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KRISLAI
Didelis darbas prieš mus 
Iškilmingai pagerbtas 
Dvi atsiminimų knygos 
Geri, praktiški pasiūlymai 
Spaudimas, spaudimas! 
“American Expo 1976”

— A. Bimba —

Su dideliu entuziazmu ir 
giliu pasitikėjimu pradeda
me “Laisvės” vajų. Pasitikime, 
kad tikslas bus pasiektas. Bet 

pat turime žinoti, kad 
prieš mus stovi didelis ir sun
kus darbas. Laikas turi savo 
kainą. Laikas kasmet daro 
mus senesniais. Laikas ne-
mielaširdingai praretino mū
sų gretas.

Tai visa aišku ir supranta
ma. Bet tai nereiškia, kad
mos jau bejėgiai. Labai toli 
nuo to. Per vasarą įvykę 
spaudos piknikai ir sueigos 
parodė dar didelį mūsų pa
jėgumą. Per pačius sunkiau
sius vasaros mėnesius atlaikė-
me visas pozicijas. “Laisvė” 
eina kaip ėjo. Tas jau savai
me yra didelis laimėjimas.

Sutelkime visas turimas jė
gas šiam vajui. Patys dirbki
me ir kitus raginkime. Pa
tys aukokime ir kitus prašy
kime - raginkime aukoti į 
laikraščio išlaikymo 
Laičių dolerių fondą.

Karo priešai tikisi 
daugiau laimėti

Washingtonas. — Prez. 
Nixono programa ištraukti 
iš Vietnamo daugiau karių, 
taipgi sulaikyti draftavimą 
jaunuolių karinėn tarnybon 
lapkričio ir gruodžio mėn. 
visai nesumažina karo prie
šų kovos prieš karą Viet
name.

Prieškarinių organizacijų 
vadovybės pareiškė, kad ko
va prieš karą tikrai duo
da gerus rezultatus, tai da

bar reikia dar smarkiau ko
voti, kad karas Vietname 
būtų baigtas greitu laiku.

Moratoriumo diena skel
biama spalio 15. Kolegijų ir 
universitetų studentai išstos 
su demonstracijomis prieš 
karą. Tai bus pasiruošimas 
dižiajai eisenai į Washing- 
toną lapkričio 15 d., kur bus 
suruošta masinė demonstra
cija prieš karą.

Jungtinė Kristaus Bažnyčia
ragina baigti karą

Washingtonas. 1—Jungti- kad pasitraukimas iš Viet- 
nės Kristaus Bažnyčios namo turi būti paspartin- 
tarptautinio projekto direk- tas.” Gražioje Vilniaus universiteto Smuglevičiaus salėje 

saugomos ypač retos ir brangios knygos.
M. Baranausko nuotrauka

Kosyginas siūlęs
draugiškumą

Maskva.—Užsienio diplo
matai skelbia, kad TSRS 
premjeras Kosyginas, susi
tikęs su Kinijos premjeru 
Čou en-lai, pasiūlęs drau
giškumo planą:

1. Tartis dėl rubežių,kad 
daugiau susikirtimų nebe- 
įvyktų.

2. Tartis dėl pagerinimo 
santykių tarp Tarybų Są
jungos ir Kinijos.

3. Daugiau iš Tarybų Są

jungos paramos ir technikų 
dėl Kinijos ekonomikos pa
kėlimo.

Premjeras Čou En-lai su
tikęs šiuos klausimus ap
svarstyti su kitais vyriausy
bės vadovais. Bet jis ne
sutikęs sulaikyti kritikos 
prieš Tarybų Sąjungą.

Leeds, Anglija.— Daugiau 
namų čia turi televizijų, ne
gu maudynių.

Hali patvirtino Kosygino 
pasiūlymus Kinijai

torius Applewhite spaudai 
pareiškė:

“Mes labai susirūpinę pa
dėtimi Laose. Mes pilnai re
miame senatoriaus Coope- 
rio šauksmą tyrinėjimui.
Naujoji eskalacija (karo 

Iveiksmų didinimas) Laose,

Applewhite,sako, kad Nix
ono administracija tęsia se
ną karo politiką. Nesima
to pakaitų. Mažytis karių 
sumažinimas Vietname turi 
tikslą tik apraminti naminę 
opoziciją, bet nieko daugiau

Vieftkongas skelbia
priešą Biuostolius

15 tūks-yra paseka JAV politikos bendro neturi su karo baigi- 
Vietname. Mes manome? mu.

Hanojus.—Vietkongo spau
dos agentūra skelbia, kad 
Liaudies Išsilaisvinimo jė-

280 didžiausių patrankų, iš
sprogdino 80 priešo sandė

Pastebėjome, kad Lietuvoje 
buvot plačiai pravesta- ra
šytojo Juozo Tumo (litera
tūroje slanyVardę Vaižganto) 
100-uju gimimo metiniu minė
jimas. Rugsėjo 8 diena Vil
niuje ivyko platus viešas , su
sirinkimas. Jame daug kalbė
ta apie Tumo kūrybą.

Tumas buvo kunigas, bet jis, 
kaip ir Maironis, ir kai kurie 
kiti savo literatūriniu talen
tu lietuvių tautoje suvaidino 
svarbų, pažangų vaidmenį. 
Už tai jų atminimas gerbia
mas Tarybų Lietuvoje. Nepa
mirštamas nė vienas, kuris 
kuo nors prisidėjo prie lie
tuvių tautos kultūrinio auk
lėjimo. Ir tai girtina, gražu.

Filosofijos profesore pašalinta 
iš Kalifornijos universiteto

Los Angeles,^ Calif.-—Ne
grė Angela Dąvis, filosofi
jos profesorė, pašalinta iš 
Kalifornijos universiteto,. 
Kalifornijos Regentų Tary
ba aiškina, kad prof. Davis 
išmetė iš darbo dėl jos pri
klausymo Komunistų Parti
jai.

Angela Davis pareiškė, 
kad tai nelegalus iš dar
bo atleidimas tik todėl, kad 
jos politinis nusistatymas 
nesutinka su universiteto

vadovybe. Tai konstitucinės 
laisvės ir akademinės politi
kos varžymas.

Ji taipgi pareiškė, kad vi
sais galimais būdais kovos 
prieš jos pašalinimą iš uni
versiteto.

gos per 45 dienas išvarė iš 
rikiuotės 65,000, . kare i v i ų, 
tarp kurių buVo 25,000 ame
rikiečių. Jie numušė 795 
lėktuvus ir helikopterius, 
suna i k i n o 2,600 sunkveži
mių, tarp kurių, buvo 1,450 
tankų, nuskandino 178 ka
rinius laivelius, sunaikino

lių.

New Yorkas. — Jungti
nių Valstijų Komunistų Par
tijos generalinis sekretorius 
Gus Hali turėjo interviu su 
“N. Y. Times” reporteriais. 
Hali pasakė, kad pasikalbė
jime su Brežnevu Maskvoje 
buvo išaiškinta Tarybų Są
jungos premjero Kosygino 
trijų punktų pasiūlymai Ki-

• * • i mjai.
Kinijos premjeras Čou 

En-lai priėmė tuos pasiūly

mus ir žadėjo juos apsvars
tyti su kitais Kinijos vado
vais. Kosyginas kalbėjosi 
su Čou Pekino aerouoste 
keturias valandas.

Gus Hali patyrė iš Brež
nevo, kad su Kinija yra la-_ 
bai įtempti santykiai. Nuo
latiniai įsiveržimai iš Kini-. 
jos pusės į Tarybų Sąjun
gos teritoriją gali privesti 
prie visuotinio karo, jeigu 
nebus laiku susitarta.

Maskva. — Čia gauti pra
nešimai rodo, kad didelė 
dauguma komunistų ir dar
bininkų partijų u ž g y r ė 
Maskvos konferencijos ta
rimus.

Raporte pažymėta, kad 
rudens ofensyve Amerikos ir 
Saigono armijos panešė di
delius nuo s t o 1 i u s. Buvo 
apšaudyta 40 miestų ir mies
telių, 60 komandos postų, 30 
lėktuvų laukų ir svarbių ko
munikacijos linijų.

Teisėjas įsake areštuoti keturis
iviliniij kovotojų advokatus

Jfiesa, tik labai paviršuti
niškai ir paskubomis, bet per
skaičiau Antano Venclovos 
“Vidurdienio vėtra” ir Micha- 
linos Meškauskienės “Žvelgiu 
j tolius.” Tai storos iš baisios 
praeities atsiminimų knygos.

Venclova supažindina mus 
su savo išgyvenimais ir kan
čiomis Antrojo pasaulinio ka- 
r^audrose. Ir ko nebeišgyven
ta, ir ko nebekentėta!

O mieloji Michalina mums 
sukuria neišdildomą vaizdą iš 
smetoninių laikų. Dar jaunai 
merginai (studentei) beesant 
ji buvo suimta ir nubausta 
šešiolikos metų kalėjimu.

Atsimenate apie Lietuvos 
politinių kalinių bado strei
ką? Mūsų spaudoje buvo 
apie tai tais laikais daug ra
šyta. Michalina buvo viena iš 
tų streikierių. Ir kiečiausia 
širdis negali jos streiko apra
šymą skaityti be giliausio su
sijaudinimo!

Kaip žinia, šią draugės 
Meškauskienės knygą šiemet 
gaus visi Lietuvių Literatūros 
Draugijos nariai.

merikos Komunistų Par- 
vadas Gus Hali sugrį

žo iš Hanojaus, kur jis daly- 
vąvp Ho Chi Minho laidotu- 

(Tąsa 5-tame pusi.)

Statybos unijos 
priešingos negrams
Atlantic City, N. J.—AFL 

CIO statybos unijos pada
rė 3,800 žodžių pareiškimą, 
kuriame aiškina, kodėl jie 
negrų mažai į savo unijas 
teįsileidžia.

Pare i š k i m e nurodoma, 
kad tarp negrų mažai tėra 
gerų amatininkų, kurie ga
lėtų atlikti statybos darbus, 
todėl jiems sunku patapti 
unijistais. Tai nepateisina
mas rasinės diskriminacijos 
palaikymas.

Nedarbas Anglijoje
Londonas. — Šiuo metu 

Anglijoje yra 580,000 bedar
bių, kurie sudaro 2.5 proc. 
visos Anglijos darbo jėgos.

Šiaurės Airijoje, kuri yra 
po Anglijos valda, bedarbių 
skaičius sudaro 7.4 proc. vi
sos darbo jėgos. Vadinasi, 
Šiaurės Airijoje nedarbas 
trigubai didesnis.

Sen. Kennedžio pianas 
padeda indėnams

Washingtonas. — S e n a t. 
Kennedis iškovojo gražinti 
4 milijonus dolerių indėnų 
mokykloms, kurioms labai 
trūksta fondų.

Toji pinigų suma bandyta 
sunaudoti karo ' reikalams, 
bet sen. Kennedis iš manev
ravo ir laimėjo indėnų švie
timo reikalams.

Amerikiečiai pasielgė 
hitleriškai

Phuhoadong, Pietų Viet
namas. — Amerikos ir Sai- 
gono kareiviai apsupo kai
mą. 700 kareivių viską iš
vartė, išdaužė. Jie ieškojo 
partizanų.

22 vietnamiečiai buvo už
mušti, 17 paimta nelaisvėn, 
13 geruoju pasidavė, 23 
areštuoti. Amerikiečiai ti
krai hitleriškai pasielgė su 
tuo kaimu.

Izraelis nori gauti 
daugiau lėktuvų

Washingtonas. — Izraelio 
premjerė Goldą Meir susi
tiko su prez. N i x o n u ir 
valstybės sekretorium Ro
gers. Pasitarime ji pareiš
kė, kad Izraeliui reikia dau
giau paskolų ir lėktuvų ka
rui su arabais.

50 Phantoms lėktuvų jau 
perduota Izraeliui. Dabar 
Izraelis norėtų iš Amerikos 
dar šimto geriausių lėktuvų.

r*
Chicago.—Federalinis tei

sėjas Hoffman įsakė areš
tuoti keturis advokatus, 
kaltinamus suokalbyje su 
aštuoniais civilinių teisių 
kovotojais.

Aštuoni kovotojai, pir
miau areštuoti, kaltinami 
“riaušių kėlimu” demokratų 
konvencijos metu Chicago- 
je pereitą vasarą.

Prie teismabučio, kuria
me aštuoni kovotojai teisia
mi, susirinko keletas tūks-

tančių žmonių, demonstra
tyviai protestuojančių ir 
reikalau j a n č i ų teisiamuo
sius išlaisvinti ir jiems pri
metamus kaltinimus panai
kinti.

Policija puolė demonstran
tus. Įvyko susikirtimų su 
policija. Areštavo keletą 
demonstrantų. Demonstran
tai pasižadėjo kasdien pi
ketuoti teismabutį, kol jame 
bus teisiami civilinių teisių 
kovotojai.

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS

Maskvą. — Tarybų Sąjun
ga paleido į dausas 300-ąjį 
satelitą.

■ Generalinis streikas
Tokijas.— Okinavos Dar

bo Unijų taryba nutarė 
šaukti generalinį streiką 
lapkričio 13 d., kai Japoni
jos premjeras Šato vyks į 
Washingtoną.

Unijos priešinasi Jungti
nių Valstijų ir Japonijos 
“saugumo sutarčiai”, kuri 
įtraukia Japoniją į Jungt. 
Valstijų militarinę sistemą.

Santiago. — 10,000 Čilės 
Lotte Schwager Co. darbi
ninkų po kelių valandų strei
ko laimėjo algų pakėlimą ir 
kitus reikalavimus.

Apie Pabaltįjį Pakistane
Vilnius. — Pakistane pa

sibaigė .ciklas renginių, 
skirtų tarybiniam Pabalti
jui. Visi renginiai buvo 
gausiai lankomi.

Karačio mieste beveik 
mėnesį veikė lietuvių daili
ninkų Čiurlionio, Skleriaus, 
Kalpoko kūrinių reproduk
cijų paroda. Miesto visuo
menė turėjo progos susipa
žinti su šiuolaikine Pabal
tijo daile, muzika. Tarybi
nės ambasados darbuotojai 
skaitė paskaitas apie Pabal
tijo respublikų ekonominį 
gyvenimą ir prekybinius ry
šius su Pakistanu.

Apie Lietuvą tomis dieno
mis daug rašė centriniai Pa
kistano laikraščiai.•

10,000 komjaunuolių
Šiauliai. — Komjaunimo

miesto komiteto biure į 
komjaunuolių šeimą priim
tas 10,000-nis narys. Tai 
verpsto fabriko darbininkė 
Vida Svambarytė. Jai 17-ti 
metai.

Kartu su Svambarytė į 
komjaunimo eiles priimta 
profesinės technikos mo
kyklos moksleivės Kristine 
Zubrickaitė, Stefa Logino- 
vaitė, televizorių gamyklos 
darbininkas Algis Klada ir 
dar 8 vaikinai ir merginos.

Nuo metų pradžios į kom
jaunimo eiles priimta dau
giau kaip puspenkto šimto 
jaunų darbininkų, tarnauto
jų ir moksleivių.

Antanas Vaivutskas

Arabų šalys užgyrė 
partizanų kovas

Rabat, Morokas. — 26 ša
lių atstovų konferencijoje 
vienbalsiai priėmė rezoliuci
ją, kuri užgiria arabų par
tizanų kovas su Izraeliu. 
Tarp arabiškų šalių buvo 
keletas ir ne arabiškų vals
tybių atstovų.

Konferencija ragina ara
bus išvaryti izraeliečius 
okupantus iš arabų žemių, 
jeigu Izraelis geruoju nepa
sitraukia į savo rubežius.

Saigonas. — Pietų Vietna
mo prezidentas Thieu nori 
gauti iš Amerikos atominių 
ginklų.

