 3-3160

Electronic Technicians 
Meter Repairman 

and Trainees
Tel. Barny KatZ 516- 487-0500 
Between 10:30 AM & 3:00 PM 

or make an appointment
A & M INSTRUMENTS

Community Drive
Great Neck, L.U N.Y.

Northern Blvd.

SCHOOL-BUS DRIVERS
FULL or PART TIME 

EXCELLBNT JOB

Call (914) NE 2-3444

CADDIES - ATT - CADDIES
Steady work next two months 

$6.00 per bag
Double call caddy master 

201- 377-6751

Fiortsun Park

MSN WANTED

Janitors - Waxers 
needed in Tuxedo Area 

Mušt have transportation 
Starting pay $2.00 per hour 

(914) 534-7930

(tarp 2 ir 3 AVe.) 
New York, N. Y.

Tel. RE 4-4428

’ KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vaL p.p.

WANTE» EKP OPERATORS 
ON JACKETS

Cnmplute gar—nt SteMy work — 
afca —Atag ctwWona Utioa Stop 

AKDY arORTSWKAR
333 F—eR SL Bkiyn. Call 488-3778

SSWtNO 38A0HINE OPERATORS 
to 4» plato a—ing on Stoger ma- 
cStoaa aaaae asperience wqutied — 

duraLtte co.
2 Bartoat Ava, Passaic N J.

381-773-8880

cook one mesi every 3rd Sunday.

Paramus Rd. Paramus, NJ. — Call 
Brother James Kelly 445-6465

OPERATORS on single nsedle exp 
on dresses sectiou work zipper aet- 
ter exp aH around LANDY MFG. 

_CO. 7207 Broadway North Bergen

Call 201 - 869-9009

Nurse—RN SUPERVĮSOR 
3:30 PM - 11:30 PM Shift 

Mature. Salary open commensurate 
with experience.

HEBREW HOSPITAL 
1776 Clay Avė (175 St.) Brome NY

WOMEN
Light factory work. No exp. neces. 

Hours 7 AM - 3:15 PM 
SPRINGFIELD INSTRUMENT CO.

260 Railroad Avenue

201 - 342-2700

siunčia dovaną smntiBMis į Lietuvą ir SSSR. Krautuvėje

am. PrioMuai telefoniniai užsakymai ir sudaromi siunti
niai gat& paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos 
prekės, daniški maisto siuntiniai, itališki akordeonai ir 
nykm’o lietpalčiai. Parūpinami dolerio krautuvių kuponai.
379 UNION AVENUE • Toto. EV 4-4852 • Brooklyn N.Y. 11211

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

M-M teaies Ave^ W«eihavea, N. Y. 11421; VI 9-5077 
340 Grand Street, Brooldyn, N.Y. 11211; STagg 2-4329

Pa^gintcnnis kainomis priimame užsakymus — —■— 
VESTUVftlfe ir POBŪVIAMS.

Pristatome į namus Netuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders spedal price for Weddings and Parties. 

Home-made Bologna

I
 VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS

IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnones medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms Taip pai 
ėUktoės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros b 
Šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa 
'.arnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite

SUPEKIOR PIECĖ GOODS CORP.
Tel AL 4-8319 • 200 Orchard St„ New York. N.Y. 10002

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

Woodtavoa, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Vlrginia 7-4489

ToL EVorgroen 7-4335

(ARMAKAUSKAS)
Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043 _ ___ ___ __ _■

Matthew P. Balas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air condttioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand SL, Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Secretaries
Responsible positions available in 
many university departments. Pleas- 
ąnt working conditions in a stimu- 
lating atmosphere. Reųuirements — 
a high school diplomą, neat appear- 
ance, with exceL typing. Light steno 
prefererd. Good salaries plūs out
standing fringe benefits, including 
free tuition to ęmployee or depend- 
ent chiidren. Iaterviews daily, 9-5. 
Personnel Oftių* Rm 104, DeKalb 
Hali; 622-2200 ext 458.

PRATT INSTITUTE
Hali SL & DeKalb Avė., Brooklyn

“AIDAS” Radio-T.V. Lab.
94-17 Jamaiva Avė., Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. HI 1-7747

Spalvuotos ir paprastos TV, radio stereo ir paprasti apa
ratai, vėsintuvai (air conditioner), magnetofonai (tape- 
recorder) — taisymas ir pardavimas.

