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KRISLAI
Gen. Ky baisiai supykęs 
Karas kai kam laimė 
Išdavę atomines slaptybes 
Atletai neturėjo balso 
Riebiausias prezidentas

— Rašo J. Gasiūnas —

Po to, kai prez. Johnsonas 
sulaikė šiaurės Vietnamo bom
bardavimą, Pietų Vietnamo 
^ice prezidentas gen. Nguyen 
Cae Ky pareiškė:

.—Mes daugiau nebegalime 
pasitikėti amerikiečiais, nes 
jie yra tiktai sukčių gauja. 
Jungtinės Valstijos nusimas- 
kuoja, kaip tikra ir biauri ko
lonistinė jėga.

Amerikos imperialistų pa
stumdėlis Ky yra supykęs, 
kam ieškoma būdų taikai 
Vietname. Ir jis turi didelę 
pykčiui priežastį.

Viename komerciniame dien
raštyje tilpo labai ryškį kari
katūra. Joje parodoma, kaip 
gražioje uniformoje pasipuo
šęs gen. Ky susitinka kur nors 
Pietų Vietname su suvargu
siu, purvinu, apdriskusiu ame
rikiečiu kareiviu.

—Tau—tikrai karas, man— 
tik gyvenimas,—sako gen. Ky.

Amerikos kareiviams ir viet
namiečiams— pražūtingas ka
ras, o generolams ir pelnagro- 
biams—geriausias gyvenimas. 
T’odėl jie ir bijo taikos, kaip 
velnias kryžiaus. «

Vakarų Vokietijos laikraš
tis “Reiniche Zeityng” susi
rūpinusiai skundžiasi, ar tik 
šnipai nebus išdavę didžiausią 
slaptybę Tarybų Sąjungai, kad 
Jungtinių Valstijų atominių 
ginklų jau yra Vakarų Vo
kietijoje ir kad V. Vokietijos 
generolams jie gali būti priei
nami.

Aišku kiekvienam, kam tie 
ginklai taikomi. Jie atkreipti 
prieš Tarybų Sąjungą ir kitas 
rytinės Europos socialistines 
šalis.

Net baisu ir pagalvoti, kuo
met tie patys hitleriniai revan- 
šistai šūkauja už karą su so
cialistiniais kraštais.

Tarptautinė sporto olimpia
da Meksikoje gražiai baigėsi. 
Jungtinių Valstijų negrai atle
tėj pastatė Amerikos atletus 
į pirmąją vietą, iškovojo dau- 
giaftfisia medalių. Afrikiečiai 
atletai taipgi puikiai pasiro
dė.

—Atletai atliko bėgimą ir 
šokimą, plaukimą ir kitus 
sportus, bet jie neturėjo jokio 
balso, kaip olimpiadą tvarky- 
kyti.

Tai pasakė 1960 metų olim
piados čampijonas John Say
re, kuris Meksikoje palaikė 
ryšius tarp Jungtinių Valsti
jų olimpinio komiteto ir at
letų. Jokios demokratijos ten 
nebuvo. Du negrai geriausi 
atletai, laimėję auksinius me
dalius, buvo suspenduoti tik 
už protestą prieš rasinę dis
kriminaciją Jungtinėse Vals
tijose.

Tarybų Sąjungoje visų dak
tarų 80 procentus sudaro mo
terys, o Jungtinėse Valstijose 
tarp 300,000 daktarų tik apie 
20,000 moterų. Kodėl toks 
didelis skirtumas?
VTodėl, kad pas mus tebėra 

senas diskriminavimo būdas 
skaityti moteris “žemesniais 
sutvdjjmais.” Tenka ir dabar 
girdėti moterų gydytojų nusi-

L. Johnsonas noris .
pasitarti su TSRS

Virgilijaus Noreikos koncertas 
sekmadienį Bostone

Washingtonas. — P r e z i- 
! ritas Johnsonas išsireiš

kęs paskiausiu laiku, kad jis 
norėtų pasitarti su Tarybų 
Sąjungos vadovais dar pir
ma sausio 20 d., kuomet jo 
prezidentavimo laikas baig
sis.

de

Johnsonas norėtų, pasitar
ti dėl priešraketinės siste
mos, kuri esanti dar neiš
bandyta. Amerika ir Tary
bų Sąjunga jau turi prieš-
ra ketines sistemas.

Tie pasitarimai galėtų tę
stis gal keletą mėnesių, bet
prez. Johnsonas norėtų uos 
pradėti ir tuomet perduoti 
naujajam prezidentui Nixo- 
nui.

odi-
pa-

Pnom Penh. — Kamb 
jos princas Sihanoukas 
žadėjo paleisti 11 Jungtinių 
Valstijų kareivių, jeigu 
sustos bombarduoti KanĮibo- 

Įdijos teritoriją.

jos

Argentinos žydai ragina 
laikytis J. T. rezoliucijos

Ki 
Ko 
ja, 
tir 
bo 
m. 
ve

Buenos Aires. — Žydų 
[kūrinių Draugijų 9-asis 
ngresas priėmė rezoliuci- 
reikalaujant, kad Jung

ių Tautų Saugumo Tary- 
•b rezoliucija, priimta 1967 
. lapkričio mėn. būtų gy- 
liman vykdoma Vidurry-

Vidurryčių valstybėms tu
ri būt užtikrinta politinė 
nepriklausomybė ir teritori
nė neliečiamybė visoms val
stybėms, kongresas pareiš
kė.

tuose.
Kongresas pilnai užgyrė 

rekoliuc i j ą, reikalaujančią 
Izraelio militarinems jė
goms pasitraukti iš arabų 
teritorijos, kuri buvo agre
syviais būdais užimta ir da
ba? tebelaikoma.

Swanquarter, N. C.—Po
licija paleido dūmines gra
natas į 20 protestuojančių 
studentų pavieto teisme 
tyje. 17 metų mergaitė 
šoko pro langą. Jie pro 
tavo už sumažinimą para
mos studentams.

•,bū- 
iš- 

tes^-

Nixonas rinkimuose praleido
20 milijonų dolerių

Washingtonas. — Rinki
mų kampanijai šiemet pre- 
zic entiniai kandidatai išlei
do daug daugiau pinigų, ne-

skendimą, kad pacientai ma. 
u pasitiki moterims, kaip 
*ais gydytojais.
Kilnioje profesijoje, kuriai 

moterys daugiau tinka už vy
rus, vadinasi, Amerikoje mo- 

ys gydytojos neturi gero 
sisekimo.

žie
vy:

tei;
pa

Mfes turėjome visokių prezi- 
>ntų — barzdotų, ūsotų, sto- 

ir plonų. Bet vienas pre
zidentas savo storumu ikišiol 
visus kitus prezidentus sumu
šė.

William Howard Taft, JAV 
-asis prezidentas, svėrė 340 

Tai buvo riebiausias 
bzidentas.

de 
rų

27 
svirų, 
pr

Sen. Eugene Mcarthy, nelai
mėjęs demokratų 
pr 
pr

partijoje 
bzidentinės kandidatū ros, 
įeitą sekmadienį Washing

tope vadovavo Romos katali- 
demohstracijai prieš kar-kų 

dinolą O’Boyle.
Daugiau kaip 4,000 katali

kų, šimtai kunigų demonstra
vo, protestuodami, kam mini
ms is kardinolas suspendavo 40
kunigų, nesutinkančių, su po
piežiaus enciklika gimdymo 
kontrolės klausimu.

šiemet visi “Laisvės” nau-
dai ruošti parengimai labai 
gerai pavyko. Praeitą sekma
dienį, nors oras buvo biaurus, 
koncertas gerai pavyko. Tiki
mas, kad ir šį sekmadienį ge
ra 
programa Harrison, N. J.

pavyks pietūs su menine

Vilniaus operos solisto I V. Noreika 1967 metais 
Virgilijaus Noreikos kon-! koncertavo Kanadoje, šie- 
certas įvyks sekmadienį, met taipgi turėjo ten kele- 
lapkričio 17, John Hancock tą koncertų su didžiausiu
salėje, 180 Berkeley St., 
Boston, Mass. Pradžia 5:30 
vai. vakaro.

Bilietai parduodami po 
4, 3 ir 2 dolerius. Pardavi
mui bilietų kasa atsidarys 
1 vai. prieš koncertą.

pasisekimu. Chicago j e jo 
koncertas lapkričio 9 d. ge
riausia pavyko, didžiulė sa-
lė huvo perpildyta. New 
Yorke jo koncertas įvyks 
lapkričio 24 d. Brooklyn 
Academy of Music salėje.

Lenkijos Kompartijos kongrese 
dalyvauja Brežnevas

Varšuva. — Tarybų Są-'ta, taipgi bus uzgirtas įsiki- 
jungos general, sekretorius Šimas į Čekoslovakiją, kaip 
Brežnevas atvyko į Lenki-Į būtina pareiga pastoti kelią 
jos Komunistų Partijos kon- socializmo priešų pasimoji-
gresą, kuriame svarstomi ir 
santykiai su kitų socialisti
niu šalių komunistu ir dar
bo' partijomis.

Manoma, kad Komparti
jos gen. sekretoriaus Go- 
mulkos vadovybė bus užgir-

Negrai laimėjo 70 
naujų postų

Atlanta. —,Pietinėse Val
stijose -negrai' laimėjo 70 
naujų, vietų, tarp jų 7 nau
jus legislatyvius postus.

Legislatūrose dabar bus 
30 negrų. Šiuose rinkimuo
se negrai turėjo daug kan
didatų. Apie 300 kandidatų 
nelaimėjo rinkimų.

Trys astronautai 
skris į Mėnulį%,,

Washingtonas. — PatvhM" Planuojama, kad po šios 
tintas planas pasiusti erdvių misijos, kada nors 1969 me-
laivą Apollo 8 su 3-mis ast- tais Apollo 9 bus pasiustas 
ronautais į Mėnulį gruodžio su žmonėmis nusileisti ant
22 d., 7:45 ryto iš Cape Ken
nedy, Fla.

Jie apskries apie Mėnulį 
10 kartų 70 mylių atstumo- 
je ir tuomet grįš į Žemę. 
Tai bus pirma tokia drąsi 
kelionė istorijoje. Kalėdas 
jie turės praleisti istorinė
je kelionėje.

Mėnulio.
Numatyta, kad Apollo 8, 

grįžęs nuo Mėnulio, nusileis 
Pacifike arti Hawaii.

Sakoma, amerikiečiai da
bar esą pasiryžę pirma ta
rybinių kosmonautų pasiek
ti Mėnulį ir pirma ant jo 
nusileisti.

Pasaulinis katalikų taikos 
kongresas smerkia karą

mams.
Taipgi bus svarstomas 

sumanymas šaukti pasaulinį 
komunistų ir darbininkų 
partijų suvažiavimą 1969 
metais.

gu pirmiau prezidenti oiai 
kandidatai išleisdavo.

Republikonų kandidatas 
išleido daugiau 20 milijonų 
dolerių. Demokratų kandi
datas Humphrey sukėlė 
pusantro milijono doleriu, o 
išleido 4 milijonus. Truk 
mą turėjo padengti pask 
mis. Wallace sukėlė daugiau 
6 milijonus, išleido tru 
mažiau kaip 6 milijonus

Rinkimų kampanijos 
tu Humphrev k o m i t 
skelbė, kad Nixonas nori 
20 milijonu dolerių n 
pirkti prezidento vieta.r' 
ir atsitiko, praleidęs 20 
Ii jonų gavo prezidento

11- 
olo-

me- 
3tas• v 1 uz 
usi- 
^aip 
mi- 
vie-

William P. Kakstys 
policijos ieškomas

iam
am-

Linden, N. J. — Wil 
P. Kakstys, 18 metų 
žiaus, kartu su 15 metų 
mergaite Jean Sahabaų iš 
Cranford, N. J., dingo 
pos mėn. ir po šiai dienai 
nesurandami.

Policija jų ieško vi 
šalyse. Sako, kad jis 
vėžį kairiojoje rankoje 
jei nebus gydomas, vėžys 
gali visą kūną apimti.

Iš pavardės atrodo, ai' 
tik nebus lietuvis.

lie-

sose 
turi 

ir.

jis

Istanbulis, Turkija.— Au
tobusui susikūlus su sunk
vežimiu užmušta 18 žmo
nių, sunkiai 
žmonių.

sužeista 12

Atėnai.— Graikijos prem
jeras Papadopoulos pasvei
kino išrinktą vice preziden
tą Spiro T. Agnew, žinoda
mas, kad jis padės Graiki
jos militarinei juntai gauti 
iš Amerikos daugiau para
mos.

Ray buvęs suokalbin 
įtrauktas

Žurnalas “Look” paskelbė 
interviu , su kaltinamu. , dr. 
Kingo užmušėjų James Earl 
Raįr, esančiu Memmphis ka
lėjime

Ray prisipažinęs, kad jis 
buvęs net prieš 8 mėnesius 
prieš Kingo, užmušimą 
įtrauktas į kokį tai suokal
bį. Jam už Kingo užmušimą 
siūlyta $12,000, kad jis ga
lėtų ramiai gyventi kitoje 
šalyje.

Po Kingo užmušimo Ray 
buvo suimtas Londone ir 
pas jį rasta nemažos pinigų 
sumos.

Speier, Vakarų Vokietija.
— Čia įvyko tarptautinės 
katalikų taikos organizaci
jos “PaxChristi” kongresas. 
Dalyvavo daugiau kaip 500 
delegatų iš 20 šalių.

Kongresas pasisakė už 
branduolinių ginklų ribavi- 
mo sutartį ir ragina visas 
šalis ją užgirti; ragino baig
ti karą Vietname.

Rezoliucij oje pasakyta: 
“Tolesnis Europoje platini
mas branduolinių ginklų,*
— ..........: ___ i_ i_____ __

nepaisant kokioje formoje, 
ne tik didina karo pavojų 
šiame kontinente, bet kartu 
į niekus paverčia visas pro
gas išrišti Europos proble
mas”.

Kongresas atžymėjo pa
vojų iš beaugančio neona- 
cizmo Vakarų Vokietijoje. 
Keletas kalbėtojų pasisakė 
už pripažinimą Demokrati
nės Respublikos (Rytų Vo
kietijos). Visi džiaugėsi, 
kad sulaikytas Šiaurės Viet- 
naiho bombardavimas.

i

Reikalauja uždaryti New Yorko 
komercinius kraujo bankus

v —............. .......................... —---------------------------------—-—■—---------------------------------------------------------------------------

Kairysis laimėjo Areštavo 11 bombų 
rinkimus padėjėjų

Naha, Okinawa. — Kai
riųjų kandidatas socialistas 
Čobyo Yara laimėjo rinki
mus, kaip Ryukyu salų ad
ministratorius. Karo metu 
Jungtinės Valstijos tas sa
las iš Japonijos paveržė ir 
įsitaisė militarines bazes.

Dabar naujasis administ
ratorius pareiškė, kad Jung
tinės Valstijos laipsniškai 
turės iškraustyti iš tų salų 
militarines bazes.

TSRS erdvių laivas 
skrieja į Mėnulį

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos erdvių laivas Zond 6, 
paleistas į Mėnulį, dabar ke
lionėje.

Laivas Zond 6 skrieja be 
žmogaus, kad vėl išbandytų 
kelionę į Mėnulį ir paskui 
grįžtų į Žemę.

Detroitas.— Policija areš- 
tava 11 jaunuolių — 9 vai
kinus ir 2 mergaites. Juos 
kaltina 8 bombų sprogdini
mu įvairiose miesto dalyse. 
Areštuotieji atrodo panašūs 
į hippius. Jeigu jiems bus 
įrodyta bombų sprogdinimo 
kaltė, gali juos bausti net 
iki 25 metų kalėjimo.

Chicago. — Majoras Da- 
lay, demokratams pralaimė
jus rinkimus Illinois valsti
joje, jaučiasi labai daug 
pralaimėjęs, nors jis. nebuvo 
kandidatas, bet buvo Illinois 
demokratų vadas. Jo polici
ja, daužydama demonstran
tus demokratų konvencijos 
metu, prisidėjo prie pralai
mėjimo.

San Juan, Puerto Rico.-— 
Išrinktam vice prezidentui 
Agnew lekiant iš Marylan- 
do į Puerto Riko žaibas du 
kartus užgavo lėktuvą.

Chicago. — Prezidentinis 
taikos kandidatas Dick Gre
gory praneša, kad jis vyks 
į Washingtoną ir ten atida
rys “Black House” centrą, 
kuriame bus atstovybė tų 
žmonių, kurių vyriausybė 
neatstovauja, kaip negrus 
ir skurdžius.