Mirė A. Stulginskis
Kaunas. — Rugsėjo 22 d. 

mirė Aleksandras Stulgins
kis, 84 metų amžiaus. Pa
laidotas Panemunėje prie 
Kauno.

A. Stulginskis gimęs 1885 
metų vasario 26 d.eną, bu
vęs krikščionių demokratų 
partijos steigėjas ir nuo 
1920 iki 1926 m. buvęs pa
kartotinai Lietuvos prezi
dentas klerikalų viešpatavi
mo laikais.

Mao dalyvaus Kinijos 
revoliucijos minėjime

Pekinas. — Radijas pa
skelbė, kad Mao Ce-tungas 
dalyvaus 20 metų sukakties 
revoliucijos minėjime.

Buvo paleisti gandai, kad 
Mao sunkiai serga, bet Pe
kinas užginčino su priedu, 
kad tai imperialistų sklei
džiami melai.

Vakarų Vokietijos 
darbininkai laimėjo
Bonna. — Vakarų Vokie

tijos darbininkai daugelyje 
miestų vieningai streikavo 
ir laimėjo 10 proc. algų pa
kėlimą ir kitus pagerinimus.

Federalinė valdžia bandė 
delsti, bet darbininkų strei
kai privertė ir jos darbi
ninkų reikalavimus paten
kinti.

Roma.— Italijos fašistai, 
apsiginklavę revolve r i a i s 
lazdomis ir kitais įrankiais, 
puolė komunistų mitingą su 
studentais. Užpuolikai bu
vo atmušti.
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Ruošimasis spalio 15-ą j ai
MŪSŲ studentija ir vėl bus pirmosiose eilėse kovoje 

prieš Vietnamo karą. Jų organizacijos nutarė spalio 15 
dieną uždaryti visas aukštąsias mokyklas protestui prieš 
karą. Jiems pritaria visi pažangieji profesoriai ir mo
kytojai.

Dabar keliamas klausimas, kad šitą studentijos ini
ciatyvą pasektų fabrikų darbininkai ir įstaigų tarnauto
jai. Siekiama spalio 15-ąją paversti visuotine prieška
rine demonstracija visoje šalyje. Manoma, kad prie šio 
žygio prisidės kai kurios darbo unijos.

“Mes nesiribosime tiktai studentais,” pareiškė Sam 
Brown, Vietnam Moratorium Committee pirmininkas. 
“Mes stengiamiesi pasiekti visų užsiėmimų amerikiečius.”

Manoma, kad šita demonstracija bus viena iš pačių 
didžiausių prieškarinių manifestacijų šios šalies isto
rijoje.

Ar jau ir Laosas?
Neseniai spaudoje pasirodė “smulki” žinia, kad La

oso valdžios kariuomenė, “padedama Tailando kariuo
menės ir Amerikos lėktuvų, smarkiai sumušė komunis
tus.” Ypač Amerikos lėktuvu parama buvusi nusveria- 
ma. Amerikos lėktuvai, žinoma, pakilo iš amerikiečių ba
zės Tailande.

Toliau nurodoma, kad labai svarbų vaidmenį taip 
pat suvaidinę “Amerikos patarėjai prie Laoso valdžios 
armijos.” ' \

Vadinasi, Amerikos oro ir žemės jėgos jau aktyviai 
dalyvauja ir Laoso civiliniame kare. Bet visa tai iki šiol 
buvo laikoma slaptybėje. Mūsų valdžia neatsiklausė nei 
žmonių, nei Kongreso tam Amerikos ginkluotų jėgų 
įtraukimui į konfliktą Laose. Pietų Vietnamo istorija pa- 

- sikartoja. Ten irgi buvo pradėta “patarėjais” if lėktu
vais. Kai to nebeužteko, tapo pasiųsta puses milijono 
armija. '■ ‘

Kaip ilgai ims Laošui pavirsti nauja kruviną scena, 
į kurią bus metamos ’milžiniškos Amerikos jėgos?

Minėta žinia pastatė ant kojų visus, kuriems rūpi 
taika Pietrytinėje Azijoje. Susirūpino šiuo nauju Ameri
kos ginkluotų jėgų įvėlimu tame pasaulio kampe visa 
eilė senatorių. Senatorius Cooper ir kiti reikalauja, kad 

’ vyriausybė tuoj paaiškintų, kaip toli ir giliai mes jau 
esame įsiklampoję Laose. Jau žinome, kad Tailande turi
me daugiau kaip 50,000 kareivių ir šimtus lėktuvų. Kiek 
panašių jėgų mes jau turime Laose? Tegu žino Kon- 

’ gresas, tegu žino visa Amerika!

Kas ką rašo ir sako
JAM VISKAS 
PROPAGANDA

Reakcinėje spaudoje dis
kusijom dėl parodymo iš 
Lietuvos filmų Cicero litua
nistinėje mokykloje vai
kams nesibaigia. Piktu bal
su atsiliepė ir koks ten Ed. 
Litvinas (“N.,” rugs. 22d.). 
Jis pliekia ponią Peterso
nienę, kam ji sako, kad 
rodytuose filmuose ji ne
matė jokios komunjstinės 
propagandos. Litvinas va
dina ją didele neišmanėle. 
Ji neturinti jokios nuovo
kos apie komunistinę pro
pagandą.

O kas, jis saukia, jeigu 
ne propaganda, kai filmuo
se iš Lietuvos rodomi “pui
kūs vaizdai ir žmonės, gra
žiai gyvenantys Lietuvo
je?” Taipgi “propaganda,” 
kai rodoma, kaip “žvejai 
žuvauja, žmonos mezga tin
klus. Viskas labai gerai, 
gražu, ir gyventi miela ir 
jauku...”

“Čia ir yra pati didžiau
sia propaganda,” šaukia 
Litvinas. “Čia ir yra pro
paganda ir sovietiškas pro
pagandinis menas, kurio p,. 
Petersonienė nesuprato.”

Pagal šitą nelaimingą 
žmogelį, tai filmai iš Lie
tuvos turėtų parodyti žve
jus.ne žuvaujančius, o tin
giniaujančius, o žmonas ne 
tinklus mezgančias, o liežu
viais, plętkavo j ančiajS. Tada 
tai būtų tikras mūsų lietu
viško budo pavaizdavimas 
ir nebūtų komunistinė pro
paganda. Tik tokie filmai 
iš mųsų Lietuvos būtų Ci
cero mokyklėlės vaidams 
naudinga apšvieta!

sėkmes ir nesėkmes. Joje pa
teikta daug faktinės medžia
gos iš JAV leidžiamos perio
dinės spaudos (“Laisvės,” 
“Vilnies”), surinkta įvairių 
draugijų išleisiti įstatai, visuo
meninių organizacijų atsišau
kimai, suvažiavimų nutari
mai, rezoliucijos, pranešimai. 
Kartu pateikiama bendro po
būdžio žinių apie JAV lietu
vių skaičių, jų spaudą, orga
nizavimosi formas. Knygoje 
daug statistinių duomenų, ji 
gausiai iliustruota.

Neabejojame, kad Petke
vičienės knygos neužilgo 
pasieks ir mus. Labai lau
kiame.

• • ‘

Feljetonas

Sankryžoje

AMERIKIEČIAI IR 
JUNGTINĖS TAUTOS

Pažangiečių lai k r k š t i s 
“Daily World” (rugsėjo 23 
d.) ragina amerikiečius 
rimtai apsvarstyti Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų 
ministro Andrei Gromyko 
kalbą, kurią jis šiomis die
nomis pasakė Jungtinių 
Tautų Asamblėjoje. O toje 
kalboje Gromyko ragino 
“Jungtines Tautas paversti 
iš debatavimo draugijos į 
tarptautinio saugumo ir so
cialinio progreso kėlimo 
įrankį.”

“Daily World” nurodo, 
kad Gromyko pasiūlymas 
labai praktiškas ir aiškus. 
Jis susideda iš dviejų pa
prastų punktų, būtent, pir
mas, tuojau užgesinti da
bartinius gaisrus ir, ant
ras -— imtis priemonių ap
saugojimui, žmonijos nuo 
karų ateityje ir pašalinimui 
laiku patencialių konfliktų 
ir nesusipratimų šaltinių.”

Taip, Amerikai reikia rim
tai pagalvoti apie Gromyko- 
pasiūlymus^,' -Niekam nėra 
jo.Kia paslaptis, kad pasau
linė -taika , neįmanoma be 
Tarybų Sąjungos ir Jungti
nių Valstijų bendradarbia
vimo ją išlaikyti.

Pirmoje vietoje, žinoma, 
turi būti užgesintas dabar
tinis Vietnamo gaisras. Čia 
jau Amerikos vyriausybės 
pareiga.

“Chicagos Astuoni4’
Pereitą savaitę Chicagoje prasidėjo byla prieš aš- 

tuonius amerikiečius, kurie 1968 metais dalyvavo de
monstracijoje, kai Demokratų partija laikė savo suva
žiavimą. Mūsų skaitytojams jau žinoma, kokia ir kaip 
ta demonstracija įvyko. Teisiami tos demonstracijos 
vadai.

Šie žmonės sulaikyti ir teisiami, pasiremiant 1968 
metais priimto naujo įstatymo, kuris prisegtas prie Ci
vilinių Teisių Akto. Jame draudžiama “iš kitos valstijos 

* atvykusioms agitatoriams kurstyti riaušes.” Taigi ši by
la bus pirmas išbandymas šio reakcinio įstatymo lega- 
liškumo arba konstitucijiškumo. Nepaisant, kokie bus 
šio teismo rezultatai, reikalas veikiausia pasieks Aukš- 

. čiausiąjį Teismą.
Amerikos Civilinių Laisvių Unijos atstovas pareiš

kė, kad “galimas daiktas, jog šis teismas bus svarbiausias 
politinis teismas visoje Jungtinių Valstijų istorijoje.”

Be to, kad šioje byloje keliamas konstitucinis klau- 
‘. simas, ji svarbi ir tuo, kad jos eigoje visoje šalyje išsi

vystys plačiausias prieškarinis ir priešfašistinis judė
jimas. Jau dabar Chicagoje eina didelės manifestacijos.

‘ ,Jau dabar į Chicagą yra suvykusių daug energingų 
kovotojų iš visos šalies padėti teisiamiesiems ginti savo 
ir visų amerikiečių teises į žodžio, susirinkimų ir de- 

'monstracijų laisvę.
Įdomu ir tas, kad beveik visi teisiamieji yra paly

ginti dar jauni žmonės. Štai jie:
Rennard C. Davis, 29 metų.

: David Dellinger, 53.
John Fronines, 30. '
Tom Hayden, 29.

; » Abbot Hoffman, 31.
Jerry Tobin, 31.
Bobby Seale, 32.
Lee Weiner, 30.
Nereikia nė sakyti, kad visa Amerikos pažangioji 

visuomenė simpatizuoja teisiamiesiems ir padės jiems 
gintis.

IR KANADOS 
JAUNIMAS BRUZDA

“Liaudies balse” (rugs.
19 d.) Tašoma iš Toronto:

Praėjusį sekmadienį čia įvy
ko taip vadinamas “Rock and 
Roll Revival,” kuriame daly
vavo apie 20,000, daugiausia 
jaunimasi. Ir šis didžiulis sam
būris pademonstravo senti
mentą už taiką.

Šio sambūrio (pažiba, aišku, 
buvo “vabalai” iš Britanijos— 
Yoko ir John Lennon’ai, vyras 
ir žmona. Jie dainavo dainą 
“Give Peace a Chance” — 
Duokit taikai progą. Ir ši dai
na buvo karščiausiai sutikta 
susirinkusiųjų.

Reikia pasakyti, kad šis di
džiulis sambūris- praėjo gra
žiausiai. Dalyvavo daugybė 
Rock and Roll tipo meninin
kų, kurie pildė programą 12 
valandų.

Kada Yoko dainavo “Duo
kit taikai progą,” skambėjo 
lyg iškankintos moters šird
gėlos išliejimas.

Komentatoriai ir kritikai šį 
sambūrį aukštai vertina. Tai 
buvęs įspūdingas, kultūringas 
ir labai gerai suorganizuotas. 
Spauda aprašė labai plačiai, 
su gerais komentarais.

Prancūzai ir arabai 
bendrai kovos

Paryžius.—23 arabų uni
jų vadovai turėjo pasitari
mą su Prancūzijos Darbo 
Konfederacijos vadovais.

Pasitarime nusitarė bend
rai. kovoti prieš imperializ
mą, už žmonijos nepriklau
somybę, už taiką.

KNYGA APIE 
AMERIKOS 
LIETUVIUS

Jau senokai ėjo “gandai,” 
kad Lietuvoje L. Petkevi
čienė parašė knygą “JAV 
pažangiųjų lietuvių visuo
menės kultūrinė veikla 1933- 
1940 m.” Dabar praneša
ma, kad knyga jau išleista. 
Išleido Vilniaus leidykla 
“Mintis.”

“Tiesoje” (rugs. 19 d.) 
jau skaitome trumpą Ste
los Kirklytės knygos ap
žvalgą. Ji sako:

Knyga atskleidžia visas pa
žangiųjų Amerikos lietuvių

Jau ne pirmą kartą už- ; 
jūryje pasigirsta nerimas, 
kau kai kurie “vaduotojai” 
randasi kryžkelėje ir, esą, 
negali surasti krypties, kur 
eiti — pirmyn, ar atgal, į 
kairę, ar į dešinę.

Į tokią kryžkelę buvo‘ pa
tekusi ir “Amerikos lietu
vių bendruomenė.” Sakau, 
buvo, nes nuo šiol jokios 
kryžkelės šiai organizacijai 
nėra— jai atsivėrė tiesūs 
keliai, einantys per Konek
tikuto valstiją. “Laisvinan
ti” Lietuvą ir vis negalinti 
jos išlaisvinti, toji “bend
ruomenė” išties atsidūrė 
keblioje1 padėtyje. Kai ku
rie senieji veikėjai, buvusie
ji “tautos šulai”’1 metėsi' į 
amerikonišką biznį. Nutau
tėjęs jaunimas iš tolo kra
tėsi kažkokio “vadavimo 
darbo.” Ir, pati didžiausia 
bėda, vis mažiau atsirado 
lengvatikių, suti n k a n č i ų 
kišti savo dolerius į kiau
rą “vadavimo” maišą.

Taip buvo iki šiol. Da
bar, galima sakyti, tiesiog 
stebuklas įvyko. Kažkoks 
pranašas-ne pranašas, ste- 
bukladaris-ne stebukladaris 
vieną gražią dieną Konek
tikuto valstijoje prie viešo 
kelio, netoli kryžkelės, pa
statė lentą, išgelbėjusią ne 
tik minėtą “bendruomenę,” 
bet ir visus amerikiečius, 
kurie būtų klaidžioję tary
tum akli.

Dabar kiekvienas, prava
žiuojantis tuo Konektikuto 
keliu, stabteli prię atsira
dusios lentos ir skaito:. ,

Mes reikalaujame laisvės 
Lietuvai. Amerika, budėk! 
komunizmais (kursto karus.

Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė

Taigi, perskaitęs tokius 
žodžius, kiekvienas ameri
kietis pasuka savo automo
bilio vairą “bendruomenės” 
nurodyta kryptimi. Tos 
krypties kelyje, sako sąmo
jingi amerikiečiai, atsirado 
tiek daug automobilistų, 
kurie galėtų išlaisvinti Lie
tuvą, jei per Atlantą būtų 
nutiestas pakabi n a m a s i s 
tiltas. Kadangi tokio til
to nėra, “bendruomenės” 
nurodytas kelias veda į ko
vą prieš komunizmą, kuris, 
kaip parašyta minėtoje len
toje, nieko daugiau nedaro, 
kaip tik “kursto karus”. •. 
Tame kelyje, sako, pasiro
dęs ir nūdienis Don Kicho
tas su dėdės Šamo barzdele,

grąsindamas susidoroti su 
visais prijaučiančiais komu
nizmui.