SPAUDOS KIOSKAS
J. BUBLAITIS J. PAŠUKONIS

Cosmos Parcels Express Corporation
108 West 14th Street (arti 6th Avė.) New York, N.Y. 10011

Tel : CH 3-3005

Fast Service Lowcost
Ca» -449-5892

Ask fer Mr. Oliva

PAMID H AVER RĘST HOME
Aged and Retired Men and Women 
homelike and country atmosphere 
A home away from home Florence 
Csik prop. NJ. State approved — 
English Town Road, Jamesburg NJ.

Call 201-521-1194

• Mes siunčiame siuntinius į LIETUVĄ kaip ir į visas kitas USSR 
dalis.

• Mes priimame užsakymus ŠALDYTUVAMS, TELEVIZIJOMS, 
SKALBIAMOMS ir SIUVAMOMS MAŠINOMS, “DoHar Certi
ficates”, BUTAMS etc.

• Visos išlaidos apmokamos čia. Gavėjas neturi nieko mokėti.
• Užsakymai paštu išpildomi tą pačią dieną, kurią mes gauname.
• Jūsų patogumui turime didelį prekių pasirinkimą žemomis kai- . 

nomis.
Mūsų agentūra atidaryta kasdien nuo 9:30 ryto iki 7 vai. vakaro;
sekmadieniais nuo 10 ryto iki 4 vai. p.p.. Kitu laiku — susitarus.

GENERAL TRUCKING 
AND MOVING

Local Lic and Bonded
Mr. Fraizer 2084 Madison Avė. NYC 

Call Mon thru Sat 8:30 to 6 
993-9771 or 283-1482 anytime

WEISS & KATZ, INC.
I87 ORCHARD ST., N. Y. C.

TOP $ CASH

Mail your silver certificates to 
Flatbush Associates.

Over 20% return on your money. 
Your biUs—any condition 

Send regis, man or call HI 4-5222 
after 5

Ratbush Associates 
2404 E. 66th Street 

Brooklyn, 11234

FREEDOM EXPRESS INC
White Diesel Tractors 

16' -
For Contract or Hite 

110 Emerson Place Brooklyn 
857-7200 -1

FEDRO OUĮMONES
401 E. 139th St. Bronx 

Floor Scraping A Painting
AU Work Guaranteed

Call 669-4517

SCHALLER& WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiai — kunmiai, įvairiausios mėsos, lietavižka duon

Užeikite— įtitOdntiie!
6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

JUOZO M1S10NO

RAYS UQUOR STORE

IOS-55 LEFFERTS BLVD,

šios vokiečių gamybos •

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA. Viršuje 
parodoma spinta išardoma — pristatoma bet kur JAV-se.

Adolf Schrager Fumitare, Ine.
Yorkvilės didžiausia, graMauela baldų krautuvė

Theedore Wo6nmn,
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia su 

Air Condition
123 E. 7th SL, New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

Market 2-5172

BUYUS
FUNĖRAL HOME

Mario Teixeira, Jr. 
Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street 
Newark, N J. 07105

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dienų ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy- 
kaL Aptarnauja Cambridge Ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir 1 
kitus miestus. — Tek TR 6-6434

KARLONAS
FUNERAL HOME

NEW BRITAIN, CONN.

Te*. BA 8-1181

MALDAKNYGE

IMeido Tėvai PrancMkonai
640 pusi- Kaina 2 dol. Labai 
patraukli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu:

DARBININKAS

Brooklyn, N. Y. 11221

Long Island 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną

M. SIS AN 1-28S4
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Bostono lietuvių dramos sambūris rugsėjo 23 gastroliavo Philadelphijoje ir suvaidino “Nuodėmingą angelą”. 
Vaidinimą rengė A.L.T.S. Philadelphijos skyrius. Nuot raukoje po spektaklio artistai, režisierė A. Gustaitienė 
<k.), dail. V. Vizgirda (v.), kalba P. Mitalas, Tautinės Sąjungos skyriaus pirmininkas (d.). Tas pats veika
las Sį sekmadienį vaidinamas šv. Tomo salėje Woodha vene. Nuotr. V. Gruzdžio

L GL 5-7066 
_ GL 2-6916 
._ GL 2*2923 
_ GL 5-7281

DARBININKAS

Dr. Rožė šomkaitė visą per
eitą savaitę buvo išvykusi į 
Land O’Lakes, kur Wisconsino 
universitetas buvo suorganiza
vęs visos Amerikos 7 metinę 
farmaceutinių analizių konfe
renciją.