New Yorko mieste vei
kia labai daug komercinių 
k r a u j o pirkimo įstaigų 
(blood banks), kurios per 
metus pristato ligoninėms 
apie 300,000 kraujo pus- 
kvorčių, beveik pusę kraujo, 
kiek ligoninės sunaudoja.

Council for Civic Affairs 
pravedė tyrinėjimą. Pasiro
dė, kad kraujo kolektoriai 
moka kraujo davėjams po 
5 ar 7 dolerius už puskvor- 
tę, o iš ligoninių ima po $15 
ir iki $20 už puskvortę. Tai 
padaro milžiniškus pelnus.

Tyrinėtojai surado, kad 
kraujo kolektoriai visai ne
paiso, kas jiems kraują duo
da. Gali būti alkoholikai, 
narkotistai, lytinėmis ligo
mis apsikrėtę, niekas jų ne-

Čekoslovakija išvarė 
7 laikraštininkus

Praga. — Čekoslovakij o s 
valdžia išvarė 7 užsienio 
laikraštininkus už neteisin
gus aprašymus Čekoslova
kijos padėties.

Penki buvo Jungtinių 
Valstijų komercinės spau
dos reporteriai, kiti du iš 
Vakarų Vokietijos.

Lagos, Nigeria. — Čia at
vyko 12 tarybinių žmonių 
tartis techniniais ir ekono
miniais reikalais.

patikrina, tik paklausia, ar 
esi sveikas, ir gauna penki
nę nusipirkti degtinės.

Vienoje ligoninėje iš 53 
kraujo gavusių ligonių apie 
pusę susirgo hepatitis (pa
vojingu kepenų uždegimu). 
Pasirodė, kad jiems duotas 
kraujas turėjo tos ligos 
bakterijų. '

Dabar reikalaujama, kad 
komerciniai kraujo bankai 
būtų uždaryti.

Jaunimo Sąjunga 
apdovanota ordinu

Maskva. — Už įžymius 
nuopelnus ir didelį komjau
nuolių, tarybinio jaunimo 
indėlį, kuriant ir stiprinant 
Tarybų valdžią, už drąsą ir 
didvyriškumą mūšiuose su 
mūsų Tėvynės priešais, ak
tyvų dalyvavimą socializmo 
ir komunizmo statyboje, už 
vaisingą darbą auklėjant 
augančias kartas atsidavi
mo V. Lenino priesakams 
dvasią ir VLKJS 50-ųjų 
metinių proga Visasąjungi
nė Lenino komunistinė Jau
nimo Sąjunga apdovanota 
Spalio Revoliucijos ordinu.

Maskva.—Tarybinė spau
da praneša, kad išrado 
“sausą alų” miltelių formo
je. Milteliai greitai vande
nyje ištirpsta ir tuomet ga
li alų gerti.

Hattieburg, Miss. — Teis
mas baudė 10 metų kalėji
mu trečią baltąjį žmogų už 
užmušimą negro registraci
jos darbuotojo.

Rawalpindi, Pakistanas. 
— Policija lazdomis daužė 
demonstruojančius studen
tus Lahore mieste.



I

2 pusi.

LAISVE
PUBLIS

Published Tuesdays 
102-02 LIBERTY

Entered as second class
Established April 5, 1911

LAISVE Penktadienis, Lapkričio (November) 15, 1968

LITHUANIAN 
SEMLWEEKLY

IED BY THE LAISVE, INC.
and Fridays, except in case of Holidays 
1VENUE, OZONE PARK, N.Y. 11417 
matter at the Post Office of Jamaica, N.Y.

ANTHONY BIMBA, Editor

SLBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 mor ths 5.00 
Queens Co., per year .......  $1000
Queens Co., per six mont is $5.50

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Gandai kartojasi
s vėl pasirodė žinių iš šalies sosti-ŠIOMIS dienom

nės, kad prezidentai Johnsonas tebegalvoja apie susiti
kimą su Tarybų Sąjungos vadais (su Kosyginu ir Brež
nevu) pasitarimui įvairiomis abiems šalims bendromis 
problemomis. O tokių problemų, žinoma, yra nemažai.
Bene svarbiausia iš 
pašalinimas, arba b 
vimosi biudžetai juk 
tijoms, tiek Tarybų

jų visų, tai ginklavimosi lenktynių 
?nt sulėtinimas. Milžiniški ginkla- 
baisi nelaimė tiek Jungtinėms Vals- 
Sąjungai.
gandų nieko nebeišeis. Nors, tiesa, 
;as Nixonas pakartotinai pabrėžia,

Veikiausia iš tų 
išrinktasis preziden' 
kad tarp jo ir Johniono užsieninėje politikoje skirtumų 
nėra ir kad Johnsor 
vadovais ir jo vard 
praktiška kokias noi 
už poros mėnesių ja 
zidento Johnsono susitikimas su Tarybų Sąjungos vadais 
žalos nepadarytų. 1 
įvykti. Ir jeigu juos 
dviejų kraštų pagerinimui, nereikėtų praleisti.

Mes kartu su didele žmonijos dauguma tikime, kad 
nuo Tarybų Sąjung 
santykių ir sugyven 
saulinės taikos išlaiJ 
me kiekvieną pasisakymą, kiekvieną sumanymą, kiekvie
ną praktišką žygį t

as gali drąsiai kalbėtis su užsienio 
i, bet vis tiek atrodo nebūtų labai 
•s sutartis daryti su žmogum, kuris 
i bus “pamirštas?’ Tačiau toks pre-

er du mėnesius gali dar daug kas 
galima panaudoti santykių tarp šių

os ir Jungtinių Amerikos Valstijų 
imo labai daug priklauso visas pa- 
tymo reikalas. Todėl mes sveikina-

ems santykiams pagerinti.

Po abiejų prezidentų pasitarimo
ladienį išrinktasis prezidentas Nixo- 
ą su senuoju prezidentu Johnsonu. 
arėsi užsieninės politikos, o pirmoje 
•o, reikalais. Ryšium su šia ir bend-

PRAĖJUSĮ pirn 
nas turėjo pasitariu: 
Sakoma, kad jiedu t 
vietoje Vietnamo kai 
rai užsieninės politikos problemomis, visų dėmesio vertas 
Nixono pasisakymas po pasitarimo. Jis pasakė:

alstybės sekretorių ir, žinoma, pre-“Aš užtikrinau 
zidentą, kad kiekvienu atsitikimu jie gali kalbėti ne tik 
dabartinės Administj-; 
reiškia, ir F

Vadinasi, jeigu 
užsieninėje (politikoji naujų posūkių, tam tenka skau
džiai nusivilti. Ypač 
pažadėjimą Vietnam 
kos” pasiekimui pav 
dentas Eisenhoweris 
Trumano Korėjos ka 
kad drastiškų pakeit 
“aną pusę” tiek Viet: 
santykiuose su Tary 
lauktų ir nesitikėtų 
tikos.

acijos, bet visos tautos vardu, o tai 
busimosios Administracijos vardu.”

j kas tikėjosi po rinkimų šios šalies

tenka nusivilti tiems, kurie Nixono 
o karo baigimui ir “garbingos tai- 
artoti tą patį metodą, kokį prezi- 

panaudojo užbaigimui prezidento 
•o. Iš šio Nixono pasisakymo aišku, 
mų nesimato. Dar gi jis persergsti 
namo karo, tiek Vidurio Rytų, tiek 
oų Sąjunga klausimu, kad ji ne ne
iš naujosios valdžios naujos poli-

tas gerai, nes kai kas labai laukė, 
ntas tuoj visus reikalus sutvarkys,

Iš vienos pusės, 
kad naujasis prezide 
panaudodamas visą šios šalies nesvietišką militarinę jėgą. 
Gerai, kad Nixonas 1 
Iš kitos pusės, jo pa 
kalba ir jo vardu, reiškia, kad nesimato Vietnamo karo 
baigimui naujų pers pektyvų, kad bus delsiama ir toliau 
rizikuojama amerikiečių ir vietnamiečių gyvybėmis. Tai 
reiškia, kad Amerikc 
tuoj šį karą baigti, 
jėgomis išsikraustan 
reikalingo dėmesio : 
laukė iš senojo. Kit 
ateityje nesimato.

;okiais žygiais negrūmoja pasauliui, 
brėžimas, kad Johnsonas pilnutinai

s žmonių ir viso pasaulio troškimas 
jį nutraukiant ir su militarinėmis 

it iš Pietrytinės Azijos, nesusilauks 
š naujojo prezidento, kaip nešusi
ais žodžiais, “nieko naujo” artimoje

Vietnamiečių kaltinimas
us konferencia nesijudina iš vietos?

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
IŠ LAIŠKŲ

PASIKALBĖJIMAS SU 
UPTON SINCLAIR

Joseph North 
šiomis dieno- 

sikalbėjimą su

Žurnalistas 
rašo, kad jis 
mis turėjo pa 
įžymiuoju Aįnerikos rašy
toju Upton Sinclair. Lap
kričio 7 d. ‘ 
North sako:

“Aš pranaš 
ton Sinclair 
Tarybų Sąjungos 51-meti- 
nių proga nuskambės sker-

pasaulį. Sin-
‘Mano linkė- 

b ų Sąjungos

‘Daily World”

auju, kad Up- 
ištarti žodžiai

clair pasakė 
jimas Tary 
žmonėms yra: tęskite tą 
darbą, kurį 
darbai garbingi’.”

Tai labai 
seno kovotoje 
ir naują pai 
Tokių pat nu 
imu socializipo šalis susi
laukė iš visų 
pu.

Pasika 1 b ė [j i m e Sinclair 
storai pabrėžytą mintį,kad 
nuo draugišk 
tarp Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos žmonių priklauso 
visos žmonijos ateitis, 
pareiškęs, kad tarp jų karo 
negalima įsiv 
po tokio kar 
viską turėtų : 
jo. Kas dabai 
naikinta ir su

Kartu su 
su Sinclairu pasikalbėti bu
vęs nuvykęs 
jungos darbo 
čio

dirbate. Jūsų

reikšmingi to 
už socializmą 

šaulį žodžiai, 
oširdžių linkė-

pasaulio kam-

o sugyvenimo

Jis

aizduoti. Nes 
n žmonija vėl 
pradėti iš nau- 
’ yra, būtų su
griauta.
Joseph North

ir Tarybų Są- 
unijų laikraš- 

Trud” korespondentas.
Įžymusis rašytojas gyve

na Bound Brook, N.,J. Jis 
jau atšventė savo 90-tą gim
tadienį. Per 
gyvenimą Sįn 
'išleido 90 knygų. } Nežinia, 
ar yra kitas amerikietis au
toriuj, kuri^ galėtų didžiuo
tis tokiu ka’ 
knygos daugumoje yra so
cialistinio pob 
daug prisidėjusios prie blai
vaus proto paskleidimo vi
same pasaulyje, nes dauge
lis jo knygų yra išverstos į 
visas didžiąsias pasaulio 
kalbas.

tą ilgą savo 
clair parašę ir 
ygų, . Nežinia,

Inu kygų. Jo

ūdžio. Jos yra

KOVA SU 
NELIETUVIŠKA 
BAŽNYČIOS 
HIERARCHIJA

Spalio pabaigoje Chicago-
je įvykęs Amerikos Lietu
vių Katalikų Fede r a ei j o s 
39-asis suvažiavimas. Jis,
matyt, nekaip tepavyko. Iš 
V. Zalatoriaus sužinome,
kad jame dalyvavo' tik apie 
90 atstovų ir 10 svečių. Su
važiavime kilęs naujas su
manymas steigti “lietuvių
religinį cntrą ” matyt, vys

kupo Brizgio globoje.
Kam toks centras reika

lingas? Ką jis veiktų? Za
latorius atsako: “Tokscent
ras studijuotų pačias ge
riausias religinio gyvenimo 
formas ir perteiktų jas ku
nigams, parapijiečiams ir 
organizaci joms. Jis taip 
pat nurodytų teisinį pagrin
dą religiniam veikimui ir 
skatintų dialogą tarp kuni
gų ir pasauliečių.”

Bet tai tiktai fasadas, tik
tai maska tikrojo tikslo pa
slėpimui nuo aukštosios ka
talikų bažnyičios hierarchi
jos akies. Tai parodė įvyku
sios dėl šio sumanymo dis
kusijos. Skaitome:

“Didelė dalis kalbėtojų 
pabrėžė tokio centro tauti
nį vaidmenį kovoje su ne
lietuviška vietine bažnytine 
hierarchija. Prel. J. Bal- 
kūnas, kun. d r. J. Pruns- 
kis ir kovotojas už Chica- 
gos kapinių atlietuvinimą 
A. Regis pabrėžė organi
zuotumo ir vienybes reikalą 
kovojant už lietuviškumą. 
‘Mūsų lietuvių katalikų 
unija turi būti visuotinė,’— 
išreiškė savo troškimą prel. 
J. Balkūnas.”

Pasirodo, kad aukštoji 
katalikų bažnyčios hierar
chija smaugte smaugia lie
tuviškas parapijas. Sako
ma,! 'kad pastaraisiais kele- 
riafe metais daugiau kaip 
dvidešimt lietuviškų para
pijų tapo likviduotos arba 
kitataučių pasisavintos. Jų 
visas turtas su bažnyčių bei 
klebonijų pastatais pateko į 
vyskupų rankąs.
■ Tuo, matyt/jdu labai su
sirūpinę' mūsų • Balkūnai ir 
prunskiai. Tam reikalinga 
hnūsų lietuvių katalikų uni
ja.Tai toks religinis cent
ras ir būtų toji “unija.”

Įdomu štai kas: Kodėl 
“Tėviškės žiburiai,” “Drau
gas,” “Darbininkas” ir “Gar
sas” neskelbia tokių lietuviškų 
parapijų likvidavimo arba 
nulietuvinimo? Ar bijo nu
sidėti bažnyčios hierarchi
jai, kuri, kaip žinia, tiems 
laikraščiams nesigaili me
džiaginės ir moralinės para
mos? Gal nujaučia, kad be 
tokios paramos jiems būtų 
neįmanoma išsiversti...

 ■>
KUR LINK GRAŽIOJI, 
ŠAUNIOJI PALANGA?

Amerikos Lietuvis, kuris 
lankėsi Lietuvoje, bet ne
turėjo progos matyti Palan
gos, teisingai jaučiasi labai 
nusivylęs. Tiek daug jis 
apie ją skaitęs ir girdėjęs!

Palangos, ateitimi Lietu

voje reiškiama daug susirū
pinimo. Antai žurnalo “Švy
turys” 17-ame numeryje 
skaitome straipsnelį “Pa
langa, mesk rūkiusi!” Mat, 
Palangoje kuriasi įmonės ir 
kyla aukšti kaminai. Ką 
daryti? Kaip tą procesą su
laikyti ?

Minėto straipsnelio auto
rius J. Jurevičius piešia to
kį vaizdą:

Jau keli mano kolegos žur
nalistai dilino plunksnas, bera
gindami: “Palanga, mesk rū
kiusi !” Kiekvieną pavasarį, 
vos lėktuvas ima artėti prie 
gintarinės Baltijos krantų ir 
tolumoje sumėlynuoja jūros 
platuma, imi abejoti: kas 
tai Palanga, ar mūsiškis uos
tamiestis Klaipėda? Kaminai, 
Kaminai. Kaminai. Dar ne
seniai Palangoje lyg juodi pa
gaikščiai styrojo du kaminai. 
Gal lentpiūvės, gal kepyklos. 
O šiandien? Vienas. Du. Trys. 
Keturi. Ne, nebepakanka vie
nos rankos pirštų visiems pa- 
gaikščiams suskaičiuoti. Stovi 
apstulbęs ir suki galvą, argi 
niekam valdžioje neduota veto 
teisės prieš tuos nelemtus ka
minus, prieš dūmus žydrame 
pajūrio danguje? Ir dar klau
simas: kuo kūrenama, kad to
kie lyg tušas juodi dūmai nuo 
ankstaus ryto iki vakaro teršia 
Palangos mikroklimatą ? Be
ne pats kipšas smalą verda 
ar kitokia paibeliška išmone 
verčiasi ?

Kaip bekalbėtum, bemąs- 
tytum, nereikia ir gana Palan
gai kaminų, nereikia visokios 
ten pramonės! Tegu ji būna 
Klaipėdoje, Kretingoje, Plun
gėje, Telšiuose, tik ne Palan
goje, Šventojoje ar Kuršių 
nerijoje. Jeigu, sakysim, nė
ra protingos išeities ir būtinai 
reikia iškišti kokį dūminantį 
pagaikštį, tai įrenkime žmo
niškus filtrus, kad jokia smar
vė, jokie suodžiai, nepatektų į 
poilsiautojo nosį, plaučius, kad 
jokie dūmai neterštų vaiskios 
pajūrio žydrynės. Juk XX a. 
antroji pusė! Techninė pažan
ga leidžia apsidrausti nuo dū
mų ir suodžių, na, o sveikas 
protas dar ir dar kartą .spė
ja:

—Gražuole... Miela Pa
langa, sykį mesk rūkius! Tau 
labai netinka!