žodžiu, pasklido fantas
tiškiausi pasakojimai, susi
ję su lenta, atsiradusia Ko
nektikuto valstijoje.

Bet grįžkime prie tikro
vės. Mįpėtoje lentoje, jei 
pastebėjote, įrašyti žodžiai: 
“Amerika, budėk!” Girdė
ti žodžiai? Taip, jie nupla
gijuoti. Taiką ir laisvę my
lintys pažangūs amerikie
čiai šiuo šūkiu skelbė ir 
skelbia, kad karus kursto 
bei karo nelaimes neša ne 
komunizmas, o antikomu
nistini''; amerikiniai impe
rialistai.

— Amerikos imperializ
mas, — kalbėjo įžymus ame
rikiečių tautos sūnus ir pat
riotas G. Kalias Tarptauti
niame komunistų ir darbi
ninkų partijų pasitarime,— 
kasmet išleidžia agresijoms 
ruošti beveik 100 bilij. dol., 
įtraukė Amerikos liaudį į 
sunkią krizę, žiauriai slopi
na 25 milijonus juodųjų 
amerikiečių, 2 milijonus pu- 
ertorikiečių ir šimtus tūks-

tančių Amerikos indėnų bei , 
eskimų... f

G. Kalias pabrėžė, Kad 
JAV turi “ne tik nedelsiant 
ir besąlygiškai išvesti v\Są 
kariuomenę iš Vietnamo, 
bet taip pat išmokėti ma
žiausia 30 bilijonų dolerių 
kaip reparaciją.”

“Budėk, Amerika!”—taip 
sako pažangūs amerikiečiai, 
tame tarpe ir progresyvūs 
JAV lietuviai, matydami 
karingus imperialistus ir 
įvairaus plauko jų samdi
nius, nesivaržančius teršti 
Amerikos pakeles...

Informaciją apie minėtos 
lentos pastatymą prie vie
šo Konektikuto kelio pasi
skubino paskelbti Vatikano 
radijas, pagarsėjęs ne tiek 
maldomis, kiek antikomu
nistinėmis misijomis. Spren
džiant iš tos informacijos, 
lentą pastatė ne pranašas ir 
ne stebukladaris, o tūlas 
užkietėjęs nacionalistas įjo- 
nas Vileišis, kuris vieTftye 
savo pavardės kažkodėl už
rašė vaduotojiškos organi
zacijos pavadinimą.

Tai ir viskas. Nūdienių 
antikomunistinių donkicho
tų, kaip matome, pasitaiko 
net Konektikuto valstijos 
viešo kelio sankryžoje...

Donatas Rodą

Rymodamas prie lango
Gyvenimo tėkmėje šešė

liai kai kam yra vienas ma
lonumas. Malonu apie tai 
galvoti ir viską prisiminti. 
O kai kam sukelia šiurpą. 
Vieni rašo savo atsimini
mus^ ; o kiti rymodami prie 
lango ’ir -susirūpinę savo, 
^praeitimi, vaizduojasi pergy
venę ; nenašiu gyvenimą, ku
ris nieko nedavė, tik Var
giu

Kauno rajono Mičiurino kolūkyje baigiami įrengti 
naujoviški grūdų sand/ėliai. Čia ,pat vietoje grūdai blis 
malami ir transporteriu gabenami į karvides, kiaulides. 
Visą sandėlį aptarnausi tik vienas žmogus.

Nuotraukoje: nauji grūdų sandėliai Mičiurino kolū
kyje. M. Baranausko nuotrauka

save pasakyti nemoka, ir 
kai pradeda kalbėti, tai be
matant suranda, kad tikrai 
nėra kas sakyti. Paprastai, 
šie žmonės yra taikingi; o 
pirmieji yra pavojingi.

Žmonės turi mintis, bet 
ne. visų žmonių mintys yra 
vienodos ; ne vienodos gįMs, 
ne vienodi audiniai. Bęt Jūs 
yra kultūringo žmogaus di
džiausias turtas. Kuomet 

protauti, kad jis gali rišti 
problemas, kurti daiktus, 
persikelti iš vietos į vietų, 
savo vaidentuvėje apkai- 
nuoti padėtį ir tiesti tiltus 
ateičiai, jis pasijautė, kad 
šis pasaulis priklauso jam. 
Jis pasijautė laimingesnis, 
drąsesnis ir vietoje ieškoti 
užtarimo pas dievus, jis ėmė 
daiktus kurti savo ranko
mis. ,

Žmogus, rymodamas prie 
lango, per kratinė ja savo 
sielą; laimi ir pralaimi, myli 
ir neapkenčia, renka ir bar
sto, stato ir griauja. O koks 
tas žmogus? Jis ir jo ^ro
jiškos mintys. Jis, o niekas 
kitas, kūrė ir puošė viską, 

‘kas tik yra žemėje. Rymo
damas prie lango, jis dar 
kartą peržvelgia ir save 
pertikrina, kad yra verta 
gyventi...

Dzūkelis '

» ' T"' > J » 1 # .-T*

Yra sakoma, ka£ “tik tas žmogtts surado, kad jis gali
sulaukęs, senatvės jaučiasi 
laimingas; kuris nieko netu-

Gyvenimo. Šešėliai įsigau
na taip giliai į žmogaus 
mintis ir jausmus, kad ne
kartą palieka skirtingus 
bruožus veide, išvysto skir
tingą charakterį, nuo kurio 
sunku atsipalaiduoti.

Sutiksime, kad profeso
rius turi skirtingus veido 
bruožus nuo artojo, gydyto
jas nuo daily dės, namų šei
mininkė — vaikų auklėtoja 
nuo raštinės darbininkės, 
nuo advokatės. Tačiau visi 
šie profesionalai ir papras
ti žmonės yra panašūs vie
nu dalyku, būtent, jie nori 
parymoti prie lango, pagal
voti, susikaupti, palikti vie
niši, nes tik palikus vieni
šam galima įsigilinti į sielos 
gelmes, pažvelgti į tą veid
rodį, kuris nieko neslepia, 
kad iš jo būtų galima iš
klausti ir tą viską, ką jau 
mes užmiršome.

Kiekvienas iš mūsų turi
me paslaptis, o net ir nusi
skundimus. Bet kaip vienas, 
taip ir kitas priklausome 
tik mums patiems, nes mes 
gyvename tik už save. Kaip 
kiekvienas lapas ant medžio 
yra skirtingas, taip ir žmo
nės, ne tik savo išvaizda, 
bet ir charakteriu.

žmogaus mintys yra gi
lesnės už pačias giliausias 
marias, jose viską galima 
paskandinti - paslėpti. Yra 
sakoma, kad yra tik du skir
tingi žmonių charakteriai: 
vienas, kuris myli apie save 
manyti kaipo apie vieną iš
mintingiausių, gabiausių, ir 
kai pradeda apie save kal
bėti, tai bematant ir palie
ka viso pasaiilio valdonu, iš
kyla, o- antras nieko apie

Skaičiavimo technikė
Telšiai.—Skaičiavimo ma

šinų gamyklos kolektyvas 
pradėjo serijomis gaminti 
unifikuotus perforatorius. 
Jie Skirti duomenims, gau
tiems elektroninėse Skaičia
vimo mašinose if tabuliato
riuose, automatiškai išves
ti, įrašyti abecinių —- skait
meninių kodų perforato- 
rinėse kortelėse, taip pat 
duomenims įvesti į kitas 
elektronines ska i č i a v i m o 
mašinas. . .

Pirmosios naujų gaminių 
siuntos jau iškeliavo l Mask
vą, Leningradą, Charkovą, 
Penzą ir kitus šalies mies
tus. į

-------------------------

Chicago.—Jaunųjų mark
sistų - leninistų konfesinei 
ja įvyks gruodžio 26-28 dd
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Bendras Amerikos Lietuvių
♦* Šalpos Fondas (Balfas)

(Tąsa) <
Gavęs tokį standartą, pa

gal kurį brolis siūlė para- 
syti prašymą Balfui, kupiš
kėnas Povilas Šlekys įsižei
dė. Perduodamas mums 
brolio laišką ir tą prašymą 
Balfui, Povilas Šlekys pa
pasakojo, kaip jis gyvena. 
Iš tikro jisai rašė broliui, 
kad prieš keletą metų įvy
ko nelaimė, ir zeimeris nu
traukė kairę ranką, kad su
silpnėjo regėjimas. Bet jo
kiu skuduru iš Amerikos 
neprašė. Ir kam kaulyti, 
jei žmoniškai gyvena. Po
vilas aprodė gražų sodą, 
sodyba, papa šakojo, kad 
kolūkis iam ir žmonai mo
ka pensija, duoda žemės, 

^Tūdu, pašaro gyvuliams, 
Analku. kad gyvena gerai ir 

to linki savo broliui. Na, 
o jei ii. broli Petrą, prispy
rė bėda, gali jam pasiųsti 
viena kita siuntinuką.

Končiaus talkininkai
Sau pagalbininkus prela

tas J. Končius rinkosi pa
gal savo skonį. Balfo reika
lu vedėju J. Končius pasi
rinko jau šio pasakojimo 
pradžioje minėtą kunigą 
Lionginą Jankauska-Janku, 
Skuode praminta “juoduoju 
komendantu.” Po teismo 
Klaipėdoje J. Končius, visa 
JAV reakcinė spauda darė 
iš kum go žudiko kone did
vyri liaunsino jo “nuopel
nus” lietuviu tautai.

Kuo gi pasireiškė tie Lion
gino Jankausko- Jankaus 
“nuopelnai”?

Tegu apie . tai kalba do
kumentai, gyvi tų,"dienų 
ivvkiu liudvtojai. Štai ei
lutės iš kaltinamosios išva
dos:

“Nežmonišku žiau r u m u 
pasižymėjo Jankauskas, 
kuomet iis, suradęs Skuodo 
ligoninėje sužeistą kareivį, 
nuplėšė nuo jo žaizdų 
tvarsčius, ir, ištempęs ji į 
kiemą, lienė gauios dalyviui 
Skurdauskui sušaudyti.”

Ir toliau:
“Jankauskas buvo gink

luotas pistoletu ir 1941 m. 
birželio pabaigoje prie 
Skuodo pieninės šaudė Ta
rybinės Armijos karius ir 
jptus žmones. Jis pats iš 
pistoleto nušovė 3 karius.”

Ir dar:
“Jankauskas tardė tary

binius aktyvistus, pasityčio
damas priversdavo juos at
likti išpažinti, o prieš 
šaudymą linkėjo jiems 
mingos mirties.”

Ir pagaliau:
“Per du pirmuosius

tinių okupantų persekioja
miems, slėpė juos, patys ak
tyviai kovojo prieš hitleri
nę okupaciją ar rėmė tary
binius partizanus.

Kai žmones mušė, varinė
jo, šaudė — Jonas Mockus 
vaikščiojo iškėlęs galvą. 
Teisme — už žemę tylesnis, 
už žolę mažesnis. Jis pri
pažįsta :

—Viską tvarkė Jankaus
kas. Buvo visur. Turėjo 
pistoletą. Visus nurodymus 
net Vasaris gaudavo iš Jan
kausko. Baldus ir visą tur
tą vežėm pas Jankauską.

Kunigo L. Jankausko-Jan
kaus reakcinei emigrantų 
spaudai apginti nepavyko. 
Tenykštis laikraštis “Vie
nybė” iš to triukšmo pada
rė tokią išvadą: “Jei Bal- 
fas stoja ginti Jankaus, va
dinasi, jis kaltas. Nekalto 
ginti nereikia.”

Štai į kokio “gelbėtojo” 
kruvinas rankas patekdavo 
Amerikos lietuvių aukos. 
Štai kas ilgus metus tvarkė 
Balfo reikalus.
Atėjo kiti, ne ką geresni

Šiandien nei Juozo Kon- 
I čiaus, nei Liongino Jankaus-

SU- 
lai-

vo
kiečių okupacijos mėnesius 
Jankausko ir Vasario vado
vaujami gaujos dalyviai 
Skuode prie šaulių salės, I 
Kulų kaimo žvyrduobėse už 
žydų kapinių prie geležinke
lio tilto per Bartuvą, Di
mitrave sunaikino virš 1,200 
piliečių.”

... Pro akinius žvelgia se
natvės išblukintos akys, ku
pinos sielvarto, sustingusio 
jose dešimtis metų. Petrė 
Dirkstienė negali ištarti žo
džio. Pagaliau pasakoja. Pa
drikai, iš atminties labirin
tų pateikdama žmonių teis- 

” inui keturiasdešimt pirmų- 
’ jų baisumus.

— Mano vyras buvo pa
ruošų įgaliotinis. Suėmė—ir 
j daboklę. Pasitaikė būti 
?nešte, kai varė šaudyti.

rie šaulių salės sustabdė ir

dar prijungė žmonių. Pasu
ko į kapinių pusę. Pasislė
piau už paskutinio namo, ir 
pasigirdo šūviai.

Visą naktį neguliau. Sė
dėjau ant suoliuko. Anksti 
rytą nueinu prie duobės. 
Neužkasta. Matos rankos, 
kojos. Žemė kruvina. Daug 
kepurių. Atpažinau savo vy
ro kepurę. Likau su septy
niais mažais vaikais ir nėš
čia aštuntu.

Mačiau kunigą Jankauską 
šventoriuj su pistoletu ran
koj. Pasiveja du kareivius 
ir nušauna. Pasilenkęs dar 
apkrato.

Tris kartus iš mirties nas
rų ištrūko Aldona Arba
čiauskienė. Tuomet jai bu
vo aštuoniolika metų, ji va
dinosi Bružaitė, ir Jankaus
ko galvažudžiai ją vežė su
rištomis rankomis. Įmetė į 
Skuodo daboklę suspardytą. 
Tuo metu Skuodan įsiveržė 
tarybiniai kariniai jūreiviai____
iš Liepojos, ir per sąmyšį ko-JankausBalfenėra. Juos 
Aldonai pavyko pabėgti.1 
Vėl suėmė. Drauge su dviem 
tarybiniais kariais ir viena 
moterimi varė šaudyti. Vi
sus atsuko nugara. Aldona 
krito. Atsipeikėjo. Krau
juoja kulkos nubrėžta gal
va. Ant jos užgriuvę sušau
dytieji.

Moteris trumpam sustoja, 
suvilgo lūpas ir tęsia siau
bingą pasakojimą:

— Budeliams nuėjus, visa 
kraujuota pradėjau šliaužti 
į pakalnę. Nuriedėjau. Pil
na sušaudytų. Parkritau 
ant lavonų. Baltaraiščiai 
ajeruose surado-penketą vy
rų. Atvedė. Šaudė;

Bartuvoj vos nepasken- 
dau. Šiaip taip*’išbridau. Iš 
mokyklos pradėjo šaudyti. 
Parkritau ir šliaužiau. Vi
sas rankas suraižė žolės. 
Prie karvių atėjo dvi mote
rys. Manęs nusigando. Pa
bėgo. Atėjo baltaraištis. 
Vėl mane varo. Verkiu, bu
čiuoju jam kojas, maldauju. 
Jisai spardo. Vėl veda prie 
tų lavonų, kur aš buvau šau
doma. Su kirvuku prisika- 
pojo pilną krepšį pirštų su 
žiedais.

Dešimt nukentėjusiųjų ir 
penkiasdešimt keturi liudy
tojai per dešimtį teismo die
nų atskleidė Skuodo baisu
mus, nupiešė tikrąjį kunigo 
Liongino Jankausko - Jan
kaus veidą. Aš dar kartą 
vartau užrašų knygutę ir 
skaitau skuodiškių parody
mus. Kiekvienas liudyto
jas — ar tai buvęs balta
raištis, ar tik šiaip atsitikti
nis įvykių stebėtojas — visi 
kalbėjo apie kunigą.