Darbininkas kitą savaitę 
dėl Kolumbo šventės išeis tik 
vieną kartą — trečiadieni.

Angelę karalienės parapijos 
Amžinojo rožančiaus draugija ' 
turės laimėjimų vakarą spalio 
21 , šeštadienį, 3 vai. parapijos 
salėje.

Rekolekcijos lietuviam pran
ciškonam Brooklyno vienuoly
ne bus spalio 8-14. Jaš praves 
prel. dr. Vytautas Balčiūnas.

Bostoniškiam artistam, at- 
vykstantiemį New Yorką vai
dinti P. Vaičiūno pjesės “Nuo
dėmingas angelas”, šeštadienio 
nakčiai reikalinga nakvynė. Kas 
galėtų apnakvyndinti bent vie
ną vyrą ar moterį, 
prašomi paskambinti 
k o administracijai, 
GL 2-2923.

Bostono Dramos
artistam pagerbti tuoj po “Nuo
dėmingo angelo” vaidinimo 
White Horse restorane ruošia
ma vakarienė. Kas šioje vaka
rienėje norėtų dalyvauti, pra
šomas iš anksto vietas rezer
vuoti pas M. šalinskienę tele

fonu VI 7-4499.

Už a.a. Onos Petrauskienės 
vėlę (po 30 d. mirties), spalio 
7 8:30 vai. bus atlaikytos mi
šios Tėvų Pranciškonų vienuo
lyno koplyčioje Brooklyne.

maloniai 
Darbinin- 
telefonas

Sambūrio

Dail. V. Rato grafikos kūri
nių paroda bus lapkričio 11-12 
Columbian Lounge, 86-22 85 
Street, Woodhavene. Dailinin
kas gyvena Australijoje, čia gi 
New Yorke šiuo metu svečiuo
jasi jo dukra, baleto artistė, 
Ramona Rataitė. Parodoje bus 
išstatyta apie 50 naujausių kū
rinių. Parodą rengia ir globoja ’ 
skautam remti tėvų komitetas.

Vida Jurkuvienė, tarnaujan
ti Queens kolegijos biblioteko
je, rugsėjo 30 ir spalio 1 daly
vavo Atlantic City konvencijo
je, kur buvo svarstomas suau
gusiųjų švietimas.

Dar dešimt dienų iki puotos, vėliau 1^° pietūs ir 
kuri bus - Granada viešbutyje 
spalio 15 d. 5 vai., išleidžiant 
kun. J. Aleksiūną ir sutinkant 
kun. A. Petrauską, bet jau tre
čias šimtas žmonių registruo
jasi ir gauna bilietus Angelų 
Karalienės parapijos raštinėje. 
Puotos metu bus koncertas, ku
rį išpildys choras, vedamas var
gonininko Mykolo Liuberskio.

MASPETH, N.Y.
V. J. Atsimainymo parapijos 

choras, vadovaujamas Antano 
Vismino, po vasaros atostogų 
pradeda repeticijas, rengiasi prie šio suvažiavimo prisidėju- 
40 valandų atlaidam, studijuo
ja mišparus, mokosi lietuviš
kai: Tantum Ergo, Asperges 
Me, Te Deum Laudamus, ir 
antras naujas lietuviškas mi
šias. Vėliau manoma rengti 
koncertą. Pamokos vyksta sek
madieniais po 11 vai. mišių. 
Nauji nariai, ypač vyrai , kvie
čiami įsijungti į chorą. V-ba.

PADĖKA

Sąjungiečių suvažiavimas į- 
vyko spalio 1 Apreiškimo para
pijoj. Po pamaldų bažnyčioje,

posėdžiai. Dėkojame už globų 
klebonui kun. J. Aleksiūnui, už 
atsilankymą Emeritui klebonui 
kun. N. Pakalniui, dvasios va
dui kun. A. Račkauskui, kun.

- P. Totoraičiui, kun. J. Tomalo- 
niui. Dėkojame už paskaitą dr. 
Trajonienei, už meninę prog
ramą A. Radzivanienei, kuri pa
ruošė B. Navickaitę ir J. Bal
sytę su gražiais eilėraščiais. 
Dėkojame už atsilankymą at
stovėm iš New -Jersey bei šei- 

. mininkėm už darbą ir gar
džius pietus. Dėkojame visom

siom darbu ar dalyvavimu. Šir
dingas ačiū. —29-tos kuopos 
valdyba.