Mes, tie, kurie turime nuo
savus “Zaporožiečius,” “Mosk- 
vičius,” “Volgas” ar bent ti
kimės būti “Fiatų” savinin
kais, irgi duosim žodį: ma
žiau važinėsime poilsio gat
vėmis, mažiau dūminsim savo 
transportu.

Iš to daug laimėtume patys.

Jono Kavaliausko žy
maus, nusipelniusio Vil
niaus Akademinio teatro 
aktoriaus, laiškas. Prašome 
pasiskaityti.

Brangi sesute Lilija:
Jau senokai aš aplankiau 

tave laiškeliu, nors dažnai 
mintimis nukeliauju pas ta
ve. štai jau baigiasi atosto
gos ir vėl priekyje ištisi me
tai darbo.

Šiais metais mūsų teatras 
turėjo dviejų mėnesių ato
stogas. Mes jas gavome to
dėl, kad susitaupėme dienų 
ir dar labai gerai baigėme 
sezoną, ir visi mūsų darbo 
rodikliai buvo respublikoje 
aukščiausi. Atostogas pada
linau į dvi dalis. Vieną da
lį su J 'uku praleidau prie 
ežerų Mokėtuose, o kitą prie 
jūros, Šventojoje. Tai neto
li Palangos, kur mūsų teat
rų draugija jau baigia 
įrengti vasaros poilsio na
mukus (kempingus). Taigi 
mūsų teatralai turės poil
sio namus ir galės su šei
mom vasarą pailsėti ir pa
simaudyti Baltijos jūroje.

Šiais metais neturėjo ato
stogų mano Julė. Gal šiais, 
o sekančiais tai tikrai, jei
gu pavyks filmas, galėsime 
ją pamatyti naujame lietu
viškame filme. Ji dirba pa
grindinį vaidmenį. Filmas 
vadinasi “Kai aš mažas bu
vau”. O baigus darbą, gali 
pasikeisti ir pavadinimas. 
Taigi aš tau, Lilija, apie tai 
dar parašysiu! Nes šiame 
filme, mažame episode, ga
lėsi pamatyti ir mane. Vie
nu žodžiu, visa Kavaliaus
kų “familija” išeiną į ekra
ną.

Šiais metais turėjau dvi 
geras, įdomias ir naudingais 
keliones. Pamačiau Varšbj 
vą, Krokuvą, Osvencimą; 
Žiūrėjau ir susipažinau su 
lenkų teatro menu ir jo te
atralais. Ši kelionė buvo pa
vasarį, o rudenį aš jau bu-, 
vau Berlyne, Veimare, Je
noje, Buchenvalde. Pama
čiau dalį demokratinės Vo
kietijos. Veimare yra įdo
mus teatras, kuris šventė 
savo jubiliejų. Jų direkto-. 
rius anksčiau buvo Vilniuje 
ir pakvietė kelis mūsų teat
ro žmones. Labai maloniai 
vokiečiai mus priėmė. Teko 
pamatyti fašistų baisumus 
Buchenvalde. Įspūdžių 
daug, bet juos visus surašy
ti neįmanoma.

Aš pradedu naują sezoną. 
Apie tai parašysiu. ,

O dabar prašau perduok 
mano geriausius linkėjimus 
geriesiems laisviečiams. J&- 
gu teks susitikti su Alber
tu Laurinčiuku, prašau pa
sveikinti, ir taippat Vitalį 
Žukauską.

Iki pasimatymo, —
Jonas

Mieli Draugai,
Nuoširdžiai sveikiname 

visus “Laisvės” Redakcijos, 
Leidyklos ir Spaustuvės 
darbuotojus Spalio šventės 
proga.

Nors tai mūsų šalies šven
tė, bet ji taip pat ir visų 
darbo žmonių ir pažangių
jų jėgų šventė.

Linkime sveikatos, sėk
mės darbuose, gerų vajų ir 
viso geriausio.

G. ir J. Paleckiai
Maskva, 68.XI.5

Margas skaitymas
Čia bus kai kurie įvykiai 

pavėluoti, bet, kaip yra sa
koma: “geriau vėliau, negu 
niekad.”

Churchville, Pa. — Doug
las Stem ir jo žmona, Mil
ford, N. J., savo lėktuvu iš
skrido atostogoms. Lėktu
vui sudužus abu buvo už
mušti.

Lietuvos “vaduotojų” šu
lai — Bartkus, Grigaitis ir 
Abramaitis — Floridoje re- 
publikonų konvenciją mal
davo, kad republikonai įdė
tų į savo programą Lietu
vos “išvadavimą.” Nieko 
nelaimėjo. Vienas iš jų 
(A.) bėdavoja, kad net “da
bartinės administracijos vi
sokių tautybių reikalai iške
liami Jungtinėse Tautose, gi 
apie “Baltijos valstybių by
lą vyrauja kankinanti ty
la...”

Kol jie Lietuvą “išvaduos,” 
juos greičiau “kankinanti 
tyla nukamuos.”

“Draugo” kolumnis^as 

Gediminas Galva-Galva- 
nauskas kalbėjo Detroite. 
Prakalbas rengė kokia tai 
žurnalistų sąjunga. Gedi
mino tema: “Kelias į lais
vą Lietuvą.” Tą sužinojau 
iš jų korespondento.

A. Garliauskas rašė, kad 
tokiu temos pava d i n i m u 
siekta sutraukti daugiau 
klausytojų.

Deja, taip nebuvo. Mat, 
lietuviai jau nuo visko pra-. 
deda atprasti: aukų, pa
rengimų, parodų, paskaitų. 
Jei ir lankosi, tai, žiūrėk, 
visi ir visada tie patys.

KODĖL Paryžiaus konferencia nesijudina iš vietos? 
Kas kaltas? Kas delsia?

Iki šiol mūsų va <.......
dabar visi mato, kad Š. Vietnamo ir Pietų Vietnamo 
Liaudies Išsilaisvinimo Fronto delegacijos pilnai pasiruo
šusios deryboms Vietnamo karui baigti. Už atidėlioji
mą ir vilkinimą viet
jas. Jos neva nepradeda rimtai derėtis dėl to, kad Pietų 
Vietnamo valdžia nesutinka prie vieno stalo sėdėti su 
Liaudies Išsilaisvinimo Frontu, o jos priversti negalima. 
Šiaurės Vietnamo delegacijos pirmininkas Thuy sako, 
kad tai nėra tikra leisimo priežastis, kad tasai Pietų 
Vietnamo valdžios, kuri nė vienos dienos neišsilaikytų 
galioje, jeigu Amerika iš po jos kojų ištrauktų savo mi
litarinę jėgą, nenoras derėtis yra tik Amerikos maniev- 
ras, išsisukinėjimas.

Tai, žinoma, labai rimtas kaltinimas. Iš tikrųjų keis
ta: kai anoji pusė.
karo, tai šioji pusė vilkina ir atidėlioja. Paryžiaus kon
ferencijos išjudinimui užtektų vieno griežto pasakymo 
Pietų Vietnamo militarinei Thieu-Ky klikai; Arba sęsk 
prie stalo, arba pasitrauk iš kelio!

džia kaltino Šiaurės Vietnamą. Bet

namiečiai kaltina Jungtines Valsti-

rimtai pasiruošusi tartis baigimui

Naujos gražios tradicijos įsigali Vilniaus Valstybiniame V. Kapsuko vardo 
universitete. Pirmakursiai čia iškilmingai priimami į didžiulę studentų šeimą.

Nuotraukoje: universitete studentų iškilminga eisena. (M. Baranausko nuotr.)
‘ ■ • 1 • •

Juozas Mikuckis (dipu
kas) viešėjo Lietuvoje 1967 
m. Sugrįžus, jam į Ameri
ką mirė jo žmona. Viską 
susitvarkęs, gegužės mėne
sį laivu “Puškin” iškeliavo 
į tėviškę, atsisveikindamas 
su savo bičiuliais ir su Ame
rika.

Anglijoje įvyko Tarybų 
Sąjungos paroda. Ten bu
vo įr Lietuvos skyrius. P41- 
vo išstatyta televizoriai, ra
dijo aparatai, visokių gėri
mų, magnetofonai, baldai— 
viso 135 gaminiai visokiais 
pavadinimais

Kitas senesnės ateivijos, 
prigulėjęs prie Lietuvių Li
teratūros Draugijos, Juozas 
Pocius išvažiavo į tėvynę 
“iki mirties.”

Pocius tyliai rengėsi prie 
važiavimo į Lietuvą, niekam 
nepasakodamas, tik pasakė 
savo geram draugui:

“Visi dokumentai gatavi, 
už kelių dienų išvažiuoju į 
savo gimtinę Lietuvą.”

• • •
Vieną moteriškė atsikvie

tė giminę į Ameriką (į Chi- 
cagą) ant visados. Bet ji, 
išgyvenus trejus metus, iš
keliavo atgal į Lietuvą.

“Vienybėjee” pastebėjau 
keleto dailiosios lyties at
vaizdą: Mizarienė, Tyslia- 
vienė, Feiferienė ir tarp jų 
Mieželaitienė — poeto Mie
želaičio žmona, viešnia iš 
Ljetuvos. Ji buvo, iš visų, 
su “mini skirt” suknele 
virš kelių. Puikiai atrodė.

Jau prašliaužė keletas me
tų, kai turėjau progą pasi
kalbėti su paveiksi i n i n k e 
Narkeliūnaite.

Jos pavardė žinoma nuo 
to laiko, kai ji rašinėjo 
“Draugui” žinias.

Kai ji apleido “Vienybę,” 
laikraščio vadovybė pasa
kė: “būtų gerai, jei Narke- 
liūnaitė .sugrįžtų ”

Dąbar nežinau, kur NaA 
hęliųnaitė dirba ir kam ra
šo. i
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APIE AMERIKIEČIUS

Didysis pokštas ir kaip 
jis baigėsi

Jokia visuomenė pasauly
je taip lengvai nepasiduoda 
masinei įtaigai, visokioms 
psichozėms, kaip JAV vi
suomenė. Ieškanti sensaci
jų spauda, radijas, televizi
ja ir kitos sensacijos prie
monės, dažnai skelbiančios 
nepatikrintas žinias ir klai
dinančios visuomenę, pasi
daro galingu įrankiu to
kioms psichozėms skleisti.

1937 m. New Yorko radijas 
transliavo aktoriaus Orson 
Welso pastatytą radijo vai
dinimą “Marsiečių įsiverži
mas.” Šis radijo spektaklis 
buvo parengtas ir suvaidin
tas taip realistiškai, jog 
)*|įausytojai patikėjo, kad tai 
ne radijo laida, o iš tikrų* 
jų Jmarsi eči a i atkeliavo j 
mūsų žemę ir vaikščioja po 
New Yorką. Panikos pagau
ti, žmonės šaukėsi policijos, 
gaisrininkų, bėgo j gatves, 
stengėsi pasislėpti, ir iš bai
mės daugelis iš ikrųjų “ma
tė” marsiečius. Panika tru
ko visą vakara, kol pagaliau 
policija išaiškino, nuo ko 
viskas prasidėjo, ir nurami
no žmones.

Praėjo metai, ir štai New 
Yorką užgriuvo baisus ura
ganas. Šį kartą tai buvo 
tikras uraganas: dūko vėt
ra, pylė smarkus lietus, 
griaudė griaustinis, vėjas 
varė okeano bangas miesto 
link. Tačiau New Yorko 
gyventojai, sėdėdami na
muose ir girdėdami uraga
no triukšmą, asocijuodami 
šiuos garsus su seniau gir
dytos radijo laidos garsais, 
netikėjo, kad uraganą^ tau
ras, k Bes įveržiančios į 
krantą jūros bangos Long 
Islando saloje nuo kranto 
atkirto 30 vaikų grupę, o 
pajūrio policija negalėjo jų 
išvežti. Long Island gyven
tojai, netikėdami radijo 
pranešimais apie pavojingą 
vaiku padėtį, neskubėjo jų 
gelbėti.

Daugelis amerikiečių šei
mų su kartėliu prisimena 
“šaltojo karo” laikotarpi, 
kai panikos apimti žmonės 
puolė pirkti ypatingai pa
gamintų individualių slėp
tuvių. Slėptuves gaminan
čios ir rekomenduojančios 
firmos tada gerai uždirbo, o 
piliečiai prarado savo san
taupas.

Pilna keistenybių 
taurelis amerikiečių ma

tė irz vis dar tebemato
— Neatpažintus 

skraim’ančius objektus (Un
identified Flying Objects), 
žmonių vadinamus “skrajo
jančiomis lėkštėmis.,, Apie 
tuos objektus parašyta daug 
knygų, straipsnių, yra jų 
nuotraukų. Mano pažįsta
ma Floridos universiteto 
profesoriaus žmona, rimta, 
išsilavinusi moteris, pasa
kojo pati mačiusi apskrita 
šviečiantį objektą, lėtai 
skridusį viršum jos automo
bilio ir vėliau išnykusį už 
horizonto. Amerikoje yra 
žmonių, kurie tvirtina, kad 
ir patys vra skridę “UFO” 
viduje į kitas planetas.

Gyvenant čia, dažnai ten
ka išgirsti apie įvairias 
am e r i k i e č i ų keistenybes. 
Žmonės, laikydami antiki
nes statulas ir skulptūras, 
p iio ši an čia s muziejus ir 
mrestų aikštes, “nepadorio
mis,” bandė jas aprengti ir 
pridegti jų nuogybę. “Bet 
tai dSr nieko, — sakė man 

draugai, — čia neseniai vy
ko kampanija aprengti visas 
kates ir šunis bei kitus na
minius gyvulius, nes jiems 
esą gėda vaikščioti nuo
giems.” Aš žinojau apie di
džiausią psichozę, kurią per
gyveno Amerika, apie anek
dotišką judėjimą, apėmusį 
beveik visas Jungtines Ame
rikos Valstijas, būtent, apie 
naminių gyvulių aprengimo 
kampaniją, “dėl padorumo.”

Šios psichozės sukėlėjas, 
žurnalistas satyrikas Alen 
Abel 1966 m. išleistoje kny
goje “Didysis Amerikos 
pokštas” pavaizdavo Ameri
kos publikos — radijo klau
sytojų, televizijos žiūrovų, 
sensacingų žurnalų skaity
tojų — lengvatiškumą.

• Gyvulių aprengimas
Alen Abel sugalvotas 

“judėjimas” turėjo nustaty
ti, kokį nesąmonių kiekį ga
li absorbuoti eilinio ameri
kiečio “sveikas protas.” Ne- 
numatydamas, kokį milži
nišką užmojį įgaus eksperi
mentas, jis, pasirašydamas 
išgalvota pavarde, 1959 m. 
balandžio mėnesį parašė 
New Yorko televizijos sto
nai NBC šitokį laišką.

“Gal būt, Jums būtų įdo
mu savo laidoje apsvarstyti 
judėjimą, turintį tikslą ap
rengti visus gyvulius dėl pa
dorumo. Aš vadovauju 
“Draugijai už nuogųjų gy
vuliu nepadorumą“ (Society 
for Indecency to Naked 
Animals). Aš gaunu daug 
oasiūlymų kalbėti per radi
ją ir televjzi ją, bet mes ne
ieškome reklamos arba sen
sacijos. Gyvas žodis įtrau
kia į mūsų judėjimą daug 
narių iš padoriųjų mūsų di
džiosios šalies gyventojų 
tarpo. Mūsų Draugijos na
riai jaudinasi dėl gyvulių 
nuogybės, jie linkę manyti, 
kad tai gali sužlugdytą mū
sų tautos moralę.”

Parašęs šį absurdišką 
laišką (pats pavadinimas 
“Draugija už nuogų gy
vulių nepadorumą” buvo 
absurdas), Abelis gerokai 
nustebo, gavęs po dviejų 
dienų, atsakymą, kad te
levizijos komp a n i j o si at
stovas noris su juo su
sitikti. Abelis per inter
viu pareiškė, kad vienas 
keistuolis savo testamente 
gyvuliams aprengti pasky
ręs 400.000 dolerių ir kad jo 
sūnus dabar vykdąs mirusio 
tėvo valia. Buvo pareikšta, 
kad draugija jau turinti 25,- 
000 narių.

Prasidėjo didžioji kome
dija. Pasiėmęs keletą talki
ninkų, Abelis ir jo mažoji 
grupelė šešerius metus per 
visą Ameriką skleidė nesą
monę, kad reikia aprengti 
visus gyvulius.