Kunigas Liudvikas Mažo- 
navičius teisme pasakė:

— Tuomet buvau Kauno 
kunigų seminarijos klieri
kas. Buvau atostogų Skuo
de. Susipažinau su Jankaus
ku. Buvo kalbų, kad jis tu
ri ryšių su aktyvistų štabu.

'Šisai liudytojas pripažįsta, 
kad “tuometinė Jankausko 
veikla Skuode su kunigo 
darbu nesuderinama.”

Buvo ir daugiau kunigų, 
kurie nepritarė tokiems Jan
kausko nusikaltimams, 
smerkė dvasiškius, bendra
darbiavusius su hitlerinin
kais. Piktinosi jais ir dori 
tikintieji. Žodis “baltaraiš
tis” įsiminė kaip keiksma
žodis. Žudiko nepridengia 
ir liturginiai drabužiai!

Daugelis tikinčiųjų ne tik 
smerkė hitlerininkus ir jų 
tarnus — jie padėjo fašis-

pakeitė kiti. Kunigas Vac
lovas Martinkus, kunigas. 
Pranas Geisčiūnas.

Kas per vienas dabartinis 
Balfo pirmininkas, buvęs 
Židikų parapijos klebonas 
Martinkus, papasakojo ilgą 
laiką Židikuose gyvenusi 
Stefanija Kryževičienė:

—Pačioje karo pradžioje 
klebonas Martinkus akty
viai dalyvavo Klimo Ali
šausko organizuotame bal
taraiščių būryje. Pati ma
čiau, kaip kun. Martinkus, 
civiliai apsirengęs, vaikščio
jo po miestelį su būrio vadu 
Ališausku ir kitais balta
raiščiais, turėjo pistoletą. 
Martinkui patariant, Židi
kuose žmonės nebuvo šau
domi — juos vežė į Mažei
kius ir ten šaudė.

Kunigo Vaclovo Martin- 
kaus sąžinę turi graužti ir 
pirmosiomis karo dienomis 
Židikuose suimti ir vėliau 
sušaudyti vietos gyventojai 
dvidešimtmetis jaunuolis 
Bronius Dapkus, bežemis 
Ant. Kotka, Vladas Janu
lis, Židikų kooperatyvo tar
nautojas Jonas Dapšys, dar
bininkas Zenonas želvys ir 
Juozas Juozapavičius.

Hitlerininkams Okupavus 
Lietuvą, Židikų klebonijoje 
gyveno keli vokiečių kari
ninkai. Klebonas Martinkus 
apsiskelbė, kad su jų pagal
ba galįs išgelbėti žydus nuo 
pražūties. Mirčiai pasmerk
ti žmonės nešė kunigui sa
vo geriausius daiktus. Kai 
Židikuose žydų nešaudė, 
čion pradėjo traukti nelai
mingieji iš kitų aplinkinių 
miestelių. Asteikių kaime 
jiems buvo nurodyta dar
žinė. Tai buvo klastingi spąs
tai. Žmonės, atidavę kunigui 
Martinkui kas geriausio, vė
liau buvo išvežti ir sušau
dyti ant Ventos kranto, ne
toli Pavenčių kaimo.

Keturiasdešimt ketvirtai
siais, kai Tarybinės Armi
jos pulkai vadavo Lietuvą 
ir fašistai bėgo į faterlan- 
dą, Vaclovas Martinkus iš
bėgo 
kais.

TOM FOLEY

Pirmosios Antrojo pasaulinio 
karo liepsnos

Tarybų Sąjungos-Vokietijos nepuolimo paktas
Profesionalai antikomu

nistai vartoja terminą “na- , 
cistų-sovietų paktas” (Ta
rybų Sąjungos-Vokietijos 
nepuolimo paktas 1939 m. 
rugpiūčio 23 d.) kaip svar
bų ginklą savo ideologinės 
kovos arsenale, tvirtinda
mi, kad šiuo susitarimu 
Tarybų Sąjunga “išdavusi” 
antifašistinį judėjimą.

Paskutiniųjų laikų rašy
tojai, kaip, pvz., Alexander 
Wert knygoje “Rusija 1941- 
1945 metų kare” ir William 
Shirer knygoje “Trečiojo 
Reicho kilimas ir žlugimas”, 
kaip ir daugelis kitų, atme
ta šią “šaltojo karo” inter
pretaciją ir įrodo, kad:

1) paktas buvo bandymas 
laimėti laiko ir sustiprinti 
TSRS ginkluotas pajėgas 
tiek, kad jos galėtų priešin
tis fašizmui be pašalinės 
pagalbos, nes Tarybų Są
jungą suprato, kad negalės 
gauti pagalbos iš Anglijos 
arba Prancūzijos, ir turės 
kariauti viena,

2) paktas buvo pasirašy
tas tikpoto. kada Anglija ir 
Prancūziia atmetė visus be 
išimties TSRS pasiūlymus 
bendra anglų-prancūzu-TS- 
RS karine akcija sustabdyti 
Vokietijos agresiją 1939 m.

Tarybų pasiūlymas
1930-ais metais Tarybų 

Sąjunga buvo pagrindinė 
antifašistinio pasipriešini
mo tvirtovė ir nuolat ragi
no taikias valstybes prisi
dėti prie kolektyvinės ap
saugos priemonių fašistų 
agresijai sustabdyti. Tačiau 
valdantieji Anglijos ir 
Prancūzijos sluoksniai nie
ko nedarė, kai fašistai ata
kavo Mandžuriją, Kinija, 

’ Etiopiją. Ispaniją, Austriją 
’ ir Čekoslovakiją. 1938 m.

spalio mėn Miuncheno kri
zės metu Neville Chamber- 

1 lain — Anglijos ministras 
1 pirmininkas ir Eduard Da-

ladje — Prancūzijos prem
jeras susitiko su Hitleriu ir 
Mussoliniu ir atidavė Vo
kietijai Čekų Sudetus.

Britų pozicija buvo vokie
čiams gerai žinoma. Nese
niai William Pomeroy pa
skelbti britų dokumentai 
(“Daily World” sausio 28) 
parodo, kad Chamberlain 
pasiūlė fašistams dalis Ni
gerijos, Angolos ir kitas 
Afrikos dalis.

Britų ir prancūzų veiks
mai buvo nukreipti į TSRS 
izoliavimą ir atskyrimą nuo 
Europos politikos, ir jie da
rė viską, nukreipdami vo
kiečiu ambicijas i rytus, j 
susirėmimą su Tarybų Są
junga.

J. V. Stalino pareiškimas 
1939 m. kovo 10 d. TSRS 
Komunistų Partijos 18-me 
suvažiavime buvo griežtas 
įspėjimas Vakarų šalims: 
Stalinas pasakė, kad antra
sis imperialistinis karas jau 
prasidėjęs, kad Vakarų val
stybės dabar aktyviai pade
dančios fašizmui. Stalinas 
pasakė, kad Tarybų Sąjun
gą. toliau tęs savo taikingą 
politiką visų šalių atžvilgiu, 
stiprins savo ginkluotas pa
jėgas. kad p-alėtu apsiginti 
prieš užpuolimą, ir nesiren
gią traukti kitoms šalims 
“kaštonus iš ugnies.”

Po penkių dienu, 1939 m. 
kovo 15 d. vokiečiai užėmė 
likusią Čekoslovakijos dali, 
ir tik plonas ruožas lenkiš
kos teritorijos skyrė dabar 
Vokietiją nuo Tarybų Uk
rainos.

Kovo 23 d. vokiečių ląivy- 
nas užpuolė ir užėmė B'alti-

■ jos uostą Klaipėdą Lietuvo
je. kas buvo tramplinas vo
kiečiu invazijai i TSRS per 
Pabaltijo valstybes — Esti
ją. Latviją ir Lietuvą.

Kovo 28 d. fašistai įžengė 
- i Madridą. Trijų metų kova
■ Isnanijos Respublikos prieš 
; fašizmą pasibaigė. Šalia

Meksikos, TSRS buvo vie

drauge su hitlerinin-

(Bus daugiau)

Addis Ababa. — Afrikie
čių Vienybės Organizacijos 
6-ojoje Asamblėjoje vien
balsiai 'buvo priimtos rezo
liucijos Afrikos žmonių so
lidarumo ir kovų klausi
mais.

PASIILGUS MOTINOS
Toli tėviškėj už jūrų devynių, už vandenų 
Rvmn motina darželyje tarp astrų, jazminų: 
Jos plaukai balti kaip sniegas, ji sulinkusi visa, 
Tik nedingus iš akių jai žiburiuojanti šviesa...

Iš jos įsiurbei su pienu 
Meilę tėviškės laukams, 
Su sijai su jos kamienu 
Kaip augmuo visiems laikams... 
Varpo gausmas tenai plaukia 
Vakarais ramiai, liūdnai, 
Lyg motutė, rodos, šaukia: 
“Ak, sūnau, kur nuklydai?”

Seną motiną ir guodžia, ir prižiūri svetimi, 
Svetimi metus jau ilgus ją gaivina viltimi;
Jai pastatė svetimi ir naują namą kaip visiems, 
Ir už viską ji skolinga, ak, ne sūnui, o kitiems, —

Kiti šoka gegužinėj, 
Kiti kelia vestuves, 
Ir pulkai kiti merginų 
Traukia skambančias dainas... 
Kitų rankom pastatyti 
Miestai stiebiasi balti, 
Žiburiai žėruoja, švyti 
Kitų darbu uždegti...

Ir žinai, kad pasijustumei laimingas ir ramus, 
Jei galėtumei sugrįžt kaip palaidūnas į namus, 
Pult į kojas senai motinai vargdienei su malda, 
Kad širdy sutirptų TAVO padarytoji skriauda...

Ir už jūrų, vandenų
Ją kaskart sapne regi, 
Namų ilgesiu liūdnu 
Kankiniesi ir degi... 
Per Atlantą mintys plaukia 
Ten, kur motina, namai, 
Į Tėvyrię kviečia, šaukia 
Tylūs vakaro varpai...

U. Šimonis

nintelė šalis, padėjusi Ispa
nijos respublikai materia- : 
liai.

Kokia agresija?
Kai naciai įžengė kovo 15 

d. į Pragą, Anglijos Parla
mento Žemuosiuose Rūmuo
se Chamberlain buvo pa
klaustas apie vokiečių agre
siją. Premjeras nustebęs 
atsakė: “Jokios agresijos 
nebuvo”. Bet sekančiomis 
dienomis Chamberlain ir 
prancūzai pamatė, kad gy
ventojų reakcija į vokiečių 
veiksmus buvo visuotinis 
pasipiktinimas. Chamber- 
lain turėjo, pakeisti pozici
jas. Kadangi buvo aišku, 
kad sekantis vokiečių žings
nis bus prieš Lenkiją, Ang
lija ir Prancūzija kovo 31 
d. davė Lenkijai vienpusiš
ka garantiją prieš vokiečių 
užnuolimą.

Ši garantija buvo bereik
šmis žestas. kad nuraminti 
viešąjį pasipiktinimą. Bri
tai nebandė koncentruoti 
savo jėgas, išsklaidvtas po 
visa iu imneriia. kad galėtų 
pradėti prieš Vokietija ka
rinę akcija. Prancūzai visa 
savn strategiia nukreipė i 
laukimą, kada vokiečiai 

į iuos užpuls, ir visiškai ne
buvo pasiruošė pereiti į 
puolimą Lenkijai padėti.

Lenkijos likimas
Lenkija dabar iš trijų pu

sių buvo vokiečių apsupta: 
vakaruose, šiaurėje (Ryt
prūsiai) ir palei savo pieti
nę sieną. Vienintelė viltis 
būtų gintis nuo vokiečių są
jungoje su TSRS. Bet kaip 

i tai bebūtų keista, anglai ir 
, prancūzai darė viską, kad 
■ Lenkijos lyderiai atsisaky

tų nuo bet kokios TSRS pa
galbos.

Norėdama padėti Lenki
jai prieš Vokietijos užnuoli
mą. Tarvbu Sąjunga 1939 
m. balandžio 16 d. pasiūlė 
nasirašvti penkiems arba 
dešimčiai metų karine gyni
mosi sutartį su Anglija ir 
Prancūziia, kuri garantuo
tu saugumą, visoms Rvtu 
Eūronos šalims nuo Balti
jos jūros iki Juodosios jū
ros. Abi Vakaru valstvbės 
atmetė ši pasiūlvmą, kaip 
buvo atmete ir visus kitus.

Tolimesniuose diplomati
niuose pasitarimuose Ang
lija ir Prancūzija atsisakė 
ką nors daryti arba kalbėti 
apie tris Pabaltijos valsty
bes. kurių apsauga buvo 
TSRS pagrindinė problema. 
Tada liepos 7 d. Vokietija 
pasirašė sutartis su Estija 
ir Latvija, kurių išdavoje 
ji “priartėjo” prie Lenin
grado iki kelių valandų at
stumo.

Prieš pavojų
Po griežtų TSRS reikala

vimų Anglai pagaliau pa
siuntė į Maskvą lordą Wil
liam Strong, nežymų Užsie
nių Reikalų Ministerijos 
valdininką, simpatizuojantį 
Miuncheno susitarimui. TS
RS greit pamatė, kad 
Strong nebuvo užinteresuo- 
tas diskutuoti dėl kokių 
nors konkrečių planų. Tuo
met Tarybų valdžia liepos 
28 d. griežtai pareikalavo, 
kadangi liko mažai laiko, 
kad anglai ir prancūzai at
siųstų į TSRS karinę misi
ją tartis dėl konkrečių veik
smu. Karinė misija buvo 
pasiųsta — lėtai plaukian
čiu laivu į Leningradą, ji 
atvvko i Maskvą tiktai rug
pjūčio 12 d.

Ir čia Tarybų Sąjunga su 
nusistebėjimu pamatė, kad 
niekas šioje karinėje misi
joje neturėjo teisės nei tar-

tis, nei ką nors pasirašyti, 
nei su kuo nors sutikti. 
“Karinė misija” buvo blo- 
fas, ir jos tikslas buvo už
delsti laiką.

Neturi teisių
Visa tai iškilo aikštėn, kai 

tarybinis generolas šapoš- 
nikovas tiesiog paklausė, 
kiek kariuomenės anglai ir 
prancūzai galėtų pastatyti 
į frontą, jeigu Vokietija už
pultų Lenkiją. TSRS, pasa
kė šašnikovas, yra pasiry
žusi pastatyti prieš agreso
rių 120 pėstininkų divizijų, 
16 kavalerijos divizijų, 9-10 
tūkstančių tankų ir 5-5,500 
bombonešių ir kitų kovos 
lėktuvų. Anglų-prancūzų 
delegacija, tada prisipažino, 
kad ji neturi teisės žadėti 
jokių karinių pajėgų.

Tuo metu TSRS pozicija 
buvo itin sunki. Nuo gegu
žės iki rugpjūčio 18 d. tary
binės divizijos buvo užim
tos sunkioje kovoje su ja
ponais prie Chaikin GoJo 
Kinų-Mongolų pasienyje. 
Atrodė, kad jeigu japonai 
tas kautynes laimės,Vokie
tija ir Japonija užpuls TS-' 
RS ir ją sunaikins. Tarybų 
Sąjunga nebuvo pakanka
mai stipri kovoti dviem 
frontais viena, be anglų ir 
prancūzu pagalbos. Bet jei 
Anglija ir Prancūzija pa
liks Lenkiją jos likimui, kas 
tada?

Tada Vokietija užims vi
są Lenkiją ir greičiausiai 
Estiją, Latviją ir Lietuvą. 
Tai reikštų, kad visi svar
būs TSRS objektai — Le
ningradas. Maskva, Kijevas 
bus vokiečiam artimi taiki
niai ir beveik visas TSRS 
vakaru pasienis bus vokie
čiu rankose. Buvo aišku, ko 
siekė anglai ir prancūzai 
savo delsimo politika.

norėto stumti Vokietiją 
toliau į Rvtus. į karą 
Tarvbu Sąjungą.