Ieškoma nuolatinė pardavė
ja moterų drabužių krautuvei. 
Dirbti reikia ne visą dieną. 
Reikia mokėti angliškai- Kreip
tis telef. 849-7240.

Pranas ir Monika Lembor* 
tai, buvę bostoniečiai, kurie 

*■ jau keli metai gyvena Kalifor
nijoj, rugsėjo mėnesį praleido 
tarp savo draugų Bostone. Vi
sus aplankę ir pabendravę su 
savo prieteliais, spalio 3 išvy
ko atgal į St. Monica, Calif.

Darbininke metiniame pa- YatVa
rengime, kuris įvyks spalio 8, 
sekmadienį, 4 vai. popiet St. — Spalio 8 •=— Darbininko motinia 
Thomas salėje Woodhavene, “
bus suvaidinta P. Vaičiūno 5 
veiksmų pjesė “Nuodėmingas 
angelas”. Įėjimo bilietus gali
ma gauti Darbininko admini
stracijoje (telef. GL 2-2923) ir 
pas M. Šalinskienę (telef. VI 7 
4499). Bilietų kainos: 3 dol., 
moksleiviam 2 dol., rezervuo
tos vietos 4 dol.

Bayside, Oueens, ieškoma mo
teris prižiūrėti paliegusią senu
tę. Geras atlyginimas už patar- spalio 28 — Korp! Neo-Lithuania 
navimą 3-5 d. savaitėj, privatus 
kambarys. Pageidaujama tarny
bos metu nakvoti vietoj. Savait
galiai laisvi. Informacijai skam
binti vakarais po 7 vai. Tel. 
BA 44)104.

Woodhaven parduodamas vie
nos šeimos namas iš 8 kamba
rių su modernia vonia. Alumi- 
ninės durys ir langai, žemės 
plotas 20x100 be garažo. Arti 
Forest Parko. Kaina 20,000 
dol. Informacijai skambinti va
karais po 6 val’Tel. VI 9-3012.

parengimas šv. Tomo salėje, Wood- 
haven, N.Y. Bostono Dramos Sam
būris suvaidins Petro Vaičiūno 5 v. 
pjesę “Nuodėmingas angelas”. Re
žisuoja A. Gustaitienė. Pradžia 4 
vai. popiet.

Spalio 15, sekmadienį — Tylos 
Bažnyčios minėjimas Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje ir salėje. Ren
gia New Yorko katalikių moterų 
organizacijos.

29 spalio — Kristaus Karaliaus 
šventė. Rengia Amerikos Lietuvių 
Katalikų Federacijos New Yorko ir 
New Jersey skyrius.

rengia metinį balių Travelers Hotel 
viešbutyje, prie La Guardia aero
dromo. į

29 spalio — Literatūros vakaras. 
Rengia Liet. Moterų Klubų Federa
cijos New Yorko klubas, Knights of 
Columbus salėje, 86-22 85th St., 
Woodhaven, N. Y.

Lapkričio 5 d.— Metinė Skautų 
šventė Apreiškimo parapijos bažny
čioje ir salėje. Rengia New Yorko 
skautai.

Vakarinės pamokos ir įvai
rūs namų ruošos kursai, kurie 
per visą žiemą vyksta So. Bos
ton aukštesniosios mokyklos 
patalpose, Thomas Park, spalio 
2 pradėjo žiemos sezono darbą. 
Mokslas vyksta pirmadienių ir 
trečiadienių vakarais nuo 7 iki 
10 vai. Mokslas teikiamas vel
tui ir todėl Bostono mokyklų 
komitetas ragina visus So. Bos
ton gyventojus šiomis pamoko^ 
mis naudotis.