1959 m. gegužės 27 d. mi- 
ijonams televizijos žiūrovų 
mvo pareikšta: “Visi gy
vuliai yra nuogi. Jie. vaikš
čioja gatvėse ir parkuose, 
ie mūsų visuomenės gėda. 

Visi naminiai gyvuliai turė
tų dėvėti drabužius. Mes, 
; įmonės, biologiškai taip pat 
būdami iš gyvulių, dalija
mės savo maistu, savo meile 
ir savo pastoge su savo na
miniais gyvuliais. Mes turi
me su jais dalytis ir savo 
padorumu.

Vaikai mėgsta aprengti 
savo šuniuką arba kačiuką 
lėlių suknelėmis, ir vaikai 
sukyla prieš tėvus, jeigu jie 

draudžia tai daryti, prieš 
mokyklą ir visuomenės tvar
ką. Taigi, juo greičiau mes 
aprengsime nuogus gyvu
lius, juo geresni mūsų šan
sai, kad mūsų vaikai išaugs 
padoriais piliečiais.”

Šioje televizijos progra
moje taip pat buvo pade
monstruoti įvairūs plakatai 
ir paveikslai, vaizduojantie
ji gyvulius, aprengtus kel
nėmis, šortais, sijonais.

Didžiausias sujudimas
Po šios programos fikty

vios draugijos nurodytu te
lefonu ir adresu pasipylė 
neišsenkanti laiškų, telegra
mų, užklausimų, telefono 
skambučių srovė. Laiškai 
buvo įvairūs. Vienais buvo 
oiktinamasi, vadinama vis
kas idiotizmu. “Draugijos” 
nariai—pamišėliais, bet bu
vo ir tokių, kuriuose prašy
ta daugiau informacijos, pa
geidauta atsiusti ju Šunims 
arba katėms drabužių faso
nų iškarpų.

Žmonės ėmė aprenginėti 
savo nuogus gyvulius.

Gatvėse pasirodė plakatų, 
buvo platinami atsišauki-buvo platinami ats 
mai:

“Aprenkite visus gyVulius, 
prisidėkite prie Dra 
už nuogųjų gyvulių n 
rūmą, apsaugokite 
vaikus nuo nuogų ; 
karvių, šunų ir kačių vaiz
do !”

nigijos 
epado- 
mū sų 
Arklių,

ki-
co-
co-

“Aprenkite visus gyvulius, 
kurie pasirodo viešose vie
tose, būtent, arklius, karves, 
šunis ir kates bei visus 
tus, aukštesnius kaip 
liai ir ilgesnius kaip 
liai!”
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“Aprenkite visus gyvu
lius! Padorumas šiandien 
yra moralumas rytoj!”

D ji di-

ių ap- 
monės

ato ir

Po kiek laiko antr 
džioji televizijos kompani
ja — CBS taip pat paskyrė 
savo programa gyvu' 
ręngimo klausimui. Ž 
juokėsi, piktinosi, pritarda
vo, bet niekas nesupi 
net nepagalvojo, kad pai ga
li būti didelė satyra 
fas. Ištisus šešerius 
nedidelė juokdarių 
klaidino Amerikos vis 
ne. Radiias, televizi 
džiausi laikraščiai ra 
vo anie ju fiktyvios “ 
gijos” veikla. Abelis 
draugai keliavo no Ameri
ką, skaitė pranešimi 
skaitąs. Publikos re 
būdavo įvairi: pasip 
mas arba juokas, bet 
tai ir fąntastiškai-gali atro
dyti) dažniausiai p 

ir ble- 
metus 
grupė 

>uome- 
ja. di- 
porta- 
Drau- 
ir jo

s, pa- 
akciją 
iktini- 
(nors

ritari-
mas.

“Drau
Nuvvke į JAV vakarinę 

dali, Kalifornija, 
gijos” vadovai paskelbė San 
Francisco miestą moralinės 
katastrofos rajonu, nes ten 
daug tūkstančių nuogų šunų 
ir kačių laisvai vaikščiojo 
miesto gatvėmis.

Prisiūdine gyvuliams įvai
rių rūbų, jie. nuvyko į San 
Francisco zoologijos sodą, 
kur. apsupti spaudos atsto
vu ir fotografų minios ku
pini orumo pradėjo apren
ginėti gyvulius.

Per visą kraštą
Gyvulių aprengimo manija 

apėmė visą Ameriką. Para
duose orkestrai žygiavo, 
grieždami “Draugijos” su
galvotą maršą su absurdiš
kais žodžiais, žmonės para
davo. vesdamiesi kelnėmis 
apvilktus šunis ir nešdamie- 
ši kates su sijonėliais. Tik
tai iš gyvulininkystės far- 
mų vis plaukė laiškai, ku
pini susirūpinimo: “Kaip 
aprengti kelių tūkstančių 

karvių arba arkliu ban
das?”*'

1962 m. rugpjūčio 13 d. vi
so pasaulio, tame tarpe ir 
Amerikos, laikraščiai savo 
pirmuose puslapiuose spaus
dino sensacingą pranešimą 
apie tarybinių kosminių lai
vų “Vostok III” ir “Vostok 
IV” fantastišką susitikimą 
kosmose. Tačiau tą pačią 
dieną kai kuriuose JAV Va
karų miestų laikraščiuose 
su pranešimais apie mūsų 
kosmonautų žygius konku
ravo didžiulės fotografijos, 
vaizduojančios, kaip gyvulių 
padorumo saugotojai sten
giasi užmauti kelnes dram
bliui Lulu. San Francisko 
gyventojai daugiau jaudino
si dėl to, kad jų miestas lai
komas gyvulių nepadorumo 
arena, negu dėl mūsų kos-z 
monautų triumfo.

1963 m. kovo mėn. Abelis 
su savo draugais nuvyko į 
Washingtona, kur jie pike
tavo prie Baltųjų Rūmų, 
nešiodami plakatus: “Ap
renkite visus gyvulius dėl 
padorumo! Pris įjunkite 
prie “Draugijos už nuogųjų 
gyvuliu nepadorumą”!

— Kaip ilgai tas galėjo 
trukti, — stebėjosi Abelis.

Apgavyste paniški
Viskas baigėsi labai pap

rastai: valstybė pareikalavo 
sumokėti mokesčius už “pa
veldėtus” pinigus (400,000 
dolerių) ir tada Abelis at
skleidė visą komediją, ofi
cialiai pareikšdamas, kad 
viskas buvo iš piršto išlauž
ta, kad nei pati “Draugija”, 
nei paveldėtas turtas iš tik
rųjų neegzistuoja ir niekad 
neegzistavo. Tai buvo 1964 
m. sausio mėn. Bet pats ju
dėjimas taip greit nenuri
mo. Visus 1965 metus dar 
plaukė laiškai iš žmonių* 
susirūpinusių savo gyvulių 
“padorumu”.

Pats Abelis savo knygos 
pradžioje rašo: “Draugija” 
buvo mano vaizduotės pro
duktas. Tačiau milijonai 
žmonių patikėjo, kad ji tik
rai egzistuoja. Ir kodėl ne? 
Mes turėjome gražius firmi
nius blankus, elegantišką 
adresą prašmatniojoje Penk
tojoje Ave. New Yorke, te
lefoną, gražų lozungą: “‘Pa
dorumas šiandien yra mo
ralumas rytoj.”

“Aš nenorėjau iškrėsti 
pokšto. Mano tikslas bu
vo socialinė satyra, alego
riškai užmaskuota absur
diškomis pastangomis už
mauti kelnes šunims, sijo
nus karvėms ir šortus ark
liams. Tačiau aš nepasie
kiau savo tikslo, nes žmo
nės nesuprato mano satyros. 
Mano sugalvota “Draugija” 
buvo mano būdas protestuo
ti prieš hipokritiškumą, 
cenzūrą ir ekstremizmus, 
kurių mūsuose apstu. Pats 
draugijos pavadinimas su 
absurdišku prielinksniu “už” 
buvo pirmas prieštaravimas, 
kurį aš pavartojau, norėda
mas parodyti mūsų hipokri
tiškumą, kada sakoma vie
na, o daroma kita.”

“Mūsuose yra daug per
nelyg uolių piliečių, saugo
jančių mūsų tautos moralę, 
smerkiančią moteris, dėvin
čias “bikini” maudymosi 
kostiumus p lažuose, nei
giančių kai kurias realisti
nes arba natūralistines kny
gas arba filmus, norinčius 
“aprengti” klasikines skulp
tūras. Kodėl nepasijuokti 
iš jų, kodėl nepaskelbti, kad 
jie nepastebi savo gyvulių 
“nepadorumo”?

“Aš niekad nesitikėjau, 
kad mano socialinė satyra

A. PETRIKĄ

Jaudinanti apybraiža
Šįmet Vilniaus leidykla 

“Mintis” išleido žinomos 
Kauno žurnalistės, Marytės 
Maci j auskienės, p a r a š y tą 
jaudinančią apybraižą “Gy
venimo akimirkos,” .skirtą 
sunkiam Lietuvos medikų 
darbui pagerbti. Ne visi 
prisimena tuos baltais cha
latais angelus, kurie jiems 
sveikatą ar gyvybę grąžino. 
O daug yra nuoširdžiai 
trokštančių kenčia n t i e m s 
padėti.

Visai teisingai autorė 
savo žodyje skaitytojui 
sako, jog aš nebandysiu vi
są komplikuotą medicinos 
ar gydytojų problemą iš
spręsti, bet “Tik noriu pa
rodyti vieną kitą akimir
ką iš žmonių baltais chala
tais pasaulio, kad įtikin
čiau, kiek kainuoja žmo
gaus gyvybė. Tik noriu pa
pasakoti apie vieną kitą gy
dytoją. Žinau, kad neįma
noma sutalpinti šimtų pa
siaukojančių slaugių, medi
cinos seserų, laborančių, sto
matologų, farmacininku ir 
gydytojų gyvenimo kelias
dešimties puslapių knygutė
je.

Mes privalome nulenkti 
galvas prieš tuos, kurie pa
liko mumyse baltų nesutep
tų chalatų atminimą. Čia 
aš galėčiau suminėti daug 
pavardžių medikų kūrėjų, 
mediku stebukladarių, bet 
ne medikų amatininkų, ne 
medikų “tarp kitko.” Ir te
būna šventas šis baltas cha
latas. ..”

Tiesa, jog medikų profe
sijoje, kaip ir kitose pro
fesijose, yra nesąžiningų 
karjeristų, pinigo medžioto
jų, suktų biznierių, kurie 
“tarp kitko” dar ir medici
na verčiasi. Apie tokius 
gydytojus' gerbiamoji auto
rė nekalba, jie jos nedomi
na. Ją jaudina pasišventė
liai, kurie darbo valandų 
neskaito, kurie nebijo vargo 
bei sunkumų. O tokių yra 
ir buvo. Tik tokius šaunuo
lius autorė mums ir tepri- 
stato:

“Fronto linija už penkių 
dešimčių kilometrų. Keliai 
neišbrendami, neišvažiuoja
mi. Ir pirmoji medicininės 
pagalbos brigada su in
strumentais ir tvarstomąja 
medžiaga ant pečių iškelia
vo slidėmis. Plika, tik si
dabrinis mėnuo žaidžia snie
go veidrodėliuose. Apšar
moję plaukai. Drabužiai 
lenkte lenkia prie žemės. O 
sustoti dar ne laikas. Iria
si ir iriasi medicinos dar
buotojai per sniego jūrą.”

Taip buvo karo metu. Ne 
ką geresnėse sąlygose teko 
dirbti žmonių sveikatos sau
gotojams ir tuoj po karo, 

įgaus tokį mastą ir apims 
tiek žmonių, kad patyrę žur
nalistai, pripratę atpažinti 
laikraštinę “antį,” galėtų 
pažiūrėti rimtai į mano ab
surdišką fantaziją.”

Taigi, Abelis ir jo drau
gai gerai pasijuokė iš savo 
lengvatikių tautiečių. Jeigu 
jis, operuodamas labai ribo
tomis lėšomis, galėjo taip 
lengvai suklaidinti Ameri
kos visuomenę, tai ko galė
tų pasiekti dosniai finan
suojama ir gerai organizuo
ta kampanija, kitokio pobū
džio ir ne tokiais nekaltais, 
kaip jo, o tikrai žalingais 
tikslais?!

I. Vladimirovienė
Iš “Mokslo ir gyvenimo” 

tik frontui per Lietuvą į 
vakarus persiritus:

“Buvo 1944 metai. Keliai 
ne tik kad nežvyruoti, bet 
bombų ir tankų vikšrų iš
kapoti, vietom užminuoti. 
Tačiau į Rokiškio ligoninę 
žmonės plūdo kaip į atlai
dus. šiltinė ir džiova, muilo 
ir kitų elementariausių higie
nos reikmenų trūkumas išseki
no ir suluošino seną ir jau
ną. Todėl, baimės vedini, 
jie šaukėsi medikų pagal
bos. O čia nors pasiusk — 
specialistų nėra. Vaistų nė
ra. Tiesa, šiek tiek proto- 
zilio turime, ir tas trofėji
nis. Geležinkeliu nei Vil
niaus, nei Panevėžio nepa
sieksi ; vokiečiai atsitrauk
dami bėgius i š a r dė ... Į 
operacinę ir į priimamąjį su 
tuo pačiu chalatu eini. Bin
tai (“bandages”) ir marlė 
(“gauze”) po 7-10 kartų 
plaunami, vietoj vatos—pa
kulos, vietoj “gaziukų” 
(“sponge”) — sunešiotos 
švarios drobės gabaliukai.” 
Nra instrumentų, nėra 
'rengimų...

O pokario kaime dar blo
giau, Susirgus rajono aku
šerei, reikia kviesti iš cent
ro gydytoją, kuriam tenka 
nakty miško keliuku daug 
kilometru keliauti. Pasie
kus gimdyvę — vaizdas ir
gi nekoks:

“Ir Gentis (gydytojas) su 
lagaminu rankoje sustingo 
tarpduryje. Kamputy susi
spietę penketas mažylių iš
gąstingai sekė besiblaškan
čią lovoje motiną... Vyres
nysis triūsė prie krosnies. 
Ant palangės rūko nudauž
tų stiklu žibaline. “Na ir 
ūkis! -— perbėgo Juozo • (gy
dytojo) veidu graudi šypse
na. — Bepigu gimdyklose 
dirbti!.. O čia—grindys ne
šluotos, švaraus skuduro 
nerasi...” Nubraukęs laik
raščiu stalo kampą, jaunas 
gydytojas ėmėsi dėlioti in
strumentus, medikamen
tus ...”

Ot tai ir sanitarija, ir 
higiena, ir antisepsis, ir pro
filaktika! Buvo sunku vi
siems — ir gyventojams, ir 
gydytojams. Karas sugrio
vė normalų gyvenimą. La
bai vaizdžiai to meto sąly

Grigiškių bandomojo popieriaus kombinato šaltkalvis 
Anatolijus Brilis — vienas geriausių įmonės racionali
zatorių. Jis taip pat aktyvus visuomenininkas, sporti
ninkas. Brilis yra šaudymo atskyrininkas, turi tinklinio 
teisėjo kategoriją. Anatolijus Brilis taip pat dirba kom
binate agitatoriumi.

Nuotraukoje: šaltkalvis A. Brilis darbo metu.
(M. Baranausko nuotrauka.)

gas autorė pavaizduoja sa
vo kūrinio pusi. 55:

“Praūžus karo audrai, tais 
pirmaisiais darbo- metais 
laukuose mėtėsi nesprogu- 
sios granatos. Kai kur už 
minuoti keliai ir trobesiai. 
O žmonės, paprasti darbo 
žmonės, nuščiuvus kulkų 
krušai, išsiruošė į laukus; 
byrėjo prinokę javai... 
Kvepėjo duona ir dobilais. 
Ir čia prasidėjo tragedijos. 
Žiūrėk, neatsargiai plau
nant javus, sprogsta grana
ta, ar, verčiant naują va
gą,— mina... Gerai, kad 
dar išlieka gyvas. Kol at
gabena sužeistąjį į ligoninę, 
sutemsta. Elektros nėra. 
Vienam operacinės kampe 
smilksta spingsuolė, ki
tam — medicinos sesuo la
šina eterį — ruošia ligonį 
operacijai. Taip* prietemoj 
Jurgis Karaliūnas (gydyto
jas), ir ne tik jis vienas, 
kovoja už gyvybę...”

Liūdna ši apybraiža, kaip 
ir visas buvęs to meto Lie
tuvos gyvenimas! Autorė 
paaukojo daug brangaus 
laiko savo kūriniui paruoš
ti kol madžiagą surinko, kol 
ja meniškai apipavidalino. 
Čia įdėta daug kruopštaus 
darbo ir širdies. O Marytė 
Macijauskienė rašo gražiai, 
švelniai, lyriškai net ir tuo
met, kai visai tragiškus įvy
kius nagrinėja. Tik labai 
jautrios sielos moteris gali 
taip rašyti!