Ieško laimėti laiko
1939 m. TSRS nebuvo 

kankamai stipri kovoti 
Vokietija viena. Reikėjo lai
ko paruošti milijonus vyrų, 
pagaminti tūkstančius tan
kų, lėktuvų, pabūklų, per
kelti gamyklas toliau nuo 
Vakarų pasienio, pasiruošti 
duoti atkirtį fašizmui Eu
ropoje.

Paktas buvo pasirašytas 
rugpiūčio 23 d., tuo tarpu 
Vokietija planavo užpulti 
Lenkija rugpiūčio 26 d.

Tarybų Sąjungos įtari
mas, kad anglai ir prancū
zai nieko* nedarys vokiečių 
agresijai sustabdyti, pasi
rodė teisingas. Nors rugsė
jo 3 d. abi šios valstybės 
paskelbė karą Vokietijai, 
jos nesiėmė prieš ją jokių 
akcijų, kol Vokietija pati 
jų neužpuolė 1940 m. gegu
žės 10 d. Tai buvo tikrai 
“keistas karas” (“phony 
war”).

TSRS-Vokietijos susitari
mas laikinai sulaikė Vokie
tijos veržimąsi į Rytus, tuo 
tarpu TSRS skubiai stipri
no savo jėgas, kad galėtų 
pasipriešinti vokiečių už
puolimui. Chamberlain, ku
ris iki 1940 gegužės 10 d. 
tebebuvo Anglijos premje
ru, pradėjo propagandą, 
kad Anglija esanti “išduo
ta” Tarybų Sąjungos. Pro
fesionalai antikomunistai 
pasigavo šią temą ir nau
dojosi ja iki mūsų dienų. 
Tačiau istorikai dabar jau 
gali atskleisti šį melą, su
sekti jo šaltinį ir parodyti, 
kaip jis klaidina istoriją. 
Tarybų Sąjunga niekad ne
išdavė antifašistinio judėji
mo.
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NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Lietuvos mokslininkai 

užsienyje
kijoje literatūros išleidžia
ma 6 kartus daugiau, negu

Į Prancūziją išvyko Lie- buržuazijos.valdymo metai3.
tuvos TSR Mokslų akade
mijos prezidentas profeso
rius J. Matulis. Jis dalyvaus 
Strasbur g e įvyksiančiame 
elektrocheminės termodina
mikos ir kinetikos komiteto 
suvažiavime ir čia skaitys 
du pranešimus.

Skaityti pranešimų į Ven
grijos Liaudies Respubliką 
išvyko taip pat Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos Fi
zikos-matematikos institu
to direktorius, profesorius 
A. Statulevičius. Budapešte 
vyksta tarptautinis kolok
viumas patikimumo teorijos 
klausimais.

40 šios šalies leidyklų per 
metus pateikia 120 milijonų 
knygų.

Dekados proga į Lietuvą 
atvyko grupė lenkų rašyto
jų, kurie susitinka su Vil
niaus, Kauno, Eišiškių, Pa
bradės, Šalčininkų gyvento
jais. Šiuose miestuose taip 
pat galima įsigyti naujų 
Lenkijos Liaudies Respubli
koje išleistų knygų.

skaitlingai atsilankyti, taip
gi pakvieskite savo kaimy
nus, draugus ir pažįstamus 
nepraleisti šios progos, kuri 
gal jau paskutinė šiais me
tais.

Kviečiame ant pietų ir 
žaidimų visus senus ir jau
nus, nes dienos liko labai 
trumpos, tai išnaudokime 
progą draugiškai ir links
mai popietį praleisti. A. S.

KAS KIEKVIENAM PRAVARTU ŽINOTI

Ruošiantis nugalėti vėžį
Tarybų šalyje

Muzikinė šventė
Lietuvos TSR Valstybi

nės filharmonijos salėje iš
kilmingai atidarytas visasą
junginis kamerinės muzikos 
festivalis. Į Tarybų Lietuvą 
atvyko patys geriausieji ša
lies muzikiniai kolektyvai, 
solistai - instrumentalistai 
ir vokalistai, kurie festiva- 

. lio metu surengė daugiau 
kaip 30 koncertų. Koncertai 
vyko Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Panevėžyje, Pa
langos ir Druskininkų kon
certų salėse. Festivalio da
lyviai buvo nuvykę į Kapsu
ką ir Šilutę, Biržus, Alytų, 
Uteną ir Rokiškį.

Lietuvių taikomoji dailė— 
į Čekoslovakiją

Pragoję atidalyta lietu
vių taikomosios dailės paro
da. Tai — keramikų, teks
tilininkų, gintaro ir metalo 
meistrų kūriniai. Turtin
giausias keramikos skyrius, 
turintis apie 90 darbų.

Čekoslovakijos sostinės 
gyventojai gerai atsiliepia 
apie docentės A. Ličkutės, 
profesorių J. Mikėno, L. 
Skolio ir kitų mūsų daili
ninkų darbus.

Spalio mėnesį šią lietuvių 
taikomosios dailės parodą 
numatyta perkelti į Bratis
lavą.

Lenkų knygos dekada
Kaip ir kiekvieną rudenį, 

Lietuvoje vėl surengta len
kų knygos-dekada. Respub
likinėje bibliotekoje Vilniu
je atidaryta didelė paroda, 
kurioje eksponuojama len
kų grožinė literatūra, įvai
rių sričių mokslo ir techni
kos darbai, meniniai albu
mai, plakatai. Verslinės li
teratūros skyriuje, greta ki
tų leidinių, yra S. Nėries, V. 
Mykolaičio-Putino, E. Mie
želaičio ir kitų lietuvių ra
šytojų kūriniai.

Parodos lankytojai suži
no, kad dabar Liaudies Len

Diplomai už firminius 
gėrimus

Vilniaus vyno gamyklos 
vyriausioji technologė Da
nutė Tijunelienė paruošė 
“Užuovėjos” ir “Voverai
tės” gėrimų receptūrą. 
“Užuovėja” gaminama iš 
spirituotų agrastų, vyšnių 
ir raudonųjų serbentų sul
čių. Šio gėrimo galima gau
ti tik Šeduvos valgyklose, 
kai tuo tarpu “Voveraitė”, 
kuri gaminama iš spirituo
tų slyvų, agrastų, braškių 
sulčių ir midaus, galima pa
sivaišinti tik Rokiškio vi
suomeninio maitinimo įmo
nėse.

Šie abu firminiai gėrimai 
Maskvoje gavo visasąjungi
nius diplomus.

V. Petkevičienė

Piktybiniais navikais mū
sų planetoje kasmet suser
ga 5 milijonai žmonių, o iš 
viso tokių ligonių yra apie 
15 milijonų. Neišmatuoja
ma tos ligos moralinė ir 
materialinė žala. Dėsninga, 
kad su ja vis aktyviau ko
vojama. Pasaulinėje svei
katos apsaugos organizaci
joje yra įsteigtas vėžio sky
rius. Veikia Tarptautinė 
kovos su vėžiu organizaci
ja, kuri kas ketveri metai 
organizuoja pasaulinius ko
vos su vėžiu kongresus. 
1965 metais Lijono mieste 
(Prancūzija) pradėjo veik
ti naujas didelis Tarptauti
nis vėžio tyrimo centras, 
kurį stambiomis pinigų su
momis ir moksliniais tyri
nėjimais remia Tarybų Są
junga, Prancūzija, Anglija, 
Italija, Olandija, Australija 
ir kitos šalys. Pasaulis ruo
šia didelę programą, tikė
damasis per artimiausius 
dešimtmečius nugalėti vėžį.

Tarybų šalyje sėkmingai 
kovai su vėžiu yra palan
kiausios sąlygos. Onkologi
nių įstaigų tinklas yra iš
raižęs visą šalį. Onkologi
niai dispanseriai su 35 tūks
tančiais vietų, beveik 4 tūk
stančiai onkologų-vėžio spe
cialistų — tokia yra šian
diena. Gydoma chirurginiu 
būdu, spinduliais, vaistais. 
Vis daugiau žada spinduli
nis gydymas — naudojamos 
kobalto “patrankos’1, beta- 
tronai, linijiniai elementari
nių dalelių greitintuvai ir 
kiti nauji medicinos instru
mentai. Geriausiai sekasi 
gydyti, įvairiai derinant 
chirurginį, .’spindulinį ir 
cheminį būdus. Rezultatai 
reikšmingi —■ išgydoma ar
ti pusės visų susirgusių vė
žiu, o iš tų, kurie laiku krei-

St. Petersburg, Fla.
Į kurį laikraštį pažvelg

si, rasi žinių, kad skirtin
gose vietovėse ir senosios 
kartos pažangieji lietuviai 
miršta. Pas mus paskiau
siai mirė Jonas Semėnas, 
LLD 45 kuopos narys, su
laukęs 83 metus amžiaus. 
Gyveno suvirš 10 metų St. 
Petersburgo priemi e s t y j e 
Gulfport. Lietuvoje iš pat 
jaunystės jisai buvo pažan
gus. Už lapelių klijavimą 
prie medžių ir pažangaus 
turinio spaudos skleidimą 
buvęs cariniam režimui 
įskųstas, dėl to ankstyvais 
metais apleido tėvynę, apsi
stojo Brooklyn, N. Y. Čia 
įstojo į pažangias organiza
cijas ir jose, sakoma, veikęs 
daug sulyg geriausiu savo 
supratimu. Skaitė laikraš
tį “Laisvę” nuo jos pasiro
dymo Bostone iki užgeso jo 
gyvybė.

Rugsėjo 14 d. pavakarėje 
šermeninė prisipildė žmonė
mis, jo minties draugais, 
draugėmis ir išleidžiant Jo
no palaikus į Niujorką gra
žiai atsisveikinta. Angliš
kai gražią kalbą pasakė 
Adelė Pakalniškienė, o lie
tuviškai — V. J. Valley. Va
dovaujant Adelei Pakalniš
kienei, Dainos mylėtojai su
dainavo dvi liūdnas daine
les, trečią dainą solo—Ade
lė Pakalniškienė.

Jonas Semėnas paliko 
žmoną Petrę su šeima, Lie
tuvoje brolį ir seserį ir vi
są eilę giminių ir draugų.

Linkime žmonai ramintis peši į gydytoją,— dar di- 
liudesio valandose, o Jonui 
loi būna ramu ilsėtis šalto
je žemėje.

PHILADELPHIA, PA
Nuoširdi padėka

LLD 10-os kuopos vardu 
reišiku nuoširdžiausią dė
kui visiems atsilankiusiems 
svečiams į suruoštą drau
gišką pobūvį rugsėjo 21 d. 
salėje 6024 Wayne Avenue. 
Gal svečiai buvo kiek nusi
vylę dėl neturėjimo meninės 
programos, kaip buvo ža
dėta muzika ir dainos. Tas 
įvyko ne iš rengėjų kaltės, 

. tai susiklostė iš gyvenimo 
aplinkos. Todėl atleiskite, 
gerbiamieji.

Pats parengimas buvo ne 
toks skaitlingas, kaip praė
jusį pavasarį. Bet svečiai ir 
šiame pokylyje gausiai au
kojo palaikymui mūsų spau
dos ir kitiems geriems tiks
lams. Po dešimtį dolerių au
kojo : P. ir A. Dūdoniai, Ro
žytė Merkytė, D. Gurklis, 
A. Lipčius, P. Šlajus, J. Za- 
jankauskas, Zambusevičius, 
L. Tilvikas, Albina Mika- 
laus, B. Ramanaus k i e n ė ; 
$8 — Mrs. Gegžna ir duk
tė; $6—Katinis ir M. Urba; 
po $5: E. Lietuvaitė, U. Gu- 
žonienė, A. Pauliukaitis, N. 
Griciūmenė, Bekam pienė, 
ferkauskįenė, P. Gužausr 
kienė, P. Baranauskas, A. 
Adomaitis (NeVardauskas 
prisiuntė $5), Pivariūnienė, 

•F. ir P. Walantai, Machunas, 
’■ E. Kasmolunas, A. Rama

nauskas, L. Butville, Karso- 
'' kas, J. Imgrahem, V. Dum-

šienė, Kanukaitis, Sidabrie
nė, Marytė; po $3: Kaspa- 
riūnienė, M. Devinco; Mrs. 
McDonald $2.50; S. Pusvaš- 
kienė —$2; viešnia iš Ka
lifornijos — $2.

Ūkininkai Ramanauskai 
aukojo didelį kalakutą, 3 sū
rius ir butelį degtinės. 
Zambusevičienė — du dide
lius keikus; Tureikienė — 
razinkų duoną; P. Walan- 
tienė — keiką; V. Gustaitie- 
nė—rankomis meniškai pa
siūtą pagalvėlę; Lietuvai
tė $1 vertės duoną.

Visiems parengimui au
kojusiems dar kartą didelis 
lietuviškas ačiū!

Jeigu per klaidą ko nepa
minėjau, tai atsiprašau.

“L” Reporteris

Kuopos narys Dorofiejus 
Lesnick susirgo, paduotas į 
Mound Park ligoninę. Kaip 
iįgai jam teks ten gydytis, 
nepatirta.

Sekmadienį, spalio 5 d., 11 
vai., įvyks LLD 45 kuopos 
susirinkimas ir pietūs 314—■

desnė dalis. Penktadalis 
kreipiasi į gydytojus taip 
vėlai, liga būna tiek įsise
nėjusi, kad efektyvus gydy
mas esti beveik neįmano
mas.

Žmonių sąmoningumas, 
mokslo pasiekimų taikymas 
atveria plačias galimybes 
išgydyti žymiai daugiau li
gonių. Mūsų šalyje veikia 
daugiau kaip 20 onkologijos

15th Avė. South. Tikimasi [mokslinio tyrimo institutų, 
sulaukti svečių iš šiaurinių jU10se—arti tūkstančio mo-
apylinkių ir pasimatysime 
su savaisiais, grįžusiais iš 
po ilgų atostogų.

Vikutis

Cleveland, Ohio
Moterų Klubo pietūs
Lietuvių Moterų Klubas 

ruošia pietus su žaidimais 
Italų salėje, 15901 St. Clair 
Ave. Rengiamas pažmonys 
įvyks ketvirtadienį, spalio 
(October) 23 d., 1 vai. Įžan
ga tiktai $1.75 asmeniui.

Šeimininkės maloniai pra
šo visų kas ką galite žaidė
jams dovanėlių atsinešti, už 
ką jos bus labai dėkingos. 
. Gerbiamieji ir gerbiamo
sios, geros valios bičiuliai ir 
bičiulės, esate visi kviečiami

Pittsburgh, Pa.
Rugsėjo 14 d. mirė Mo

tiejus Paulauskas, rugsėjo 
18 d. buvo palaidotas Lietu
vių tautiškose kapinėse ant 
LDS 42 kp. loto. Į kapines 
palydėjo graži grupė paly
dovų. Koplyčioje ir ant ka
pinių kalbėjo J. K. Mažuk- 
na. Velionio sūnus Stasys 
ir jo žmona Alice užprašė 
palydovus, kad atvažiuotų į 
jų namus ant pietų, kur bu
vo visi gražiai priimti ir pa
vaišinti geru maistu.

Motiejus Paulauskas gi
mė Lietuvoj 1889 m. vasario 
18 d. Marijampolės apskri
tyje, Balbieriškiu parap. 
Į Ameriką atvažiavo 1907 
m. Vedybinį gyvenimą su
kūrė 1914 m., vedė Petro
nėlę Miliauskaitę (buvusio 
pažangaus veikėjo Juozo 
Miliausko seserį). Susilau
kė gražios šeimos iš pen
kių; keturi mirė jaunystėje 
būdami, sūnus Stasys, kuris 
rūpinosi savo tėvo palaidoji-

mo-
kslinių darbuotojų.