Tėvai Paaionistai savo vienuo
lyno sode, Brighton, Mass., spa
lio 13 d. 8:30 vai. vak. ruošia

Burmistro rinkimai. Bosto
nas turi apie ketvirtį milijono 
registruotų balsuotojų. Pirmi
niuose balsavimuose dalyvauja 
visada mažas skaičius, šiais 
metais buvo kitaip, — dalyva
vo apie pusę. Kandidatų į bur
mistrus irgi buvo daugiau. nei 
visada — net 10. Vienas iš jų 
net respublikonas, ko nebuvo 
jau kelios dešimtys metų. Di
džiausią susidomėjimą kėlė bu
vusi mokyklų komiteto pirmi
ninkė advokatė Luis 
Hicks, kuri aiškiai ir be 
premisų pasisakė prieš 
vežiojimą į kaimynines
kyklas. Į tikruosius rinkimus 
pagal gautų balsų daugumą pa
kliūva du kandidatai. Hicks 
gavo daugiausia balsų — virš 
43,000. Kitas kandidatas, ku
rį rėmė ir senatorius Ted Ken- 
nedy, buvo Kevin White, Mass. 
valstybės sekretorius, gavęs 
apie 30,000 balsų. Taigi, tie du 
kandidatai ir lieka rinkimam. 
Respublikonas Sears surinko _ 
per 20,000 ir buvo trečiuoju. 
Kiti, ir gana populiarūs, kan
didatai gavo gerokai“ mažiau. 
Suskaičius balsus ir paaiškėjus,

Marijos garbei procesiją ^su ^ad Hicks pirmauja, per tele
viziją, radiją ir spaudą pasi
pylė žinios, kad senatorius T. 
Kennedy, gubernatorius Vol- 
pe, respublikonas kandidatas 
Sears ir kiti buvę kandidatai 
remsią White kandidatūrą. Ki
tą dieną gubernatorius Volpe 
ir seimelio atstovas Sears ir 
kai kurie kiti per radiją ir te
leviziją paneigė tą neteisingą 
žinią. Tik senatorius Kennedy 
pasisakė, kad jis remsiąs Whi-

žvakėmis. Procesijos metu bus 
kalbamas rožančius už pasaulio 
taiką.

... Šv. Petro parapijos Maldos 
Apaštalavimo draugijos pamal
dos ir susirinkimas bus spalio 
10 d. 2:30 vai. popiet parapijos 
bažnyčioje.

Metinė rinkliava šv. Petro 
parapijos palaikymui bus daro
ma spalio 15. Parapijos klebo
nas kun. Antanas Baltrugūnas 
kreipiasi į visus parapiečius ir
visus lietuvius, kurie parapijai te. 
dar nepriklauso, įsijungti Į pa- 
rapiją ir pradėti vartoti savai
tinius aukų vokelius. Kartu 
primena, kad reguliarus vo- ' 
kelių vartojimas įgalins parapi
ją atremontuoti mokyklas ir pa
čią bažnyčią perkelti į lietu-

PLAUKŲ PAŠALINIMAS 
Specialistai — įsikūrę jau 20 
metų. Rekomenduoja žymūs 
odos daktarai ir ligoninės. 41 
Winter Street — 7 aukštas, 
Boston, Mass.; Tel. 426-1340

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
ir informacijos vadovui V. Radziva- 
nui, 84-16 110th Street, Richmond - -
HiU, N. Y. 11418. Telef. hi 1-9720. viam patogesnę vietą. Miss (FSuffivaa

Maloniai kviečiame atsilankyti į DARBININKO VA
KARĄ spalio 8, sekmadienį, 4 v. popiet šv. Tomo pa
rapijos salėje, 88 Street ir Jamaica Avenue.

(Jamaica linijoj išlipti Forest Pkwy. ar Woodhaven Blvd.)

BOSTONO DRAMOS SAMBŪRIS
vaidina P. VAIČIŪNO 5 v. pjesę

NUODĖMINGAS ANGELAS
Režisuoja —

ALEKSANDRA GUSTAITIENĖ

Dekoratorius —

VIKTORAS VIZGIRDA

tokio priežiūra •

TATJANA BABUŠKINAITĖ

Petro Vaičiūno kūriniai Ogų laiką sudarė didžiausią 
dalį nepriidausomos Lietuvos dramos teatro repertuaro. Jis

Scena » “Nuodėmingo angelo”

/einant aukojama 3 dol.
Studentams — 2 dol.

Rezervuotos vietos — 4 dol.

Aptvietima* k* muzika —

ROMAS ŠLEŽAS

Grimas —

STASYS SANTVARAS
uepaaenęs. Taip pat tenka atsižvelgti ir j tai, kad šis vei
kalas 8b dar nevaidintas, o jaunesniajai kartai ir visai

Veiks spaudos kioskas, bus naujy knygy 
ir muzikos plokšteiiy