TARSI MOTULĖ GERA
Rugį ir kvietį ant kalno 
Kaitina saulės ugnis.
Bręsta žemdirbio delno, 
žemės, lietaus kūrinys.
Kaimo kelias nutįsta 
Automašinų vora.
Duona namolei grįžta 
Tarsi motulė gera. 

• M t »
Grįžta jinai, kad, praėjus 
Ilgus augimo kelius, 
Vėl įžiebtų rugsėjy 
Savo rausvus daigelius.
Rieda šis ratas be galo 
Tarsi mėnulis erdve.
Duona dosniai padalo 
žmogui už triūsą save.

Juozas Andriuškevičius

Vakarų Berlynas. — Mrs. 
Beate Klarsfeld sudavė 
kancleriui Kiesingėriui j 
veidą, šaukdama, kad jis 
tarnavo Hitleriui. Gavo vie
nų metų kalėjimą.



4 pusi. Penktadienis, Lapkričio (November) 15, 1963

LMS
LMS SUVAŽIAVIMO 

REIKALU
Džiugi naujiena, ka 

tuvių Meno Sąjunga 
ruošiasi suvažiavinilui ir 
festivaliui, LMS Centro 
sekretorė, Mildred St 
tuo reikalu išsiuntinė 
rams laiškus. Centi 
brėžia, kad LMS suvažiavi
mas ir dainų festivalis tu
rės įvykti pradžioj s 1969 
metų. Tai geras ir 
nas sumanymas, 
vyksta diskusijos ir tarimai, 
kuriame mieste LMS 
žiavimas ir festival 
įvykinti.

LMS Centras non 
tris miestus, kuriuose 
chorai — Chicagą, M 
New Yorką. Mums 
kad sekančiam LMS 
žiavimui ir festivalii 
ketų skirti Fląrida—i 
St. Petersburgas. Ta 
naujovė ir gražus 
kad pažangus meno 
mas neužmiršta ko 
kurios veikia toliau nuo di
džiųjų centrų.

Floridoje yra dvi 
veikiančios lietuvių 
jos. St. Pe tersburge 
stipriausia ir veikli 
LLD kuopa. Ten gei 
kia Adelės Pakalni 
vadovaujamas Dainos mylė
tojų choras. Miamy 
kia Lietuvių Sociali:; Klu
bas, jis išlaiko nuosa 
lę, tinkamą suvažiav 
festivaliui. Čia yra 
kuopa ir Aido choras 
vau j amas įžymios 
B. Ramoškaitės.

Bendrai kalbant, 
turi ir kitų patrai 
Miami ir Miami Bes

REIKALAI

d Lie- 
UMS)

ensler, 
jo cho- 
as pa-

remti- 
Dabar

suva- 
s bus

inuoja 
veikia 
amj ir 
rodos, 
suva- 

li rei
kiami, 
i būtų 
gestas, 
judeji- 
lonijų,

gerai 
koloni- 
veikia 

a u s i a 
ai vei- 

škienės

je vei-

vą ša
mui ir

LLD 
, vado- 
solistės

Florida 
klumų. 
ch yra 

žinomi kaip įvairiausių kon
vencijų vietovė. Jei 
chorai pasirinks siu 
mui Floridą, tai geriausias 
laikas būtų kovo n lėnasis. 
Tuo laiku čia jau vasara— 
turistų dar yra p 
mai.

Dar galime pridėtji, kad 
Floridoj ruošto fe 
artistai atliktų du 
tus — Miamyje ir 
tersburge.

LMS 
ažiavi-

kanka-

stivalio
<oncer-

žinoma, Chikagoje šiuo 
metu yra stipriausias meno 
judėjimas. Ten veikia dau
giau nei vienas choras. Chi- 
kagiečiai turi daugiau solis
tų ir kitų meno mėgėjų, nei 
kuri kita kolonija. Tad ir 
LMS festivaliui Chicaga ga
li duoti daugiausia. Chica- 
gos menininkai gali nusver
ti vestivalio vietovę. Tik su 
jų širdingu pritarimu LMS 
festivalį būtų galima įvy
kinti Floridoje.

Kaip jau minėta, Florido
je yra pakankamai publikos 
festivalį pakartoti dviejuo
se miestuose — klausytojai 
bus nauji. Manau, kad ir či- 
kagiečiams menininkams 
būtų gera proga sutikti 
naujus klausytojus. Savoje 
kolonijoje jiems tektų dai
nuoti lokalinei publikai, ku
ri juos girdi savuose kon
certuose.

Visi šie suminėjimai rodo 
kelią sekančiam LMS suva
žiavimui ir festivaliui į Flo
ridą. Būtų gerai, kad ir ki
ti pareikštų savo nuomones 
LMS festivalio klausimu. 
Menas, daina dar vis atlie
ka svarbų vaidmenį.

V. Bovinas

Ar kuomet nors taps šventąja 
ta mergele, kuri davė 

mums prezidentą?
Sakoma, kad kadaise 

Prancūzija buvusi labai kri
tiškoje padėtyje. Josios ar
mija likusi bejėgė. Ten at
vykusi mergelė, kuri savo 
šūkiais taip sutvirtinusi ar
mijos ūpą, kad priešas ta
po nugalėtas. Tai buvo Or
leano Mergele kurią jau se
nokai paskelbė šventąja.

Dabar mūsų šalyje tarp 
dviejų kapitalistinių partijų 
kandidatų į šalies preziden
tus vyko nesvietiškos var
žytinės. Tik biskutis balsuo
tojų galėjo padaryti, kuris 
bus šalies prezidentu. Abu
du kandidatai, Humphrey ir 
Nixon, net nesiūlė rimtes
nių pažadėjimų. Nixonas 
daugiausia žaidė su gumi
niais balionukais, ore pas
kleistais, Humphrey vaiku
čius pakilnodamas...

Bet štai jau reikia saky
ti paskutinę kalbą, prieš 
balsavimus. R. Nixonas at
siveda savo dukrelę prie te
levizoriaus, kuris matomas 
visoje šalyje; Kartu ir jo-

sios vaikiną. Parodo tik pu
sę jų kūno. R. Nixonas pra
kalba: ši mano dukra nori 
ženitis su šiuo vaikinu. Bet 
ji labai nori vestuves turėti 
Washingtone Baltuosiuose 
namuose. Malonėkite jai pa
gelbėti tą pasiekti!

Nixoną palydovai pritarė 
plojimu...

Amerikoje įprasta vestu
ves labai vertinti, ypač mo
terys. Jei kur prie, bažny
čių nujaučia vestuvininkus, 
skubiai subėga būrys žiop- 
sotojų, kad praeiti ar pra
važiuoti labai vargu.

Ta jaunutė mergiotė da
vė mums prezidentą Nixo- 
ną. Kitaip H. Humphrey bū
tų buvęs išrinktas. Dabar 
palauksime josios vestuvių, 
ir kada ji bus paskelbta 
“šventąja”. Lietuviški dipu
kai tikisi, kad ji ir Lietuvą 
“išlaisvinsianti” greičiau 
negu šventasis Kazimieras.

Tai ką padaro mergelės!
Mūrniko Sūnus

San Francisco, Cal

Redakcijos Atsakymai
Nežinamam Vincui.—Jūsų 

straipsneliu arba korespon
dencija ' nepasinaudosime. 
Policijos pareiga apsaugoti 
susirinkimuš ir kalbėtojus. 
Žinoma, ji ne visur ir ne (vi- 
sada pasižymi žiaurumu. “

Pittsburgh, Pa. — 2,500 
Duquesne Light Co. darbi
ninkų išėjo streikan prieš 
trejetą savaičių ir dabar 
tebestreikuo j a, reikalauda
mi geresnių darbo sąlygų 
ir didesnių algų.

Madridas.—Graikijos ka
ralius Konstantinas su sa
vo žmona čia atvyko ir ma
no po mėnesį pabūti Ispa
nijoje, Belgijoje ir Angli
joje. Jis nenorįs grįžti Grai- 
kijon, kol ten viešpataus 
militarinė junta.

> į , ; ,.A

eteorologinės observatorijos mokslinis- 
Jhratė” dažnai skrodžia Baltijos jūros 
— tai vienintelis tokios paskirties laivas

Klaipėdos Hidroir 
tiriamasis laivas 
bangas. “Jūratė’ 
mūsų uoste, kurio įgiila kartu su Hidrometeorologinės obser
vatorijos ekspedicija 
sius darbus Baltijos 
naudojasi įvairios mokslinės organizacijos, taip pat respub
likos Mokslų akadėnija.

Nuotraukoje: mi 
atliekantys praktiką 
universiteto studentai' Kęstutis Vaitkevičius ir Kęstutis Kil 
kus kartu su laivo šturmanu Leonardu Jackūnu ruošia į van
denį nuleisti raidžia^patldį malūnėlį Baltijos jūros srovėms 
matnoti.

, atlieka įvairius mokslinius-tiriamuo- 
jūroje. Šio laivo paslaugomis dažnai

LLD reikalai
Kaslink “šviesos” žurnalo
Lietuvių Literatūros Drau

gijos centro sekretorė Ieva 
Mizarienė per LLD organą 
“Šviesą” klausia ar nariams 
patinka žurnalas toks koks 
dabar išeina, ir kokioms te
moms reikėtų,, jaugiau rašy
tų.

Mano nuomonė, kad dau
giau būtų rašoma sveikatos 
klausimu, todėl, kad “Švie
sos” skaitytojai veik išimti
nai senimas. Dauguma jų 
paliesti sveikatos nesugala- 
vimais ir daugiausia susirū
pinę sveikata. Jie ir pagei
dauja daugiau raštų svei
katos klausimu. Tai man 
atrodo, kad žurnale “Švie
sa” reikėtų įvesti Sveikatos 
skyrių.

Antras dalykas: perskai
čiau LTSR leidžiamo žur
nalo “Mokslas ir gyveni
mas” numerį 3-čią, 1968 m. 
Tai ištikro yra geras ir 
moksliškas žurnalas. Visi 
straipsniai jame rišasi su 
mokslu visokiais klausimais. 
Mano nuorhone būtų gerai, 
kad “Šviesa : 
nesinis žurna 
dintų kad ir 
gyvenimas” 
raštus.

Dar paimk 
skutinį “Švi. 
Daktaro Pc 
mas apie LSS praeitį žurna
le visai netiri

Antras netinka, Lietuvos 
rašytojų išgėrimas A. Bim
bos knygos: 
tėme ir žinčme, kad geri 
knyga, bet t 
tinka laikraš 
nale.

Žurnale t< 
tinka, kuriuo 
ri kur pasižiūrėti. Paimkim 
J. Paleckio aprašymą kaip 
Smetonai pabėgus įsikūrė 
darbininkų yaldžia: tai la
bai yra svai 
kusi j as su iš

Alėx 
LLD

Lemont, Ill.

oksliniame-tiriamajame laive “Jūrate” 
Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo

(B. Aleknavičiaus nuotr.

”, kaipo 3-mė- 
las persispaus- 
iš “Mokslas ir 
k a i kuriuos

So. Boston, Mass.
Ir vėl vieną “Laisvės” 

skaitytoją palaidojom
Lapkričio 3 d. Veronika 

Alekonis išėjo į darbą ir 
ant gatvės krito, širdies 
smūgio pakirsta; tapo nu
vežta į ligoninę, .bet jau bu
vo per vėlu. Mirė sulaukus 
tik 64 metus, gyvenusi 153 
Dorchester St., So. Bostone.

Paliko liūdesyje savo vy
rą Motiejų Alekonį, seserį 
Mary Ciziusę, Stoughton, 
Mass, ir sesers dukrą Anna 
Zablocky, Stoughton, Mass.

Buvo pašarvota Caspero 
koplyčioj, palaidota su baž
nytinėm apeigom Naujose 
Calvary kapinėse lapkr. 7 d.

Draugė V. Alekonienė bu
vo draugiška moteris, skai
tė “Laisvę”, ir tik pereitą 
spalio mėnesį atsinaujino 
“Laisvę”, ir pridėjo aukų 
6 dol., užsimokėjo duokles 
LLD kuopai. O šiandien 
mes jau neturime mūsų gy
vųjų tarpe. Jos vyras Mo
tiejus ir netvirtas, tik su 
lazdele gali pavaikščioti.

Tebūna jai lengva šios ša
lies žemelė. Užuojauta jos 
vyrui, giminėms ir jos 
draugams.

S. Rainard
ime kad ir pa- 
esos” numerį, 
trikos aprašy-

mes visi skai-
C i 

oks aprašymas 
tyje, o ne žur-

oki. straipsniai 
s atsiminus tu-

•bu turint dis- 
vietintais.

Brazi®
Pavienis narys

Bordediix, 
iškastos. dvi 
koles 25,000 metų senumo ir 
priešistorinhi įrankių.

Prancūzija. — 
žmonių kau

New Yor 
suotojų api 
dalyvavo rin

ko miesto bal- 
.<* 90 procentų 
kimubse.

Londonas.—Anglijos par
lamentas svarsto bilių, ku
ris suteiktų balsavimo teisę 
nuo 18 metų jaunuoliams.

Spaudos paramai pietūs ir 
Ks. Karosienės išleistuvės
Lapkričio 3 dieną įvyko 

LLD kuopos susirinkimas 
Valės Sutkienės bute ir ta 
pačia proga palinkę jom 
Ksaverai Karosienei geriau
sios sėkmės ir laimingos ke
lionės. Lapkričio 4 dieną 
Karo šiene su sankeleive 
Sally TWA lėktuvu išskri
do link New Yorko. Iš New 
Yorko sekančią dieną Ta
rybų lėktuvu jos išskrido 
link Maskvos.

Mūsų Ksavera ir jos 
draugė Sally buvo užkvies
tos į Tarybų Sąjungą per 
American-Soviet Friendship 
Society į Maskvą. Iš San 
Francisco jos tik dvi buvo 
užkviestos. Jos ten bus dvi 
savaites ir susipažins su 
Tarybų Sąjunga. Jos turės 
progą dalyvauti 51 metų Ju- 
bilėjuje. Džiugu, kad ta pa
čia proga Ksavera gavo pa
kvietimą vykti į Vilnių. Be 
abejo, ji ten bus gražiai 
priimta.

Grįžtant į JAV Ks. Karo- 
sienė vyks į Montreal, Ca
nada. Ten įvyks Hemisphe
ric Conference To End The 
Vietnam War (Šiaurės ir 
pietų Amerikos konferen
cija baigimui Vietnamo ka
ro.) Ši konbferencija įvyks 
lapkričio 28-29-30 dienomis. 
Ksavera esanti delegatė 
nuo Pasaulinės Taikos Ta
rybos. t ,

Tikrinusia maža tokių 
žmonių yra pasaulyje, kaip 
mūsiškė veiklioji Ksavera. 
Jai keliauti priprasta. Ga
lima sakyti, kad ji yra ap
keliavus visą platų pasaulį 
su taikos misija.

Apie kuopos susirinkimą 
tik tiek primintina, kad bu
vo sklandus ir kuopos iždas 
liko visiškai tuščias, nes 
apie šį metų laiką visur pa
rama reikalinga.

Susirinkimui pasibaigus, 
Valė Sutkienė pavaišino su 
kavute ir kitais skanėsiais. 
Priedui iškviesta Ksavera 
pasakyti jos kelionės tikslą 
ir bendrai pakalbėti. Ji 
trumpai apibūdino savo ke
lionės tikslą ir šiandieninę 
pasaulinę padėtį.

Kalbamoj sueigoj dalyva
vo viešnia iš New Yorko 
apylinkės, tai Josephine 
Augutienė. Atvyko į Kali
forniją pažiemavoti. Linkė
tina jai sėkmės. Beje, džiu
gu, kad sueigoj bei susirik 
kime įstojo du nariai į mū
sų LLD 153 kuopą.
Spaudos paramai sueiga
Gruodžio 8-ą dieną sukan- 

kanka vieneri metai, kaip 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
Benediktas Sutkus. Ta pro-

ga jo našlė Valė LLD San 
Francisco ir Oaklančto kuo
pų vardu prisiminimui jos 
mylimo vyro, pasižadėjo su
mokėti visas pobūvio bei 
pietų lėšas. Valė kviečia vi
sus ir visas atsilankyti į šį 
pobūvį ir kartu paremti 
taip labai reikalingą spau
dą. Pobūvis bei pietūs 
įvyks Suomių salėje, 18-19 
— 10th St., Berkeley, Cal. 
Pietų pradžia pirmą valan-

Žymėtina, kad velionis B. 
Sutkus buvo uolus spaudos 
rėmėjas. Jis savo gyveni
me nemaža buvo pasidarba
vęs spaudos reikaluose. Tuo 
tikslu jo našlė jo, prisimini
mui nori paremti jo taip 
mylimą spaudą.