Nė viena pasaulio 
negali prilygti Tarybų 
jungai onkologine pagalba, 
tačiau kovą su vėžiu, moks
linius piktybinių navikų ty
rinėjimus mūsų šalyje dar 
numatoma stiprinti. Neat
sitiktinai didelė dalis šių 
metų lenininės šeštadienio 
talkos lėšų skiriama nau
jam stambiam Visasąjungi
niam onkologijos centrui

šalis

inu, yra vedęs ir turi gra
žią šeimą.

M. Paulauskas išgyveno 
Pittsburghe virš 60 metų ir 
nuo pat atvykimo įsirašė 
į pažangesnes drau gijas: 
APLA, LDS, LLD ir dar ki
tas. Skaitė pažangią spau
dą. Velionis paliko dide
liame nuliūdime žmoną Pe
tronėlę, kuri yra silpnoj 
sveikatoj, sūnų Stasį ir jo 
šeimą ir daug kitų giminių 
ir draugų.

Motiejau, ilsėkis ramiai, 
po ilgęs gyvenimo kelio
nės!

Širdinga simpatija velio
nio artimiesiems!

Maskvoje sukurti, apie ką 
neseniai buvo rašyta ir res
publikos spaudoje.

Lygia greta su visa tary- i 
bine onkologija eina ir Ta- ; 
rybų Lietuvos specialistai. 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdo
je ir Šiauliuose turime on
kologinius dispanserius, vei
kia 42 onkologiniai kabine
tai, dirba daugiau, kaip šim
tas vėžio specialistų, ne
skaitant tų, kurie su šia 
amžiaus problema susiję 
netiesioginiai, t. y. 'bioche
mikų, genetikų ir kitų sri
čių specialistų. Senas tradi
cijas turi mūšų Onkologijos 
mokslinio tyrimo institutas, 
kuris artimiausiame penk
metyje įgis naują bazę ir 
pavirs stambiu respublikos 
Onkologijos centru su kli
nikomis beveik penkiems 
šimtams ligonių.

Mūsų Onkologijos moksli
nio tyrimo institutas yra 
visasąjunginis skrandžio 
vėžio epidemiologijos cent
ras. Šiemet birželio mėnesį 
visasąjunginėje Alma Atos 
konferencijoje mūsų moks
lininkai apibendrino Mas
kvos miesto ir srities, Ka
zachstano, Ukrainos, Ka- 
bardino-Balkarijos ir Lie
tuvos duomenis, atskleisda
mi stebinančiai pasikarto
jančius, sutampančius dė^ 
ningumus įvairiose Tarybų 
šalies , yietose.• Pasirodė, 
kad įtarti pavelde jus palin
kimą į skrandžio vėžį gali
ma tik nežymią dalelę visų 
susirgusių. O didžiausia da
lis susirgusių nesilaikė mi
tybos higienos, turėjo žalin
gų įpročių.

Mūsų šalyje labai rūpina
masi vėžio profilaktika. Vi
si piliečiai kviečiami vie
ną du kartus per metus pa
sitikrinti. Poliklinikos kiek
vieną ligonį tikrina, ar ne
serga vėžiu. Kaimuose ir 
miestų darbovietėse nere
tai organizuojami masiniai 
kompleksiniai Tikrinimai —• 
atvyksta chirurgas, terape
utas, ginekologas ir kiti 
specialistai, 
tikrinimai 
navikinius 
ankstyvas 
kurios sėkmingai gydomos.

Kalbėdami apie plačias ir 
radikalias valstybės bei me
dikų priemones, turime ge
rai atsiminti, kad kovai su 
vėžiu labai reikalinga vi
suomenės parama. Organi
zacijoms ir kiekvienam as
meniui leidžiama materia
liai remti Onkologų moksli
nės draugijos veiklą. Pagei
dautina, kad kiekvienas ge
riau susipažintų su populia
ria onkologine ir sanitari
nio švietimo literatūra, mo
kėtų pastebėti pirmuosius 
vėžio pavojaus signalus, ži
notų apsisaugojimo nuo vė
žio galimybes.

Mečys Stukonis
Medicinos mokslų kandidatas,. 

Lietuvos TSR Onkologijos 
mokslinio tyrimo instituto 

skyriaus vedėjas.

Kombinuotieji pašarai 
lašišoms

Pirmasis šalyje cechas, 
kuris gamins kombinuotuo
sius pašarus lašišoms, pa
statytas Saląęgrivės žuvies 
konservų fabrike (Latvijos 
TSR). Cechas gamins maž
daug po 400 tonų tešlos pa
vidalo pastos per metus. 
Pasta susideda iš keturių 
rūšių miltų — kraujo, žu
vies, jūros dumblių ir šilka
verpio lėliukių. Be to, pa
naudojami mikroelementai, 
vitaminai, antibiotikai ir ki
tos medžiagos, kurios ne 
tik stimuliuoja prieauglio 
vystymąsi, bet ir apsaugo jį 
nuo ligų.

Estijos dainų šventė
Taline įvyko jubiliejinė 

dainų šventė, skirta pažy-

mėti 100 metų sukakčiai, 
kai Estijoje pradėtos ren^ 
tokios šventės. Masiškumu' 
ir ryškumu ji pranoko visas 
buvusiąsias. Suplaukė dau
giau kaip 20,000 Estijos dai
nininkų ir nemažesnis būrys 
meno mylėtojų iš broliškųjų 
respublikų. Į šventę atsi
lankė apie 200,000 žiūrovų.

Muziejaus jubiliejus
Latvijos TSR istorijos 

muziejui sukako šimtas me
tų. Šio mokslinio centro 
eksponatų skaičius artėja 
prie pusės milijono. Salėse 
ir saugyklose — labai ver
tingi archeologiniai radi
niai, turtingos liaudies dra
bužių, audinių ir keramikos, 
ginklų kolekcijos, XVI - 
XVIII amžiaus medinės 
skulptūros, reti dokumentai 
ir nuotraukos.
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K' ■ITi IT TO GAVIMUI “LAISVEI” V A J U M NAUJV SKAITYTOJŲ

$1.00 Nuolaida Prenumeratos 
Naujai Užsisakantiems ‘Laisvę’
Į Lietuvą naujiems skaitytojams nėra nuolaidos, nes 

brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus
Jums Dekjngi Už Tą Dovaną.
Prašome vajininkų darbuotis gavimui 

kuodaugiausia naujų skaitytojų

Su 1-ma diena spalio š. m. pradedame savo didįjį darbą 
gavimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi«fx 
baigusių prenumeratų. Taipgi turime rūpintis paren
gimais ir aukomis sukelti “Laisve?’ tinkamo biudžeto 
1970 metams. >

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

I

Profilaktiniai 
atskleidžia iki- 
susirgimus ir 
vėžio formas,

Anchor e, Alaska. —Japo
nija ir Kanada protestuoja 
prieš Jungt. Valstijų planą 
turėti trejetą branduolinių 
išbandymų Alaskos valsti- . . •» joje.

Manila.—^Filipinų valdžia 
paskelbė, kad visi turistai 
dabar į Filipinus įleidžiami 
be jokių varžymų, taipgi su 
įvairiais palengvinimais.

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAMS
Yra paskirta 10 dovanų pinigais, padalyta sekamai: 

1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 
6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, 10-ta $5

Prašome tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus 
vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
už naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnai^ 
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas artfir 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informacijų rašykite “Laisvės” administracijai.

$15,000 FONDAS BIUDŽETO UŽTIKRINIMUI
Apart įeigų už prenumeratą ir skelbimus turime ieškoti 

kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui.

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu^ 

džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
“Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis 
ir pelnais nuo parengimų sukeltume tinkamą biudžetą 
1970 metams.

VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio 

31 dienos, 1969. Rūpinkimės, kad gautume kuo daugiau
sia naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume 
visas išsibaigusias prenumeratas.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite: 4
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.t 11417
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4 BINGHAMTON, N. Y
Buvo gražios Onutės Dishis 
m > laidotuvės

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

Lietuvių išeivijos karta 
vis mažėja ir retėja. Ypa
tingai tas yra jaučiama, 
kur mažu skaičium apgy
venta lietuviais kolo n i j a, 
koks yra mūsų gražu
sis Binghamtonas. Kiekvie
no pažangaus lietuvio išsi
skyrimas iš gyvųjų tarpo 
palieka mums didelį jėgų 
trūkumą, o papildyti jų vie
tas neturime iš ko.

Štai kad ir sekmadienį, 
rugsėjo 14, Wilson Memo
rial Hospitalyj staigiai mi
rė ilgametė vietos gyvento
ja, LDS 6 kuopos narė ir 
pažangios veiklos rėmėja 
Onutė Dishis •' (po tėvais 
Liepinaitė), sulaukusi 65 
metų amžiaus. Jinai jau 
buvo atsistatydinusi darbi- 
iiįpkė iš Wilson Memorial 
^lospitalio kaip jo šeimi
ninkė.

Velionė Onutė buvo pa
žangių idėjų lietuvaitė. Ji 
per savo gyvenimą bendra
vo su pažangiečiais. Tad 
jai nei jos darbelis suriš
tas su pažangiąja veikla ne
buvo svetimas. Jinai jautė, 
kad pažangios veiklos dalis 
lygiai ir jai priklauso kaip 
ir kitiems. Tai tuo supra
timu ji visur dalyvavo dar
bu ir aukomis rėmė darbo 
klasės reikalus, kad tik atei
ties gyvenimas būtų švie
sesnis ir taika pasauliui.

Liko dideliame liūdesy jos 
senesnio amžiaus nesvei- 
kuojantys tėveliai — Lukas 
ir Rose Liepinaičiai, sesutė 
Mrs. Alex (Helen) Naujo
kas, broliai Albertas ir Vik
toras Liepinaičiai ir jų šei
mas. Visi jie gyvena Mont- 
realyj, Kanadoje. Taip 
pat daug draugų ir kaimy
nų, su kuriais velionė drau- 
giškai-maloniai sugyv e n o, 
tai buvo Onutei gamtos 
skirta dovana.

Velionės abu broliai ir se
sutė kartu su savo šeimomis 
iš Montrealio buvo čia at
važiavę sutvarkyti savo se
sutės laidotuves. Velionė 
buvo pašarvota Robert J. 
Bednarsky koplyčioje, kur 
nemažai žmonių lankė.

Rugsėjo 17 dieną, dar ge
rokai prieš 10 vai. ryto, į 
R. J. B. koplyčią rinkosi 
velionės . artimieji, draugai 
7^ bičiuliai, kad paskutinį 
kartą pagerbus ir tinkamai 
atsisveikinus su velione ir 
palydėjus į kapines.

Susirinkusių tarpe matė
si senų jos draugų bei pa
žįstamų, kurie susirinkę 
reiškė liūdesį, o velionė gra
žiai papuoštą gulėjo puikių 
gėlių apsuptame karste, 
Tarsi ji tiktai miega, labai 
gražiai atrodė.

Nors velionė Onutė ir ne
tikėjo į pomirtinį gyveni- 

. mą, tačiau jaunas kunigėlis 
atlaikė jai cere m o n i j a s. 
Veikiausiai, tai buvo šeimos 
patvarkymas. Po to viso 
dalyviai vorele praėjo pro 
karstą, nulenkdami galvas 
pasako paskutinį sudie.

Berods 18 automašinų pa
lydėjo ją į paskutinę poil-

šio vietą — į Vestal Hills 
Memorial Park kapines, 
kur jau ilsisi jos du gyve
nimo draugai, mylimi vyrai: 
Kazimieras Dzidulionis, jau 
bus apie 15 metų miręs, ir 
Michael Dishis, kuris mirė 
1967 metų rugsėjo mėnesį. 
Čia ir Onutė palaidota.

Šeimos vardu laidotuvių 
direktorius pakvietė visus 
dalyvius susirinkti į Ame
rikos Legiono salę pietums, 
kur visi dalyviai buvo tin
kamai pavaišinti.

Taip daugmaž buvo už
baigta tos malonios lietu
vaitės ir sąmoningos pažan- 
gietės paskutinė gyvenimo 
kelionė.

Lai jai būna ramu ilsė
tis prie savo mirusių drau- 
gų-vyrų svetimoje šios ša
lies žemėje.

Ilsėkis, brangi Onute 
daugiau nematysime ir 
besutiksime tavęs.

Amerikos Legiono 
Įėję, po skanių vaišių,
Helenutę Pagiegalienę buvo 
iškviestas Antanas Žolynas 
tarti žodį. Jis pareiškė gi
lų apgailestavimą netekus 
mielos Onutės, kuri paliko 
liūdinčius tėvelius, brolius 
ir sesutę ir jų šeimas, taip
gi ir daug daug draugų. 
Užuojauta jiems.

Ona Welliis

ne-

sa- 
per

Kosygin gerim- 
krastų santykių 
įpunKtų progra- 
pasienių proole-

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

vėse. Buvo sustojęs Maskvoje 
ir Kalbėjosi su Tarybų sąjun
gos vadais.

Jis saKo, kad susitikime 
su Kinijos premjeru Uiiou hn- 
lai Tarybų Sąjungos premje
ras Aleksei 
mui tarp tų 
pasiūlė trijų 
mą. Vienas,
mas tuoj pavesti premjerų pa
vaduotojų deryboms, antras— 
tuoj atsteigti ambas a d o r i ų 
veiklą Maskvoje ir Pekine, ir 
trečias — tuoj pradėti tarp 
abiejų šalių generalines dery
bas 'sprendimui visų nesusi
pratimų.

Tai labai praktiški pasiūly
mai. Kinijos vadai turėtų juos 
priimti.

CAREER OPPORTUNITIES
Due to recent expansion of our Division Sales Office in Madison —• 

PHILLIPS PETROLEUM CO. (PHILLIPS 66) has openings for: 
TYPISTS—TRANSCRIBERS—MAIL CLERK—STOCK-AUDIT CLERK 

We offer excellent opportunities for advancement, secure employ
ment, pleasant surroundings, liberal benefits and salaries commen
surate with qualifications. Prior experience desirable but not neces
sary, if you have the desire and potential to learn. All applicants, 
including recent high school and business school garduates, will be 
considered. Office Building, attractive and relatively new, has adja
cent parking and is served by public transportation. Cali Mr. Fickel, 
or Mr. Cooper at 377-8100 for an appointment.

PHILLIPS PETROLEUM CO.
340 Main St., Madison, N. J. I An Equal Opportunity Employer.

(70-73)

MEN
Dye House Labor. Good rates.

Full fringe benefits 
Day shift 
425-2122

GOLF COURSE

(72-77)

Maintenance men. Springhaven Club. 
Permanent. Call Mr. Snyder. 

Between 2 ;30 and 3 P. M. 
TR 2-4502.

(67-79)

NO DIPLOMA?
Freezer Warehouse man. Will 

train hard working man for future 
opportunity, 
man.

Good pay for right 
Cail now! 845-8950. 

CUSTOM CUT MEATS 
Rochelle Park, N. J.

(65-74)

DIE MAKERS
and 

REPAIR

Excellent Fringe benefits, including

BUS BOYS 
OVER 18

Some experience. Available to work 
evenings. Apply in person 
Marco Restaurant
27 City Line Ave., 215-TE 

Bala Cynwyd, Pa.

to San

9-3341.

WAITRESSES OVER 21
Experienced in dining room, neat 
and attractive. Apply in person to 

San Marco Restaurant,
City Line Ave., Bala Cynwyd, 

PA. 215 TE 9-3341
(67-72)

Džiugus 'pranešimas iš Wa- 
shingtono: Kongrese prasi
dėjo didelis spaudimas į pre
zidentą Nixoną baigti Vietna
mo karą. Kongresmanai sako, 
kad jie nebegali atsilaikyti 
prieš piliečių spaudimą. Vi
sur garsiai reikalaujama ka
rą baigti ir išsikraustyti iš 
Vietnamo.