Spalio 26 dieną po sunkios 
ligos mirė Lillian Fosso, 
Adelės Ziksienės (gyvenan
čios Redlands, CaL), Frano 
Strausso ir Kay Strauss 
mirusios sesers maloni duk
ra. Mirė vos sulaukus 50 
metų amžiaus. Liko liūdesy 
jos vyras ir artimi giminės. 
Gili užuojauta jos artimie
siems ir draugams.

Chester, Pa,
Mūsų miestelyje greitai 

retėja lietuvių tautelė. Ne
seniai mirė Bielskienė, Vin
co Bielskio zrnonelė, sulau
kusi 74 metų.

Kaskart mažėja mūsų 
tautiečių skaičius. Jauni ap
leidžia, susimaišydami ve? 
dybiniu gyvenimu su sve
timtaučiais, kiti apleidžia 
miestą ir apsigyvena už 
miesto naujuose namuose 
bei naujuose miesteliuose, 
kur visi jų amžiaus žmo
nės gyvena. Atrodo, kad 
už kelerių metų bus sun
ku sutikti senosios kartos 
lietuvį, bet kol kas turime 
matyti visus mūsų mielus 
tautiečius ir kviesti, kad 
skaitytų darbininkišką spau
dą — “Laisvę” — ir darbi
ninkiškas knygas.

Lai mūsų spauda aprašo 
mūsų šalies gyvenimą, taip 
pat ir Tarybų Lietuvos.

Klaida
Spalio 25 d. laidoje buvo 

pasakyta, kad N. Vaišvilie
nė aukojo $5, bet turėjo bū
ti Uršulė Gužonienė auko
jo $5. Atsiprašome už klai
dą. A. Lipčius

Giedre Kaukaitė-— 
į La Scalą

Stažuotis į garsųjį Mlfi- 
no La Scalos teatrą išvyko 

; auna Akademinio operos ir 
baleto teatro solistė Gied
rė Kaukaitė.

... Ką tik peržengtas kon
servatorijos slenkstis, pir
masis vaidmuo — Marga
rita diplomantų spektakly
je “Faustas”, pasisekimas 
Pabaltijo jaunųjų vokalistų 
konkurse ir IX pasaulinia
me jaunimo ir studentų fes
tivalyje Sofijoje... Graži 
žanga į kūrybinį gyveni
mą; graži pradžia. Ir štai 
pasiūlymas stažuotis La 
Scaloje. Jai, jaunai daini
ninkei, pirmajai moteriai 
lietuvei.

—Išvykdama negaliu ne
sijaudinti, — pasakė kores
pondentui Giedrė Kaukai
tė. — Laimė ir baimėL.. 
Abu šie jausmai lydi irome 
į pirmąją tokią kelionę. Iki 
šiol La Scaloje stažavosi 
mūsų dainininkai Virgilijus 
Noreika ir Vaclovas Dau
noras. Juos Milane pamė
go ir publika, ir dėstytojai. 
Pastarieji sakė, kad visada 
mielai priims stažuotojus 
lietuvius... Ir štai nuva
žiuosiu aš, neturinti dar 
beveik jokios sceninio darbo 
patirties. Kaip būsiu su
tikta, ar sugebėsiu pateisin
ti į mane dedamas viltis?.. 
Kaip ten bebūtų — steng
siuos pasisemti kuo dau
giau iš garsiosios italų dai
navimo mokyklos.

Viešėjo Lietuvoje
Lietuvoje viešėjo Rumu

nijos ir Laoso jaunimo de
legacijos. Rumunijos dele
gacijai vadovavo Rumuni
jos Komunistinės Jaunimo 
Sąjungos Centro Komiteto 
pirmasis sekretorius, Rumu
nijos jaunimo reikalų mi
nistras 1. Ilieskus, Laoso 
delegacijos vadovas Neo 
Lao Hak Šato partijos jau
nimo sekcijos vadovybės 
narys N. Sidpriasajus.

Svečiai susipažino su Vil
niaus istoriniais, revoliuci
niais bei architektūriniais 
paminklais, aplankė Pirčiu
pį, Trakus. Susidomėję jie 
apžiūrėjo Lietuvos daili
ninkų darbus Vilniuje ati
darytoje respublikinėje pa
rodoje, skirtoje komjauni
mo 50-mečiui.

Užsirašykite Dienraštį “Vilnį”
“Vilnies” vajus prasidėjo rugsėjo 1 dieną gauti nau

jų skaitytojų ir panaujinti senas prenumeratas. “Vilnis” 
leidžiama penkias dienas savaitėje.

“Vilnis” gauna žinias iš Lietuvos skubiai-kablegra- 
momis.

“Vilnis” turi bendradarbių Amerikoje ir Lietuvoje, 
taipgi korespondentų kur tik yra kiek daugiau lietuvių.

“Vilnis” teikia daug žihių, įvairių ionformacijų.
“Vilnis” turi Mokslų ir įvairenybių skyrių, taipgi 

Moterų ir anglišką skyrius.
Vilnies” prenumerata metams Amerikoje $10; pu

sei mėtų $5.50.
čikagdje ir Kanadoje metaūis $12; pusei metų $6.50.
Lietuvoje metams $15; pilsėi mėtų $8.
Angliško skyriaus nietams $3.00.
Naujai užsirašantiems “Vilnį” duodame brangias 

knygas:
“Graži Tu marto Braiigi Tevyhė”; Fruseikos “Atsi- 

minimai ir dabartis j taipgi R. Mizaros bet kurią knygą, 
atbū Dr. Margerio.

Visais reikalais kreipkitės:
“Vilnis,” 3116 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608.

“Vilrtiės” aditiihistracija.

NAUJA KNYGA APIE AMERIKOS LIETUVIUS 
PARAŠĖ ŽYMUS LIETUVOS RAŠYTOJAS^

Juozas Baltušis
• • • <

Knyga pavadinta:

“TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS”
Savo gražia ir žodžiais turininga kalba nepaprastai 
įspūdingai rašytojas apibūdina lietuvių gyvenimą 

Amerikoje.
.Prieš dvejus metus rašytojas Juozas Baltušis

Amerikoje. Jis plačiai susipažino su lietuviais ir 
aplankė daugelio namus.

Taigi savo knygoje “Tėvų ir Brolių Takais” jis įdomiai 
ir labai gražiai aprašo apie jų gyvenimą ir pokalbiuose 

gautus iš jų įspūdžius.
Kietais apdarais ir yra išspausdinta daug įdomių 

paveikslų iš Amerikos miestų centrų ir 
mokslinių įstaigų.

Knyga iš 325 puslapių, kaina $2.00

KNYGA — “TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS” 
gaunama

“LAISVĖS” KNYGYNE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

lankėsi. |
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Virgilijaus IN oreikos koncertas
Brooklyn Aca emy of Music salėj

ko į Italiją. Buvo pakvies
tas dainuoti pagarsėjusioje 
La Scala opero 
ypač pasižymėdamas “Ma
dame Butterfly” 
letto” spektakliubse.

je Mliane,

ir “Rigo-

V. Noreika yra dviejų
tarptautinių dainavimo 
kursų laureatas (Vienoje ir
Maskvoje); dalyvavęs 30- 
tyje operų vyriausiuose 
vaidmenyse. Dainavęs ope
rose ir koncertuose Helsin
kyje, Berlyne, Budapešte, 
Kopenhagoje, Milane, Mask
voje, Leningrade, Sofijoje,
Rygoje ir kitur.

Jo žmona Žaneta Noreikie-
nė gimusi 1938 me. Kaune. 
1960 m. baigė Vilniaus 
Valst. Konservatoriją. Nuo
1960 m. Vilniau 
koncertmeisterė.
kaip solistė su
orkestru Lietuvoje ir kitur.

s operos 
Skambino 

simfoniniu

Koncerto programa
ncerto pro- 

iš dviejų

Važiuosime į “Laisves” naudai 
parengimą Harrison, N. J.

Šį sekmadienį, lapkričio 17 dieną, ruošiamas “Lais
vės” naudai Newarko ir Harrisono kuopiu parengimas, 
žada būti didelis ir gražus. Tikimasi skaitlingos publikos 
iš visų New Jersey miestų ir kaimų.

Bet reikia žinoti, kad didysis New Yorkas su dauge
liu laisviečių taip pat visai šalia New Jersey — tik per 
Hudšono upę Holland Tuneliu persikėlus jau čia pat ir 
Harrisonas. Girdėjau, kad į parengimą ruošiasi vykti 
graži niujorkiečių grupė. Kurie turite automobilius, pra
šomi nevažiuoti apytuštėmis. O kurie neturite savo ma
šinų, susitarkite su tais, kurie jas turi.

Pietų-parengimo vieta: Labor Lyceum salėje, 15-17 
Ann Street, Harrison, N. J.

Pietų laikas: 1-mą vai.
Be to, bus ir meninė programa. Gražus parengimas 

labai gražiam tikslui! Visi kviečiami dalyvauti.
Rengėjai

HELP WANTED FEMALE HELP WANTED MALE

HOUSEKEEPER, over 35, refs. Un
attached, sip. in own apt. w/sep. ent., 
air cond., tv, bth & kitchenette Dr’s 
home, help with 3 children, gen’l 
hswk. No cooking. 2 days off. Salary 
$40. to start temp. 4 mo. 1-609-428- 
9265. Haddonfield, N. J. (84-87)

DISHWASHERS. Steady night 
work. Starting 5 PM. Good pay. 
Paid vacations. Free uniforms and 
meals. Vicinity of Willow Grove. 
For interview call Mr. Gitlin.

OL 9-9000.
(82-87)

OFFICE. Diversified clerical. Good 
figure aptitude primarily. Some typ
ing and some stenog. Pleasant work
ing conditions. Benefits.

CE 2-7100 (84-89)

WAITRESSES
Part time only. Prefer exp. Neat 

appearance a must. Union benf. 
No phone calls. Ask for Manager.

PUB RESTAURANT
3101 W. Allegheny Ave., Phila.

(84-87)

MEN. Will consider women. No 
exp. nec., but preferred. All Factory 
Depts. Including assembly, shipping, 
packing. Metal & paint shop. Fringe 
benefits, perm., oppty. CRESCENT 
MFG. CO., 1665 Industrial Blvd., 
Pennsauken, N. J. (84-91)

CHEF & KITCHEN MEN. Good 
benefits, good working conds. Steady 
employment. Apply 1020 Locust St., 
Jefferson Hall Commons, Food Ser
vice Office. Call 829-7932.

(84-87)

Vienas kanadietis korės-, 
pondentas, išgirdęs įžymųjį 
Lietuvos o,p e r o s solistą' 
dainuojant, pagautas e 
ziazmo, šaukia:

“Lietuvos sostinės 
niaus operos solistas V 
lijus Noreika, lietuvių 
tos gražiakalbis, sau 
dainininkas, tenoras, 
skraido po pasaulį ir skel 
bia lietuvių tautos kury 
dainos grožį. Tūkstant: 
minios jo klauso, džiat , 
giasi, pergyvena, prisimena 
lietuviais esą, diclžiuo 
verkia, juokiasi. Atsi 

4jina tautos meilėje, didž 
jasi galėdami,šaukti,.ąiij 
na^-“Lietuviais esame 
gimę, lietuviais- turin 
būti.” Visi žiūrovai, klau
sytojai džiaugėmės solisto 
V. Noreikos balsu, tale 
išsimokslinimu, turting 
pertuaru, gražia vaic;
interpretavimu...”

ntu

Vii- 
irgi- 
tau- 
<lys, 
Jis

bos
inės 
Lgia-

jasi, 
nau
duo
tai-, 
mes 
te ir

ntu, 
i re- 
yba,

Taip, džiaugėsi ir didžia
vosi tūkstantinės lietuvių 
minios Kanadoje, dabar ir 
mes turime progą pasi
džiaugti ir pasidid žinoti 
šiuo lietuvių tautos sūnumi,
jo nepaprastu balsu, jo ta
lentu. Tokia proga bus 
mums jam dainos mylėtojų
grupės ruošiamame koncer
te lapkričio 24 d. Biook- 
lyn Academy of Music sa-

Girdėtis, kad pakhusa 
^koncerto bilietų labai dide

Rengėjai sako gauną 
urių 
.^te

net

lė. z :
pranešimų, jog iš kai k 
apylinkės miestų ir mi 
lių lietuviai ruošiasi
dideliais autobusais vysti į 
koncertą ir išgirsti V. No
reiką dainuojant. Juk tai

pirmas toks atsitikimas, 
kad tokio pasaulinio garso 
Lietuvos operos solistas pa
sirodytų scenoje ir links
mintų Amerikos lietuvius. 
Kas gi tokią progą praleis!

Gerai iš anksto apsirūpin
ti bilietais. Didžiojo New 
Yorko ir artimos apylinkės 
lietuviai turėtų pasisku
binti.

Reporteris
♦

Daugiau informacijų 
apie V. Noreikos koncertą

V. Noreikos koncerto ruo
šėjai spaudai suteikė tokias 
informacijas:

Patyrus, kad Noreika tik
rai atvyksta į JAV, greito
mis buvo pasamdyta salė ir 
sudarytas komitetas iš lie
tuvių muzikos mėgėjų bei 
Noreikos rėmėjų. Ne visi 
asmenys pakviesti į komite
tą sutiko įeiti dėl savo “ofi
cialių” pareigų, bet beveik 
niekas neatsisakė asmeniš
kai talkinti.

Bilietai į Virgilijaus No
reikos koncertą gaunami 
pas rengėjus, platintojus ir 
Academy of Music salės 
kasoje. Brooklyne. Bilietų 
kainos $5.00, $4.00 ir $3.00.

Po koncerto Vytauto Be
lecko restorano salėje bus 
priėmimas ir susipažinimas 
su Virgilijumi ir Žaneta 
Noreikais.

Apie Virgilijų Noreiką
Šis 33-jų metų amžiaus 

dainininkas gimė Šiauliuose, 
Lietuvoje, 1935 metais. Dai
navimo mokėsi pas Kiprą 
Petrauską. Baigęs Vilniaus 
Valstybinę Konservatoriją, 
tolimesnėms studijoms išvy-

V. Noreikos kc 
grama susideda 
dalių. Pirmoje — lietuviš
kos dainos (komp. Bražins
ko, Klovos, Kač^nausko 
Dva r i o n o, Tai 
Gruodžio, M. Pbtrausko ir 
Gorbulskio kūriniai). Ant
roje dalyje — o 
jos iš Donizetti “Meilės 
eleksyras.” Gili 
Ponchielli “La 
Leoncavallo “Paj 
di “Rigoletto,” 
kio “Eug e n i j u 
Puccini “Manon

Kaip nuvykti į 
Academy

at-Kelpšos,

perų ari-

a Arlietė,” 
Gioconda,” 
acai,” Ver- 
Tchaikovs- 
s Onegin,” 
Lescaut.”
Brooklyn

Sales adresas — 30 Lafa
yette Avenue, netoli Fulton 
St., Brooklyne. 
blokas nuo visų 
traukinių—IND,
Ten pat sustoj| ir Long 
Island traukiniai. Galima 
privažiuoti autobusais.

Vykstant automo b i 1 i a i s 
galima pasiekti 
Brooklyn Queen 
way.

Tik vienas 
požeminiu 
IRT, BMT.

važiuojant 
s Express- 

\ Sale randasi netoli 
Brooklyn ir Manhattan til-

Conn

MASINIS
Del Taikos ir Draugystes

METINĖ LAPKRIČIO CELEBRACIJA

SUSIRINKIMAS

35-toji Sukaktis Diplomatinių Santikių 
tarp U S. A. ir U. S. S. R.

51-oji sukaktis įsii teigimo Tarybinės Valstybės

Sovietų ir Ameri eonų Kalbėtojai ir Artistai

Pirmad. vakare, Lapkričio 25
TOWN HALL

West 43rd St., N.Y.C. Jžaji
Bilietai ga

ga suaugusleems $1.50 Studentams 75c. 
jnami mūsų raštinėse.

Rengėjai: National Council of American-Soviet Friendship. 
l 156 Fifth Ave., Suite 304, 10010. Tel. YU 9-6677.

Bridgeport,
“Laisvėje” tilpo praneši

mas, kad lapkričio 24 dieną 
ruošiamas New\ 
apylinkės lietuviškos dainos 
mylėtojų koncertas Tarybų 
Lietuvos garsia; 
dainininkui Vir 
reikai.

Bridgeport© lietuviai kal
ba, kad būtų gei 
į New Yorką išgirsti šį pa
saulinio masto 
Taigi, ir kilo s 
kad geriausia b 
vykti. Jau teira 
kompanijoje, ir j 
vė.

Jeigu susitartų 30 žmonių 
važiuoti, tai b 
nuvykti sumokai 
į abi puses. Šit

Yorko ir

am operos 
■bilijui No-

ai nuvykti

dainininką. 
umanymas, 
ūtų busu 
utasi busų 
i kainą da-

iūtų galima

aip važiuo-

Pranešimas
Brockton, Mass.

MIAMI, FLA.
LLD Kuopos Parengimai

LLD 75 kuopos bazaras 
jau čia — lapkričio 20 ir 21 
dd. Bazare bus galima įsi
gyti labai gražių naudingų 
ir meniškų reikmenų. Per 
abi dienas bus duodami 
pietūs. Pradžia įprastu lai
ku — 12:30 valandą dieną. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Rengėjai praneša, kad 
šių metų 'bazaras bus puo
šiamas ne tik meniškais dir
biniais, bet ir gražiomis 
dainomis, muzika. Atrodo, 
kad programoje dalyvaus 
nauja, dar iki šiol negirdė
ta dainos meno grupė. Tad 
pasimatysime minėtomis 
dienomis Lietuvių Sociali
nio Klubo salėje.

Sueiga pagerbimui 
Miko Petrausko

Nepamirškite, sekantis 
LLD 75 kuopos mitingas, 
dėl supuolimo kitų parengi
mų, perkeltas iš trečiadie
nio. į antradienį. Kitaip sa
kant, LLD kubpos sueiga 
pagerbimui Miko Petraus
ko gimtadienio įvyks lap
kričio 26 dieną.

Šiais metais sukanka 95 
metai nuo M. Petrausko 
gimtadienio. Kaip žinome, 
muzikas, mokytojas, kom
pozitorius Mikas Petraus
kas sukūrė istorinę atmintį 
tarpe Amerikos lietuvių. Jis 
organizavo chorus, mokino 
chorvedžius ir solistus. 
Kviečiame visus lietuvius 
dalyvauti M. Petrausko pa
garbai j sueigoje. Bus pasa
kyta vertinga kalba Pet
rausko darbo įvertinimui, 
bus ir muzikališka progra
ma iš kompozitoriaus kūri
nių. Nepraleiskite lapkri
čio 26-tos — pietūs 12:30 v., 
programa—2 v. popiet.

V. Bovinas

HELP WANTED MALE

FOREMAN. Familiar with pack
aging methods for varied steel shop 
equipment. Benefits, etc. Write:

ROBERT GRAY, Bay Products.
154 E. Somerset St., Phila., Pa. 19134.

(87-91)

MACHINIST. All around 1st class 
for jobbing shop to run engine 
lathes, bridgeport, etc., with plenty 
of overtime, paid vacation, hospital
ization, pension plan. CHAS. H. 
SCHILLINGER CO., 520 State Rd., 
Andalusia, Pa. (84-88)

VENDING Mechanic, men wanted 
for repam of vending equipment on 
site. Experience desirable but com
pany will train men who are inter
ested in entering this field. Must be 
draft exempt. Call FU 9-7452. Mon. 
thru' Fri. for appointment. (87-90)

MACHINISTS. Engine & Turret 
Lathe Opers., tool makers, turret 
lathe set up man. Expd only, day 
work. Full benefits. Nite interviews 
by appointment. EAGLE TOOL & 
DIE CO., Malvern, Pa. 647-1238 Mal
vern Industrial Park. (84-88)

Trainees: Optical Lens Techni
cians — This Training develops 
your talents to obtain a N. J. 
License in this field. You should 
discuss this with us in order to 
fully evaluate the possibilities. 
Age no factor. Car necessary. 
Phone for interview: 1-609-547- 
1143. (84-87)

Draugiškas parengimas su 
užkandžiais ir vaišėmis. 
Rengia LLD 6 kp. sekmadie
nį, lapkričio 24 d., 2 vai. po 
pietų, Liet. Taut. Name, 8 
Vine St., Montello. Įėjimas 
nemokamas. Bus namie ga
mintų. valgių, šiltų ir šaltų 
gėrimų. Susieisime, drau
giškai pasikalbėsime apie 
mūsų spaudos r e i k ą l u s. 
Galėsite ątsinaujinti “Lais
vę,” “Vilnį.” • Gąl gausime 
ir naujų skaitytojų. Prašo
me vietinius ir iš apylinkės 
miestų dalyvauti. Būsite 
patepkipti.
, Geo. Shimaitis (86-88)

DATE PROCESSING

MANAGER ’

ASSISTANT

Salary Open •

CENTER CITY LOCATION

Responsible for 2d . shift operation 
of 360/30 Computer 65K, Keypunch^ 
and mail room. Must have DOS or 

COS experience.

Opportunity for advance to the right 
man. Must be willing , to relocate 
in the future.

Call WA 3-1775, Ext. 210 
Or send resume to

J. C. PENNY CO.

625 Walnut St., Phila., Pa., 19106

Attention Mr. Thornton

An equal opportunity Employer.

MAIDS
Housekeeping Dept. Center City 

Hotel. Immod. openings. Will train. 
Steady work. Medical and pension 
benefits. Box B-90, Jefferson Bldg., 
Philadelphia. (85-89)

CLERK-TYPIST. Typing, filing 
and general office work for Phila. 
laboratory supply Co. Growth poten
tial. Pleasant working conds. Liberal 
fringe benefits. For interview Call: 
627-5600. Ext. 265. (87-89)

SALES ORDER TAKER. To re
ceive and edit orders in sales dept, 
of leading distributor of laboratory 
instruments and chemicals. Some 
college science or equivalent lab. 
experience plus knowledge of met
ric system helpful. Located in CC. 
Phila. Convenient• transportation to 
N. J. Permanent position Growth 
possibility. Liberal fringe benefits. 
For interview call 627-5600. Ext. 265.

(87-89)

STENOGRAPHER. For Phila. la
boratory supply Company. Short
hand and neat typing essential. 
Growth opportunities, pleasant work
ing conditions and liberal fringe be
nefits. Convenient for N. J. com
muters. For interview call 627-5600. 
Ext. 265. (87-89)

MAINTENANCE Machinist to serv
ice plant facilities & operate ma
chine tools. High school graduates 
with mechanical background will be 
considered. Apply or call Dietzco 
Corp., 19th & Federal Sts., Camden, 
N. J. 1-609-964-6661. (84-90)

DRIVER ROUTE. Do you like 
outdoor work ? Crowley’s has an open
ing for a route driver who is ambi
tious and likes to meet people. Ap
ply in person or call Crowley’s Milk 
Co., 272-7113, Norristown Div., Gtn 
Pike & Foundry Rd., Box 267, Fair
view Village, Pa., 19409. An equal 
opportunity employer. (84-88)

BLACKSMITH. Leaf Spring. Man 
to fit and assemble. Union shop, all 
fringe benefits. Appt, arranged at 
your convenience. Call GA 3-4740 
or apply Phila. Spring & Equipment 
Co., 1605 N. Front St. (85-90)

MECHANICAL assemblers, stock 
attendant electrician, local pick-up 
and delivery driver. Liberal ben. Exc. 
working cond. Mechanical exp. help
ful but not nec. Applicants can app
ly in person. 7:30 AM-4 PM daily 
or call 643-0500. Mr. Keiffer, Master 
Etching Machine Co., Ambler, Pa., 
19002. (85-92)

NORTHEAST PHILA MFG CO., 
needs welder-combination. Must be 
fully experienced for maintenance 
work. Also Factory Workers. Steady, 
good pay, many Co. benefits. Apply:

9401 Blue Grass Rd., Phila.
(84-89)

jant, nebūtų jokio galvosū
kio—visi kartu nuvyktume 
ir sugrįžtume.

Kurie norite važiuoti, nie
ko nelaukdami praneškite 
J. J. Mockaičiui, kuris vi
siems bridgeportiečiams lie
tuviams gerai pažįstamas.

J. Strižauskas

STATIONARY 
ENGINEER

Immed. opening w/rapidly expand
ing medical college and hospital for 
licensed engineer w/high pressure 
steam and oil burner exp. Rotating 
shifts exec. pos. for growth. Sal $475 
per month. Call or apply Personnel 
Department.
WOMEN’S MEDICAL COLLEGE

4300 Henry Ave., Phila., Pa.
VI 9-0400. (87-89)

WOMAN. Knowledge of accounts 
receivable operation. H. S. grad. 38 
hrs. per wk. Excel. Co. benefits, N. 
E. Phila. location. Conv. to public 
transportation. Apply: BOND BAK
ING CO., 300 E. Godfrey Ave.

(87-89)

Salisbury.—Rodezijos tei
smas pasiuntė kalėj iman vi
sam amžiui penkis afrikie
čius, suimtus' su ginklais.

Paryžius. — Mirė pažan
gaus žurnalo “Monthly Re
view” redaktorius Leo Hu- 
berman 65 metų amžiaus. 
Jis iš New Yorko buvo nu
vykęs Paryžiun žurnalo rei
kalais.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
9

Mike Butkevich
Mirė lapkričio 14, 1962

Ilsėkis ramiai, mielas mano gyvenimo drauge. 
Tavęs niekad nepamiršiu.
Jąų šešeri metai kai tave mirtis atskyrė nuo ma
nęs. Tavęs, Maiki mielas prisimenu visados.

$

L. Butkevičienė, žmona
, Hartford, Conn.

/

HOUSEKEEPER. Part time to 
clean Rectory.

2-3 times weekly. Other help.
Excellent situation. Call: 

461-0532. (87-89)

MALE or FEMALE

MALE & FEMALE, CREDIT 
DEPT. Typing and learn dicta
phone. Adv. Dept. Typing and 
learn off mach. Diversified work. 
At York EL Stop. 3, 8, 39 or 57 Bus. 

RE 9-5678.
(85-87)

MECHANICS

FIRST CLASS

.... four years mechanical main
tenance experience required. Ability 
to weld plus experience with acety
lene welding and cutting. Highschool 
required. Leading South Jersey In
dustry with excellent benefits in
cluded. Top wages. Premium pay. 
Major medical insurance and edu
cation refund.

Base rate $3.65 hr. plus incentive.
If you are interested in a secure 

and challenging future apply —

OWENS-CORNING
F1BERGLAS

P. O. Box 8, Barrington, N. J. 
(609) 547-9200

An equal opportunity employer
(84-87)

REAL ESTATE

RUMSON—400’ on Navesink River; 
large older mansion; 6 bedroom, 
5 baths plus maid’s quarters; 3 fire
places encl., and open porches with 
commanding view of river. Large 
boathouse. Loc. on a 7 acre profess
ionally landscaped estate. Also other 
estates and farms in Monmouth Co. 
area.

A. KOZICKY
Real Estate Broker, Rt. 35, Eaton

town, N. J. (201) 542-2223 Eves. & 
holidays, Carl Peterson. (201) 542- 
2827. (84-88)

DESIGNER-Draftsman, small ex
panding non defense mfg. Co. in 
metal fabricating & plastic molding 
requires designer draftsman with 
min. 4 yrs. exp. in mechanical and 
shek?t metal design. Knowl. of tool 
and die desirable. Perm. pos. Co. 
paid benefits. Salary commensurate 
with ability and exp. Call D. Graw- 
ham or 3-1450. Fleck Industries, Inc., 
2800 Turnpike dr., Willow Grove.

(85-91)

Amsterdamas. — Olandi
jos jaunimo organizacijos 
protestuoją prieš Meksikos 
valdžios brutalumą su de
monstruojančiais studen
tais.

MEN

OVER 18
Mechanically inclined to train as 

Riveting Machine & Punch Press 
Operators. No exp. needed. Good 
pay. Company benefits and oppty to 
advance. Interviews 4:30 PM to 6 
PM. See MR. SOWDERS.

WALLACE PRODUCTS, INC.
S. W. Corner 31st & Jefferson 

An Equal Opportunity Employer.
Bring ad with you.

(85-88)
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Ža ve j antis

“Laisvės” koncertas

buvo “Laisvės”

lap- rą.
kričio 10 d. gerai pasisekė.

ertą 
i ti- 
etin- 
ninė 
anti,

Žmonių atvyko į kone 
daugiau, negu rengėja 
kėjosi prastame ore—Ii 
gą ir šaltą dieną. Me 
programa buvo žavėj 
įdomi.

Programą atidari 
Večkys trumpa ir tink 
maždaug tokia kalba:

Sueiname j “Laisvės” 
tinę iškilmę dviem tikslais 
pasigėrėti mūsų menin 
talentais ir įėjimo mokesčiu 
paremti savo laikrašti, 
savo laikraščio mes būt 
beveik bereikšmiai vi 
meniniame gyvenime, 
savo spauda ture d 
mes galime įdėti savo c 
krašto ir pasaulio paža 
ji judėjimą gyvenimui 
rinti, blogiams iš jo ša' 
Idealistai žmonės rūpi 
ne tik šiandieniniu visiu 
niniu gyvenimu, bet ir 
ties kartų gyvenimu. 0 ką 
mes ateities kartoms palik
sime, tai bus mūsų atsitei
simu praeities kartoms 
rių šviesuomenė savo 
stangomis, kančiomis H net 
mirtimis pasiekė mūši ge
rovei. Mes atėję j gyveni
mą jau neradome dviejų 

baudžia
mės
Pl

ama

me-

inkų

Be 
ūme 
suo- 
Tik 
imi

igų- 
i ge- 
inti. 

• naši 
ome- 
atei-

ku- 
pa-

baisių padėčių — 
vos ir inkvizicijos. Jei 
bendrai su pasauliniu 
žangiuoju judėjimu pasjalin- 

; tume karu priežastis
būtų didžiausias ateities 
kartoms mūsų palikim 
praėjusioms kartoms 
teisimas už jų palik: 
mums.

Pirmąją koncerto dal 
liko Brooklyno Aido 
ras, Aidas žymėtinai 
žiai ir gerai atliko savo 
bingą užduotį.

Brooklyno Aido C! 
didelis, dar tebeturi 
trisdešimt geru balsų, 
vadovauia Mildred Stens- 
ler. Mildreda, matyt, 
geras pastangas gerai 
rengti šiam koncertui, 
pačia pirmutine daiia — 
“Vakarinė,” A. Archangels
ko — choras pasirodė 
kad klausytoiai jautė 
turės gera dainų va 
Mildreda labai gražiai 
dė, o choras žavėiančiai su
dainavo tą malonią dainą.

Kitos dvi dainos b 
“Ten, kur Kauno jūra, 
“Šienapiūtės naktį — s 
lės Ventienės solo išste 
Gražiai išėjo!

Čia pasirodė ir staigme
na. Aidas turi ir Vyrų cho-

tai

as ir 
atsi- 
i m a v

i at- 
Cho- 
gra- 
gar-

toras 
anie 
Jam

pri- 
. Su

* jog 
karą, 
išve-

.1 v o: 
” ir 

u Ne- 
jimu.

Vyrams labai gražiai 
išėjo dainuojant dainas: 
“Tegyvuoja meilė,” “Ryt-, 
mečio Žemė,” ir “Padariau 
Aluti,” prie kurių solo ir du
etu išstojo Victor Becker ir 
Augustas Iešmantą. Iš 
tikrųjų, gera ateitis laukia 
tokio vyro choro!

Nelė Ventienė sudainavo 
solo “Močiutė mano” ir 
“Mėlynasis Nemunėli.” Abi 
jas ji sudainavo gerai, bet 
“Nemunėlis” jai išėjo ge
riausiai. Čia Nelė įdėjo daug 
savo jausmo, parodydama, 
kad visi myli savo tėvų že
mės upę Nemuną,

Victor Becker, baritonas, 
sudainavo solo “Žaliojoj 
1 a n k e 1 ė j ” ir “Song of 
Songs.” Šį sykį jis dar kar
ta parodė, kad jis gali iš 
tikrųjų puikiai dainuoti. 
Taip jau jam gražiai išėjo 
tos dvi gražios muzioks dai
nos.

Bet Aidas turi ir Moterų 
chorą! Šis choras irgi gra
žiai pasirodė, iš geros prie
žasties — jis turi gerai la
vintų ir gražių balsų. Jos 
dainavo “Kaip gražus gra
žus.”

O Victor Becker buvo įvel
tas į šį moterų chorą. Jis 
dainavo tarpais solo; tas 
sudarė naujovę ir davė ma
lonų muzikos skonį. Patiko 
visiems.

Pirmąją programos dalį 
užbaigė visas Aido choras, 
sūdai n u o d a m a s “Lietuva 
brangi.” Solistas buvo A. 
Iešmantą. Čia Milidreda ži- 
nojo, ką ji darė, nes ji išve-, 
dė chorą taip gražiai muzi- 
kališkaų kad sužavėjo visus.