27

SEWING MACHINE OPERATORS
Single needle and Hopper Ma

chine operators. Finish Pressers. Re
port Joseph H. Cohen & Sons. Pers, 
office, Broad & Lehigh Ave. 9—11 
AM. Philadelphia, Pa. 215—BA 3- 
8900. Ext. 53. (70-72)

MIAMI FLA

life insurance and profit sharing.

Call Mr. Haas

617-344-5200. Boston.

(71-72)

60-72)

1976 metais Jungtinėms 
Valstijoms sukaks lygiai du 
šimtai metų. Ta proga bus 
ruošiama pasaulinio pobūdžio 
ekspozicija. Ji vadinsis “Ame
rican Expo 1976.”

Dabar eina rungtynės už 
ekspozicijos vietą. Už tą gar
bę ir biznį kovoja trys mies
tai — Washingtonas, Phila
delphia ir Bostonas. Vei
kiausia laimės Philadelphija, 
nes juk iš jos buvo vairuoja
ma revoliucija, kuri Jungti
nes Valstijas pagimdė.

Jonas Semenas
Reiškiu užuojautą Semen o žmonai Petrei, 

Petrės seserei Ievai, Jonui Juškai ir Lietuvoje 
esantiems giminėms.

Vincent Žabui
Detroit, Mich.

Puikiai skambėjo lietuviš
kos dainos Socialio Klubo 
salėje rugsėjo 14 d. Susirin
ko gerokas skaičius svečių. 
Kaip dėl vasaros sezono at
rodė gerai.

Apie 12:30 pietūs jau bu
vo patiekti ir visi geriausioj 
nuotaikoj sotinosi ir šneku
čiavosi .

Po pietų, apie 2:30, dienos 
pirmininkas V. Bovinas, pa
prašęs atydos, paaiškino šio 
parengimo tikslą ir pakvie
tė Miamio Aido chorą su jo 
aukštai lavinta ir patyrusia 
vadove Birute Ramoškaite- 
Mann. Ramoškaitė akompa
navo visiems dainininkams. 
Choras skambiai sudainavo 
porą liaudies dainų. Sekė 
H. Mankauskienė, gražiai 
sudainavo dvi liaudies dai
nas.

S. Zavis mandolina vyku
siai paskambino keletą ka- 
valkų. Jo pirštai jau ne jau- 
namečiai, bet jis dar gerai 
sučiupinėja stygas. Puikiai! 
Tik gaila, kad jis neturi vie
nokį ar kitokį instrumentą 
grojančių talkininkų.

M. Gabrėnienė gražiai su
dainavo “Kur bakūžė sama
nota” ir “Mergele jaunoji”. 
Man rodosi, kad ji šį kartą 
švelniau dainavo, o tai reiš
kia — progresuoja.

P. ir H. Mankauskai (du
etas) gražiai dainavo “Ko 
liūdi berželi” ir dar vieną 
dainelę. Choro vadovės 
duktė Lisa Mann puikiai 
grojo flute (fleita), akom
panuojant j o s mamytei. 
Man kažin kaip rodėsi, kad 
ji padarė didelę pažangą to
je srityje. Ji šį kartą daug 
švelniau grojo.

Lisos mamytė, Mrs. Mann, 
solo žavėjančiai dainavo 
operų ištraukas. Ji pati sau 
skambino pianu. Klausantis 
jos dainavimo į galvą skver
bėsi mintis: Štai ką reiškia 
išsilavinimas! Kla usovai 
gauna dvasinio peno, o tas 
labai jaukiai atsiliepia žmo
gaus sieloje.

Paskut i n i u programoj e 
vėl išeina 
sudainavo 
dainelių.

Kuomet 
riiūs spaudos paramai poky
lius veik niekuomet neapsei- 
name be aukų. Taip buvo ir 
šį kartą. Štai mūsų mielų 
aukotojų vardai:

Vertelga, Miamyje, $80.
J. ir M. Kanceriai 
Mr. ir Mrs. Medelis 
Nancy Benekaitis 
J. ir O. IŠimkai 
J. ir M. Krup 
P. ir H. Mankauskai 
Pauline Urban 
S. ir J. Yurewitz 
Jonas Smalenskas 
Rose Markūnas 
M. Marey 
W. Mikulėnas

I J. ir U. Daugirdas

A. M. Baraboff 2.
J. ir M. Koch 2.
J. ir S. Danis 1.
M. Čulada 1.
J. W. Thomsonas 1.
Mrs. Buka 1.
Ben Brown 1.
S. Gabrėnas 1.
Varde komisijos tariu šir

dingą ačiū visiems aukoto
jams. Džiugu, kad Jūs ir aš 
remiame pažangiąją spau-

COMPOSING ROOM MACHNIST.
With this knowledge you can have 
reasonable living and seashore life 
year ‘round. Call collect, except Sat. 
& Sun. Herbert Krassenstein, Me
chanical Supervisor, Atlantic City 
Press, 1-609-345-1111.

(67-72)

ASSEMBLY WORKERS:
Rapidly growing Skylight Manu

facturer has opening for assembly 
men. Experience not necessary but 
mechanical background helpful. 
Start— $2.50 to $3.00 per hr. accord
ing to ability. Steady year ‘round 
work. Car pool available. Company 
paid benefits. 1) Hospital Insurance. 
2) Life Insurance. 3) A/S Insurance. 
4) 9 Paid Holidays. 5) Sick Leave. 
6) Pension Plan. 7) Vacation. Apply: 
BOHEM MANUFACTURING CQ*.

INC. i
1222 Ridge Pike, Conshohocken, Pa. 

Call 215-825-0130. (67-13)

CUSTODIANS: Full time—2:30pm. 
to 11:00 p.m. Cleaning and care of 
school buildings. Must use floor 
scrubbing and polishing machines. 
Experience desired, but’ not necessa
ry-will train. Salary based on ex
perience and ability. Excellent bene
fits and opportunity. Apply to C. R. 
Ebersole, Rose Tree Media School 
District, 172 Barren Road, Lima, 
Pa. Tel. 565-0611 (64-74)

LUMBER. Some building experi
ence needed. Retail sales. Days 
only. Salary open, call Mr. Hoff
man. 486-2900. Or write P. O. 
Box 592, Linden, N. J. Equal Op
portunity Emyloyer.

(70-74)

MACHINIST. Call Don Butter
worth, 302-738-4880. 8 AM to 5
PM. W. L. Core & Associates. 
555 Papermill Rd., Newark, Dela
ware.

Aido choras. Jie 
keletą liaudies

rengiame dides-

6.
5.

5.
5.
5.

3
3

Mūsų "darbščiosios šeimi
ninkės, kurios gamino val
gius ir pasotino alkanus:M. 
Kancerienė, J. Yurevičienė, 
Mrs. Johns, Z. Žukaitienė. 
Padavėjos: Mrs. Santella, 
Mrs. Stankienė, A. Aiman- 
tienė ir jų talkininkės. Kaip 
kurių vardų nežinau, pra
šau atleisti.

M. Valįlionįąnė darbavosi 
prie bilietėlių, ji puikiai dar
bą atliko. J. ir M. Paukštai- 
čiai daug darbo įdėjo mais
to gaminime. Jonas Smalen- 
skas visuomet sutvarko sta
lus, o priedui padeda dar ir 
virtuvėje, jei reikia. J. Kan- 
ceris buvo finansų ministru. 
M. Kvietkienė ir B. Alek
sandrienė dovanojo kavos.

Reikia sakyti, kad visi 
dirbo sutartinai ir galima 
sakyti, kad pasekmės buvo 
neblogos.

Ačiū visiems už Jūsų ge
rą kooperaciją.

WAITRESS to work in Cherry 
Hill's newest and most unique res
taurant. Excellent starting salary 
and employee benefits program 
complimented with desirable work
ing conditions. Neat attractive ap
pearance. No experience required. 
Will train. Must be responsible and 
punctual. Full or part time position 
available. Apply:

THE PLACE
1609 N. Kings Highway 

Cherry Hill, N. J.
(67-74)

STOCK CLERK. 18 years or over. 
High school graduate. Must drive. 
Fringe Benefits. Good working con
ditions. Call CU 8-9200. Philadelphia, 
Equal Opportunity Employer.

(68-74)

FACTORY (2)

(70-76)

Light factory work. 5 days per 
week. No experience required, will 
train. Steady position, no sewing. 
Holidays. In center city.

Call WA 5-4360.

HOUSEKEEPER, full charge for 
executive couple, 4 school aged chil
dren, must be expd with excellent 
references. Call Mrs. Carroll, WA 
2-5405. (69-73)

MECHANIC-TRUCK. Local Co. 
desires man expd. in all phases of 
truck maintenance. Must be able to 
assume mechanical responsibility for 
medium size fleet. Good starting 
sal. and many fringe benefits. Call 
Mr. Stanley. 609-663-2000 for appt. 
SUPER TIRE ENGINEERING CO. 
Pennsauken, N. J. (68-75)

(64-73)

WAREHOUSE-health and beauty 
aids, 5 day week, paid holidays, va
cation, health and welfare, other 
fringe benefits. Phone Mr. Burns, 
215-265-2250.

BUS BOYS’ Expd. for Jewish Holi
day. Apply St. Charles Hotel, At
lantic City, N. J., New Jersey Ave. 
on the Boardwalk. 609-344-5241).

(71-73)

INSTALLATION MECHANICS.
Have immediate openings for per
manent installation mechanics. For 
service and installation of conveyor 
equipment. For National manufac
turer. Some welding experience ne
cessary. Must have car, small hand 
tools and be dependable. Work is in
teresting and varied. Good pay and 
travel expenses & excellent fringe 
benefits ’with opportunity to grow 
with company. Call Mr. Jim Owens, 
OL 9-8800. Mention this ad.

(71-75)

(67-77)

DORMITORY WATCHMEN for 
night shift, full and part time. $1.75 
hr. plus overtime. Start Sept. 1st. 
Call Brother Robert Zeigler, St. 
Gabriel’s Hall, 666-0556.

(67-74)

MAINTENANCE ENGINEER. Top 
salary complete knowledge of hotel 
maintenance required. Low pressure 
boilers. Paid vacation. Call Colony 
Motel, 609-344-6121. Atlantic City, 
N. J. (68-75)

AUTO MECHANIC New Jersey’s 
largest Lincoln Mercury dealer. 
Good salary, liberal benefits, incen
tive, ideal working conditions. Con
tact Jim Burkly, President for in
terview.
NEWARK LINCOLN MERCURY

420 Bloomfield Ave., Newark, N. J.
484-4300. (71-77)

Įvairios Žinios
Atlantic City, N. J. — Plie

no darbininkų unijos prezi
dentas Abel ragina kovoti 
už keturių dienų savaitę, 
nes automatija gali 
iš darbo milijonus 
ninku.

PANTRY MEN OR WOMEN
Experienced. Good wages, good 

working conditions.
Apply in person to San Marco 

Restaurant
27 City Line Ave., Bala Cynwyd, 

Pa. 215-TE 9-3341.
(70-72)

STAFF DIETICIAN. Opening for 
an experienced dietician to work 
with special diets for patients. Sa
lary commensurate with experience. 
Liberal personal benefits. Hrs. 7 AM 
td 3:30 PM & 9:30 AM to 6:30 PM, 
with alternate we4k-qnds. Apply 
Wilmington Medical Center, Per
sonnel Office, 501 W. 14th St., Wil
mington, Del. 19899. An Equal Op
portunity Employer. (68-76)

išmesti
darbi-

Prince-Princeton, N. J. — 
tono universiteto preziden
tas Goheen užgyrė spalio 15 
d., kaip karo moratoriumo 
dieną, kurioje bus rengia
mos prieš karą demonstra
cijos.

Atlantic City, N. J. — Na
mų statybos unijų konvenci
joje kalbėdamas, AFL-CIO 
prezidentas Meany gynė ra
sinę diskriminaciją statybos 
unijose.

Canberra. — Austr a 1 i j a 
prarado Vietnamo kare 350 
kareivių nuo 1968 m., su
žeistų turėjo 2,150.

Paoli, Pa. — A. O. 
ger šūviais užmušė 
žmoną, tris vaikus ir pats 
nusišovė.

Man- 
savo

Milanas, Italija. — 55,000 
šio miesto ir Turino metalo 
ir gumos darbininkų de
monstravo, reika 1 a u d a m i 
darbo valandų.

WAREHOUSE MEN

Full time. 8 AM—4:30 PM.
Advancement.

Overtime. Excellent Company Fringe 
Benefits.

Free Hospitalization and life insur
ance. Paid holidays, and vacation.

Apply:'
GRAND-WAY DISTRIBUTION 

CENTER
43 McKee Drive, Mahwah, N. J.

201-529-3838. (72-78)

UPHOLSTERER WANTED for 
large shop in business since 1926. 
Union shop. Top pay, vacation and 
benefits. Call 243-3394. ES 2-0360. 
LI 9-4363. Newark, N. J.

(68-74)

DIRECTOR
Foster Home, M. S. W.

R. N.
3 weekends, 2 weekdays per month 
in Children’s Infirmary. NURSES 
AIDES—Evenings for Convent In
firmary. ASSISTANT COTTAGE 

MOTHERS. TRUCK DRIVERS, 
CUSTODIAN, GUARDS. COUN

SELLORS. 1:30-10 PM. Weekdays.
10 AM.—7 PM. Weekends.

ST. DOMINICS HOME 
Blauvelt, N. Y. — 914-359-4163.

(71-74)

SHEET METAL MECHANIC. Close 
tolerance, chasis and cabinets, 18 
hours a week. Overtime.
ANCHOR PRECISION PRODUCTS 

489-6565, Hackensack, N. J.
(71-78)

WATCHMAN. Immediate opening. 
Elevator Opr. for nite watchman 
work in downtown luxury hotel. Must 
be a dependable, mature person 
with neat appearance. Full medical 
and pension benefits. Call 215-PE 
5-2179. Phila., Pa. (67-74)

SECURITY GUARDS

CLERICAL. We have a position 
available in our warehouse shipping 
dept, for a capable young man With 

a future.
Apply in person: 

CRANFORD WAREHOUSE
715 South Ave. Ė. Cranford, N. J. 

201-272-6800.
(72-78)

Full or part time. No experience 
necessary. Openings in Trenton, 
Kingston, Lamberville and Penn
ington. Several select positions 
open for men with some experience. 
Paid Vacations, free insurance, uni
forms furnished. Top salary. Pink
erton’s, Inc. 609-587-7532.
An Equal Opportunity Ėm r

(70-76)

CLERK. High school grad. We Are 
looking fot an alert dependable, 
Conscientious person to haridle cle
rical duties in our inbound dock 
operation. Call Mr. Ken Covert. 

643-0488.
CONSOLIDATED FREIGHTWAYS

300 Port St., Newark, N. J.
(71-75)

SCHOOL BUS DRIVERS

ENGINEER—LICENSED. Under
stand refrigeration. Maintenance 
Mechanic with elėctric^ experience.

BREUNINGER DAIRIES
3015 N. 7th St., Phila., Pa.

BA 5-4863. (71-77)

CLĘRK-TYPIST
Accurate typing, invoices and 

general office duties. 
Permanent position.

Huntington Valley, Pa. area. 
Call 215-WI 7-2323.

(67-73)

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvenantiems Lie
tuvoje. Prenumerata 12 dole
rių.

Position for School Bus Drivers 
are available. 12 and 66 passengers. 
,7 AM to 9 AM; 2 PM to 4:30 PM, 
ieither or both. Training prograh) 
provided. Excellent opportunity for 
men or women. ROSE TREE 
MEDIA SCHOOL DISTRICT LO 6- 
7072, between 8 AM and |4 PM.