Visiems • aukš ę i a u sumi
nėtiems pianu akompanavo 
Ann Salyk.

Tumpa pertrauka. “Lais
vės” redaktorius Jonas Ga- 
siūnas pasakė trumpą kal
bą. Jis filosofiškai pasakė, 
kad “Laisvę” sutvėrė gru
pelė progresyvių darbinin
kų. Todėl ji buvo tada tik 
mažas žiburėlis Švietimui į 
geresnę ateitį kelio. Per 
tuos metus ji tapo milžinu 
socialistinėje apŠvietoje ir 
labai daug prisidėjo prie 
sukūrimo geresnio gy
venimo darbo žmonėms di
delėje dalyje pasaulio.

Kadangi dabar eina “Lais
vės” biudžeto sukėlimo ir 
naujų skaitytoju gavimo va
jus, Jonas paaiškino svarba 
“Laisvės” buvimo, kokią ji 
didelę rolę lošia kovoje už 
geresnį gyvenimą visiems

pasaulyje, už taiką. Jos rei
kalingumas lietuviams ne
pavaduojamas. Todėl jis ra
gino svečius, kad “Laisvės” . 
reikalams paaukotų.

Sudėta apie septynis šim
tus dolerių!

Čia pasirodė ir gan stip
rių “Laisvės” rėmėjų! Kat
rina Petrikienė savo 75-ojo 
gimtadienio proga paauko
jo $75.

Hartfordo “Laisvės” cho
ras atvežė $100!

Jurgis ir Ona Šilkai au
kojo šimtinę!

Dzūkas nuo Merkinės — 
taipgi šimtinę!

O. Visockienė iš Kensing
ton, Conn., irgi su šimtine!

“Laisvė” turi daug gerų 
gerų draugų!

Po pertraukos dainavo 
solo worcesteriete Irena Ja- 
nulienė, soprano. Ji daina
vo tris jai skirtas dainas ir- 
vieną priedui. Visi gėrėjosi 
jos balsu ir dainavimo taktu. 
Jos dainos: “žvaigždutė,” 
“Dukružėlė” ir “Oi, mama,” 
su priedu “Pumpurėlis.”

Visi atsižymėję artistai 
gavo po puokštę gėlių, auk- 
sažiedžių; ypatingai gražų 
buketą gavo Irena nuo 
Mildred Stensler. Bet Mild
reda atliko tą aktą taip ma
giškai greitai, kad daugelis 
nė nepastebėjo.

Po koncerto daugelis krei
pėsi ir norėjo žinoti, kodėl 
Irena negavus gėlių, kurių 
ji taip gražiai užsitarnavo. 
O ji jas gavo, tik, mat, tai 
įvyko nepastebimai...

Gėles parūpino savo kąs
tais Povilas Beeis ir Ju
lija L a z a u s k i e ri ė. Ačiū. 
jiems. ‘

Peter Zolotareff savo žai
biško greičio pirštais ir ba
lalaika padirgino višų 'šif-

■ jausmingai 
“Poli‘aįnką/, 

3, ir kazokų

dis. Gabiai ir 
jis skąinbino ’ 
valstiečių šokiu 
romant i š k u s ^ąbalėliūs ’ir 
šokius. L

Amelia Youig dainavo 
tris dainas: “Ruduo,” “Būr-

ū joju” su 
i atliko visą

ančiai.

U ž

Reiškiame užuo; 
mirus jos

J O J A U T A

autą mielai Nelei Venti
> mamytei Lietuvoje.

Julija ir Jonas Lažai
Ozone Park, N.

enei,

Liskai
JL •

U ž

Užuojauta mūsų mielai kaimynei Nelei Ventienei, 
mirus jos mamytei Lietuvoje.

Vera ir Pranas Budroniai
Bayside, N. Y.

pasakyti skaitytojui, kas jos 
do vienos. Bet Kenešytės 
.taip ir neradau.
j Su Firkavičiene pasikalbė
jau. Tai moteriškė smul
kaus ūgio, graži ir inteli
gentiška, Atrodė jaunuole, 
bet ji sąkė, kad dusyk vy
resnė, negu spėjau.

Tamara moko anglų kal
bos Vilniaus vidurinėje mo
kykloje. Kai tą išgirdau, 
tai negalėjau jos atskirti 
nuo tų, kurios gimę Brook
lyn.

Tamarai patiko brookty- 
niečiai lietuviai. Linkėjo ji 
jiems geros sveikatos ir il
go amžiaus.

A. Gilman

5.59 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

2,00
2.00

. 5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

’ 2.00

Wm. Baltrušaitis 
Fr. Yakštis .... 
V. V. Venskūnai 
John Karpavich 
Newyorkietis ... 
J. Nevins .........
Po $1: W. Brazauskas, 

Eddy Bell. Kavaliūnienė, 
Bevardis, G. Danilevičienė, 
Adeikis. Mary, 25c. Viso

Per L Mizarienę ir 
N. Buknienę

K. Petrikienė 
(gimtadienio 

proga) ......... $75.00
K. Čeikauskienė .. 25.00 
Wm. DeGutis.

Albany, N. Y. ... 10.29
V. V. Bunkai....... 10.00
W. Misiūnas ....... 5.00
Jonas Mikaila......... 5.00
P N P’rkniai ....... 5.00
A. D. V^ičk^i ....... 5 00
D. F. Mažiliai......... 5 00
Vera Urbonas ..... 5.00 
A. Deikus.................. 2.00
Juozas .................... 2.00
Alex Nevins ........... 2.00
Po $1: L. Butkevičienė,

Hartford. Conn.; A. Mitch
ell, J. Juška. Draugė. Drau
gas, O. Laukaitienė, A. Rai
nienė, P. Višniauskas, M. 
Krunglienė. A. Kupčinskie
nė, Ona Noreika. 
$167.29.

Viso

irPer H. Feiferienę 
Anne Yakstis

A., Mikalaus......... $10.00
Motiejus Klimas,

Ramsev,.N. J. ... 10.00 
K. V. Milenkevičiai 10.00 

5.00 
5.00

Per S. V. ir
L. Kavaliauskaitę

Ona Visockienė, 
Kensington,
Conn................ $100.00

Jurgis ir Ona Šilkai
Rocky Hill,
Conn. ...............

Dzūkas
nuo Merkinės

Laisvės Choras, 
Hartford, Conn.

Joseph Zajankauskas 5.00 
Bronė Keršulienė .. 5.00 
Walter Keršulis .... 5.00 
J. Beržinis,

Hartford, Conn. .. 1.00 
Viso $416.

Parengimų kalendorius

100.00

100.00

100.00

Koncerte viso aukų gau
ta $925.13. Širdingai dėkui 
geriesiems 
jų aukas, 
rinkėjoms už jų paslaugas.

“Laisvės” 
Administracija

nrieteliams už
Taipgi dėkui ir

Gruodžio 1 d.
LLD 1 kuopos kultūrniė 

popietė “Laisvės” salėje. ’
Gruodžio 15 d.

LDS 13 kuopos metinis 
parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

tai” ir “Kėlei 
priedu. Gerai j 
rinkini, bet vieną jų ji at
liko tikrai žavėj

Elena Brazauskienė pasi
rodė labai gerai solo, Ypa
tingai dviejuose gabaluose 
ji pasirodė tikra artiste bal
so valdyme. Patiko ji vi
siems.

Finalą atlikq Hartfordo, 
Conn., Laisvės 
doyaujamas Wilma Hollis. 
Jų dainų kiekis buvo skait
lingas.

Hartfordiečiu choras ne
didelis, susidedantis dau
giau iš moterų 
vintais balsais, 
vo vyrų, jie i 
gerais balsais.

Jų dainos bu’vo liaudiškos, 
kaip tai: “N 
nėms papuošta, 
po šilelį,” 
nė j,” ir taip to' 
ras taip graž 
kad klausytojams teko pa
skęsti svajonėse s...

Wilma Hollis gabi, ener
ginga prancūzaitė su muzi- 
kališku balsu.
i lietuvišką kalbą ir jos mu
ziką. Ji net bando pritai
kyti lietuvišku;; žodžius prie 
angliškos muz 
sekėsi. Patikb ji visiems. 
Ji ir pati dainavo solo.

Hartfordiečiams akompa
navo Laura Holleran.

Tres bien, Wilma!
Išgirdau, kad 

dvi viešnios iš 
Pranė Kenešytė iš Kauno 
ir Tamara Firkavičienė iš 
Vilniaus. Bandžiau susitik
ti su abiem, k

choras, va-

su gerai la- 
Bet kiek bu- 
"gi pasirodė

aktis svajo- 
“Aviečiavo 

Te limo j Tėvy- 
iau. Ir cho- 
iai dainavo,

Ji įsigilinus

kos. Ir jai

randasi net
Lietuvos —

ad galėčiau

Aukos, surinktos 
“Laisvės” koncerte

(lapkričio 10 d.)
Per N. lešmantienę ir

V. Bunkienę
A. Gilman........... $10.00
Wm. DeGutis,

Albany, N. Y. ...
M. Šukaitienė.........
N. Dobilas..............
Mėilunietis .............
J. Lukštas..............
M. Janulevičienė ... 
A. Kunevičienė.......
Žemaitienė .............
G. Kairis ................
F. Buiikus...............
O. černevičienė ...
A. Kireilienė,

Binghamton, N. Y. 2.00
B. Ostapųk,..

Newark,'N. J.
j. J. Plušęiauskai
Po $1: J. Kalvaitis, I. Sir-

gieda, F.; 'Šimkienė, V. K., 
Mrs.. Vizlariskas, M. Smai- 
džiš, J. Bįržinis, Katie Si
mon, N. lešmantienė. Viso 
$62.59. . ; ',z .toto

Per V. Į^evinš ir 
.. N. Ventienę

: , P.-
: J,. Ę. Rųsinskai 
’,Ch. Anųškįįs,. .

LiVįngstori, :
.New .Jersey. .... 

Ą. L Bimbai'...... 
Mr. Jasulaitis ..... 
Viktoria Balkus .. 
J. fcupčinškas ... 
Ig. Sutkus ....... 
E. F. Vaitkai.......
Ruth Bell,

Monroe, N. Y. ..
C. Baretęla .........
R. I. Januliai,

Worcester, Mass.
H. JeskeviČiūtė ...
G. . Laukaitis .......
A. Iešmantą .......
Draugas................
E. P. Siauriai ....

$10.00
10.00

10.00 
10.00 
10.00 

5.00
5.00 
5.00 
5.00

5.00
5.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00
5.00 
5.00

K. I. Levanai .........
P. Petraitis ...........
J. Stapelis,. \

Shprį Hills, N. J. 
George Wareson ..
J. įiurba ...........
K. Nečiunskas ....
M. Ę. Liepai ../ 
Ę. Šungaiiįęne.......  m.w

Tamara Fįrkavičienė.
Lpng .Island .......  5.00

E.. Sųngąilienė
(Libjoš ir Stefanijos

, pagerbimui“) ..... 5.00 
M. Barnett,

Hartford. Conn. .. 5.00 
C* P. Meškėnai....... 5.00
Senas Juozas......... 5.00
C. Bender ............... 5.00
Jonas. Jr. ............... 5.00
A. Yakstis...............5.00
Helen Feifer ....... 5.00 
P. M. šolomskas . . . 3.00 
Sophie Petkus ....... 2.00
J. Matonis ............. 2.00
J. Bimba,

Hawthorne, N. J. 2.00 
J E K .. 2 00
Po $1: ’ K., Woodhaven, 

A. Walmus, A. Malin, M. 
Adams. Viso $131.

LLD kuopoms N. J. ir 
N. Yorko apylinkėse
LLD 2 apskrities komite

tas šaukia LLD kuopų at
stovų metinę konferenciją 
gruodžio 8 d. “Laisvės” sa
lėje, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke, N. Y. Kon
ferencijos pradžia 11 vai.

Visų LLD 2-os apskrities 
kuopų komitetai pasirūpin
kite pasiųsti atstovus.

Po konferencijos bus pa
rūpinta užkandžių ir kavos.

Kviečia:
LLD 2 apskr. 
Komitetas

A^OTERŲ KLB. NARĖMS
Trečiadienį, lapkričio 20 

d., įvyks New Yorko Lietu
vių Moterų klubo susirinki
mas, 6 vai. vakare, Laisvės 
svetainėje.

Visos narės turėtume da
lyvauti, nes susirinkimas 
bus svarbus, tu rime daug 
reikalų. O taip pat svarbu 
dalyvauti, nes po susirinki
mo pagerbsime mūsų per 
ilgus metus tarnavusią pi to 
mininkę K. Petrikienę, jos- 
75-tųjų metų gimtadienio 
proga. Turėsime vaišių, ka
vutės ir dar galbūt kai ką...

Valdyba •

Sveikina iš Arizonos
Senas maspethietis, vėliau 

apsigyvenęs Jensen Beach, 
Floridoje, drg. Vincas Kar
tonas, dabar su dviems sa
vo dukrelėm ir žentu sve
čiuojasi pas sūnų Arizonos 
mieste Tucson. Sveikina “vi
są ‘Laisvės’štabą.” Žada ten 
paviešėti visą mėnesį.

. Linksmos viešnagės, ge
ras drauge Vincai! SV

5.00 
5.00 
5.00 
5.00
5.00 
5.00

Ipris laikąs sergaJau kuris laikąs serga 
Malvina, Kaziūnės Sukac
kienės duktė. Būna N ąw 
York Hospitalyje, Manhat- 
tane ' .

Malvina savo jaunoliškai- 
siais metais dainavo Aido 
chore ir dalyvaudavo LDS 
jaunime, kartu su motina 
matydavome ją lietuvių 
pramo g o s e. Pastaraisiais 
metais jinai su motina gy
vena 55-09 66th St., Mas- 
peth, N. Y. 11378.

Linkime greit pasveikti.
Žinią telefonu pranešė 

Irena Levanienė.

New Yorko miesto kole
giją šturmavo 200 studentų, 
reikalaudami paaiškinimo, 
kodėl leista policijai areš
tuoti 171 studentą ir ten pa
sislėpusį kareivį.

New Yorko. Harlemo po
licijos stotyje sprogo bom
ba. padariusi nuostolių. Tuo 
laiku buvo 15 policistų sto
tyje, bet niekas‘nesužeista. 
Taipgi buvo 'susprogdintai 
polj^įjps automobilis.

Važiuojantiem Floridon
Kurie manote važiuot Floridon 

trumpam ar ilgesniam laikui, susto
kite pas buvusią brooklynietę, kuri 
turi erdvingą motelį pavieniam ar 
mažom šeimom apsistoti. Yra visi 
parankumai reikalingi gyvenimui.

BRENTWOOD MOTEL
, Vieta — netoli nuo Miami, arti 
kelio U.S. 1, prie miestelio Hallan
dale. Jei kas norėtų kokių informa
cijų pirm važiavimo, rašykite man 
lietuviškai:—

FRANCES SAGONA
615 N. E. Third Street
Hallandale, Fla. 33023

IŠNUOMAVIMUI
rius, naujai išrem'entuoti. Gali kreip- 

Išnuomoju du fornišiuotus kamba- 
tis pavienis asmuo ar du asmenys. 
Visi patogumai. Dėl daugiau infor
macijų, prašome kreiptis telefonu: 
827-9148. Klauskite Mrs. Belskis. .

(87-0

Mirus

Anelei Juškienei
Utenos rajono Vyžuonų miestelyje.

Reiškiame užuojautą mielai Nelei Ventienei 
netekus mylimos motinos kuri mirė Lietuvoje. 
Taipgi užuojauta Nelės šeimai ir jos tėveliui 
gyvenančiam Lietuvoje, Kazimierui Juškai, ir 
giminėms.

Vera ir Valys Bunkai, 
Jamaica, N. Y.

A

Mirus

Anelei Juškienei
Giliausia užuojauta mūsų mylimai Choro 

solistei Nelei Ventienei, netekus motinos, kuri 
mirė Lietuvoje, Utenos rajono Vyžuonų mies
telyje. Užuojauta Nelės šeimai, ir velionės 
vyrui Kazimierui Juškai ir jo šeimai, ir gimi
nėms Lietuvoje.

Aido Choras, 
Ozone Park, N. Y.

*

Mirė Lapkričio 12,1965 m.
Jau treji metai kai mirė mano mylimas Sta

siukas. Paliko mane liūdesyje Prisimenu kai abu 
kartu eidavom į parengimus, o dabar viena kai 
avelė paklydusi. Liūdžiu aš tavęs, liūdi ir tavo 
sesutė Julia Mažalienė ir jos šeima.

Anna Titanis, žmona 
ir šeima

Julia Mažalienė, sesuojWoodhaven, N. Y.