(65-72)
■ ■ . ......... >

EXTRUDER OPERATIONS. Main
tenance Mechanics. Wanted for po
lyethelene blown-film plant. Unusu
al and vety attractive annual wage 
plan. All other fringe benefits, ma
ny opportunities for management 
training and promotion. Phone 622- 
5800 ext. 202. Mr. Tom Somers. 
Newark, N. J. (71-80)

Perskaitę *,LaUvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.

BAKER. Sbme ekperiehce needed 
for modern' donut plant. Day time 
hrs. Good hrly. rate, benefits. Apply 
Tups. Mr. S. Vėlindv. DONUTS 
GALORE, 1395 Suckle H’way.

■ Pennsauken, N. J. (71-76)
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Netikėtas susitikimas su 
svečiais iš Lietuvos

Trys dienos pas Jurgį Stasiukaitį MIESTE PASIDAIRIUS

Girdėjome, kad Kanadoje tus susitikimus su tautie- 
lankosi tarybinių turistų1 čiais turėję Montrealyje ir 
grupė ir kad jų tarpe yra r" 
du žymūs lietuviai. Gal die
nai kitai jiedu galėsią už
sukti ir į Jungtines Valsti
jas. Ir daugiau nieko.

Trečiadienio vakare jau 
vėlokai parėjęs namo randu ' 
raščiuką. “Pašauk į Pen 
Garden Hotel. Ten randasi 
Antanas Būdvytis.” '

Su niekuo daugiau susi
siekti nebeįmanoma. Sve- i 
čiai ant rytojaus, ketvirta
dienį, jau grįžta į Lietuvą. 
Iš Richmond Hill pasiekti 
Manhattaną ima daugiau 
valandą laiko. Nusiskubi
nau į Pen Garden Hotel jau 
gerokai po aštuonių. Ten 
jau randu Levą Vladimiro
va besikalbant su svečiais.

Kaip nėgerai, kad iš anks
to nebuvome tinkamai in
formuoti apie svečių lanky
mąsi New Yorke. Būtų bu
vę galima juos supažindinti 
su daugiau šios plačios apy
linkės tautiečių. Dabar tik 
man vienam tokia garbė!

Na, ką gi, valandą kitą su 
svečiais pasikalbėjome, dar 
pasivaik š č i o j o m e Broad
way ir 42nd St. apylinkėje, 
draugas Vladimirovas “už- 
fundino” gerą vakarienę, ir 
jau vidurnaktis, laikas į na
mus, laikas į lovą!

Dabar apie svečius.
Antanas Būdvytis yra 

Tarybų Lietuvos Žemdir
bystės Instituto direktorius. 
Jį buvau sutikęs 1966 me
tais. Jau tada jis į mane 
padarė labai gerą įspūdį. 
Jis yra labai gerbiamas vei
kėjas, pripažintas vienu iš 
pačių žymiausių žemės ūkio 
specialistų visoje Tapymų 
Sąjungoje. f r ‘

Ir dabar jis mažai ką dau
giau tekalba. Visos. temos 
jam siejasi su žemės ūkiu. 
Koks jis entuziastas! Kaip 
jis didžiuojasi, kad šiemet 
Lietuvoje, nors nepalankio
mis gamtinėmis sąlygomis, 
derlius labai puikus — gau
ta daugiau kaip 23 centne
riai iš hektaro. Girdi, mes 
jau pralenkėme ir Estoniją. 
Tai milžiniškas laimėjimas. 
Na, ir pasakojo jis man, 
kaip tas pasiekta — geri 
darbštūs žmonės, technika 
ir trąšos, ot kur “paslap
tis” ...

Tik vienas sunkumas kai
me dar sunkiai įveikiamas, 
tai statybos lėtumas. Jokiu 
būdu kol kas nepasivejame, 
jis sako, kaimo gyventojų 
poreikių šiuo klausimu. Ka
me priežastis? Pamatinė 
priežastis tėra viena: Mes 
neturime pakankamai sta
tybinių medžiagų. Todėl 
statyba negali pasiekti to
kių tempų, kokie yra mūsų 
kaimui reikalingi.

Antras svečias — Albinas 
Plioplys. Jis Kauno Darbo 
Raudonosios Vėliavos P. Zi- 
berto Šilko Kombinato di
rektorius. Jo darbas ir pa
šaukimas jau kitoks. Jis 
pramonininkas. Jį sutinku 
ir su juo susipažįstu pirmą 
kartą. Tai taip pat smarkus 
veikėjas, didelis entuziastas. 
Bet, pasakysiu, kadangi že
mės ūkis monopolizavo mū
sų laiką, tai nūdienę Lietu
vos pramonę mažai ir te- 
kliudėme.

Abudu svečiai labai šiltai 
kalbėjo apie viešnagę pas 
Kanados lietuvius. Ten tu
ristai buvo nusidavę net į 
tolimuosius to krašto kam
pus—Winnipeg ir Vancou
ver. Didesnius ir labai šil-

Toronte. Į Kanadą jie at
vyko rugsėjo 9 dieną, o iš
vyko rugsėjo 22 d. Laiko 
buvo nedaug, bet daug ką 
pamatė ir sužinojo. Parsi- 
vežą nepamirrštamų įspū
džiu, v

Kaip sakiau pradžioje, la
bai, labai gaila, kad pana
šių priėmimų ir susitikimų 
negalėjome svečiams su
ruošti čionai. Gal kitą kar-

Išlydėjome
Praėjusį ketvirtadienį Ae

rofloto lėktuvu išvyko į na
mus po dviejų mėnesių vizi
to JAV daktarė Danguolė 
Gurauskienė. Daktarė Gu
rauskienė atvyko į svečius 
pas savo tėvelį Bostone. Pa
buvojo keletą kartų New 
Yorke, buvo nuvykusi į 
Washingtoną, Buffalo, Ni
agara Falls ir Providence.

Daktarė sakė pasiilgusi 
šeimos, nuolatinio darbo ir 
tėvynės.

Pan American aerodro
me — maloni sta i g m e n a. 
Žiūriu, man du pažįstami 
draugai iš T. Lietuvos. Tai 
buvo P. Ziberto v. šilko 
kombinato direktorius Albi
nas Plioplys iš Kauno ir Dot
nuvos Žemdirbystės Institu
to direktorius Antanas 
Būdvytis. Neturėdami lie
tuvių adresų, negalėjo susi
siekti su mumis. Labai gai
la, ir tuo pačiu sykiu rei
kėtų pabarti Kultūrinių Ry
šių komitetą už neaprūpini- 
mą bent kokios įstaigos ad
resu prieš išvykstant iš na
mų.
< Vienok džiaugiausi bent 
valandėlei susitikus tokius 
malonius draugus.
’ Grįžo ir kita lietuvaitė į 
namus, kuri viešėjo, rodosi, 
Detroite pas gimines, bet 
neteko su ja plačiau pasi
kalbėti.

Ieva Mizarienė

MIRĖ
Praėjusį ketvirtadienį mi

rė Marie Rušinskienė, su
laukusi 45 metų. Tai drau
gų Kostės ir Jono Rušins- 
kų sūnaus Vinco žmona.

Marie sirgo 25 metus 
“multiple sclerosis” liga, o 
per paskutinius 15 metų ne
išlipo iš ratukų (wheel 
chair).

Pašarvota Cooke šermeni
nėje ant Roosevelt Avenue, 
Jackson Heights. Jaunieji 
Rušinskai Jackson Heightse 
išgyveno apie 20 metų. Lai
dojimas antradienį.

Gili užuojauta visai šei
mai.

Ieva

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos parlamenta r i n i u o s e 
rinkimuose krikščionys de
mokratai gavo 46 proc. bal
sų, socialdemokratai —arti 
43 proc.

Tunis. — Tunisijoje tva
nai prigirdė 86 žmones, liko 
6,000 benamių.

Washingtonas. — Sen. C. 
E. Goodell pateikė pasiūly
mą Senatui, kad jis nutar
tų pareikalauti prez. Nixo- 
no ištraukti visas Amerikos 
militarines jėgas iš Pietų 
Vietnamo iki 1970 m. gruo
džio 1 d.

Prisieina stebėtis, kaip < 
mažai žinai apie pažįstamą 
žmogų, net ir bičiulį, jei ne- , 
pabūni nors kelias dienas jo 
namuose. Jurgį Stasiukaitį 
pažįstu kelios dešimtys me
tų. Bet pažinau jį tik 
iš jo visuomeniškos veiklos, 
abiems priklausant prie tų 
pačių organizacijų ir turint 
vienokią idėjinę kryptį. Ka
dangi jis ne rašytojas ir ne 
kalbėtojas, tai žinojau apie 
jį tik tą, kad jis geras žmo
gus ir ilgametis visuomeni
ninkas. Apie jo kitus gabu
mus nieko nežinojau.

Šių metų rugsėjo vieną 
dieną gaunu laišką iš Jur
gio. Jis ragina mane atvyk
ti pas jį į jo vasarnamį prie 
ežero, į Greenwood Lake, 
N. Y., ir pabūti kelias die
nas. Pakvietimą priėmiau 
ir nuvykau.

Ne vieno Jurgio namas 
ten — yra jų daug. Bet per 
didelius medžius ir krū
mokšnius vargiai jie mato 
vienas kitą. Yra pašiūrių, 
bet daugiausia namai gra
žūs, kaip ir Jurgio. O Jur
gio namas, iš lauko ir vi
daus, moderniškas.

Jurgis jau pensijoje treti 
metai, tai jis ten gyvena 
penkias dienas savaitėje 
vienas. Jo žmona mokyklo
je mokytojų užveizda toli 
kitame mieste, tai ji par- 
vyksta namon tik savaitga
lyje.

Tik mudu
Todėl mudu su Jurgiu ir 

gyvename tris dienas kaip 
tikri viengungiai. Darėme 
ir kalbėjome, ką norėjome. 
O tų kalbų mudviem netrū
ko. Pasirodė, kad Jurgis ži
no, daugiau dalykų moka, 
negu aš maniau. Aš žino
jau tik tą, kad jis moterų 
plaukų grožio ekspertas ir 
pasekmingas biznierius.

Jurgis mašinistas, dažyto
jas namų, medžio meistras, 
virėjas ir kepėjas. Kai jam 
reikėjo, jis tuose užsiėmi
muose darė gyvenimą. Bet 
jis bandė ir bandė daryti 
viską, kas tik papuola jam 
ant minties. Todėl jo na
me, lauke ir viduje, rasi 
daug ko, kas jo paties pa
daryta.

Nežinau, kas jo virtuvės 
vedėjas, kai jo žmona na
mie, bet dabar, kai aš bu
vau pas jį, tai jis kepė ir 
virė — ir stebėtinai gerai 
ir skaniai! Nors jis griež
tai prisilaiko, dėl sveikatos 
gero, to, ką valgyti ir ką 
gerti, ir kiek, vienok šį sy
kį jis prigamino tiek visko, 
kad aš nepajėgiau savo da
lies suvalgyti.

Jo kepta duona
Vienas įžymus dalykas jo 

buvo, tai jo paties kepta 
duona, kurią jis tik ir teval
go namie. Tą duoną jis ke
pa iš sumaišytų miltų—da
lis paprastų kvietinių miltų 
ir dalis “gluten” miltų, ku
rie turtingi proteinu. Apart 
miltų, jis deda jon razinkų, 
citrino sulties ir kitų daly
kų, jei jis panori kokio sko
nio. Raugina ją mielėmis, 
ir nesigaili jų!

Kai paklausiau jo, kur jis 
ima receptus valgiams da
ryti, tai jis nustebo. Seki
mas kieno receptų esąs se
kimas kito išmislo. Jis to 
dalyko neprisilaikąs. Jis de
dąs į savo mėsų šutinius — 
‘goulash, stews” — tą, kas 
jam patinka ir kas sveikatai 

- gera, iš jo paties patyrimo, 
i Jurgis prezervuoja daug 
į grybų, nes jo giria duoda 
’ jam daug grybų. Bet ne 

vien grybus jis prezervuoja.

Jis taip daro ir su daržo
vėmis, uogomis ir kitais vai- 
siais, ypatingai p rezervuoja 
jis daug obuolių ir kriau
šių.

Pastebėjau, kad jis pats 
ima ir net man duoda vita
minų kapsules. Todėl klau- ' 
siau jo, ar vitaminai dirb
tinėje formoje reikalingi 
sveikatai, kai jis rūpinasi 
taip griežtai geru maistu. Į 
tą jis man atsakė, kad dirb
tiniai vitaminai reikalingi 
kiekvienam žmogui senat
vėje todėl, kad žmogaus kū
no mašinerija nebepajėgia 
išimti kūnui reikalingo kie
kio vitaminų iš valgomo 
maisto.

Turėjau sutikti su jo fi
losofija. Jis vyresnis už ma
ne, bet vikrumu ir pajėga 
jis lengvai pralenkia mane.

Jo chroniški negalavimai 
ir alijošius

Jurgis nuo pat mažens 
paliestas chroniškų negalė
jimų — na, ligų. Visada jis 
kreipdavosi pas gydytojus, 
bet dažniausia jie nedaryda
vo jam nieko gero. Todėl jis 
bandė ir bando pats pagel
bėti sau, ir džiaugiasi, kad 
jis turi geras pasekmes. Jis 
išvengęs prostato liaukų 
operaciją tik todėl, kad jis 
vartojęs petruškų virtą 
skystimą. Bet jis duoda ali
jošiui didžiausią kreditą jo 
sveikatos pataisyme ir pasi- 
liuosavime iš nuolatinio su
sidūrimo su daktarais.

Jam esąs nuolatos reika
lingas insulinas. Pirmiau 
žmonės ėmė insuliną adatos 
pagalba, paskiau jau piliulė
mis. Bet Jurgis skundžiasi, 
kad tas dirbtinis insulinas 
negelbsti tiek, kiek jam rei
kia. Todėl jis ieškojo visur 
ir visokiais būdais geresnės 
pagalbos. Atsitiktinai jis 
patyrė, kad alijošiaus sultis 
duoda jam geriausią pagal
bą. Vartodamas alijošių jis 
jaučiasi visiškai sveikas 
Dabar jis geria ir valgo, ką 
jis nori ir kada nori. Ne
reikia jam vengti nei alaus, 
nei degtinės.

Apie prieš tris metus Jur
gis vyko aplankyti Lietuvą. 
Kelionė netrumpa; jis išbu
vo ten apie mėnesį. Dėl tiek 
laiko Jurgis turėjo prisiga
minti nemažai alijošiaus 
sulties. Jis apskaičiavo, kiek 
jam jos reikės. Bet nepa
taikė; gale vizito atrodė, 
kad jos truks. Susirūpino.

Jurgis eina Vilniuje gat
ve ir žiūri į langus. Gi vie
name lange toks jam tinka
mas alijošius! Tuoj jis į tą 
namą ir pasisako savo rei
kalą. Moteris mielu noru 
pardavė jam savo gražų, 
kuplų alijošių Jurgiui. To 
alijošiaus sulčių jam ir už
teko, iki jis parvyko Ame
rikon.

; Jei jis nebūtų radęs to 
alijošiaus, sako jis, tai ir 

. jam galėję būti bėdos, kaip 

. tūlai jo sankeleivei. Ji pri- 
trūko insulino, tai atsidūrė 
Vilniaus ligoninėje.

1 Daugelį įdomių dalykų 
' Jurgis turėjo pasakyti man 
' apie sveikatos reikalus. In- 
' teresinga buvo jo klausyti.

Bet sveikata ne vienatinis 
dalykas, apie ką jis mėgsta 
kalbėti.

Jurgis Stasiukaitis geras 
progresyvės politikos žino
vas taipgi. Su juo nepri- 
trūksi kalbos, jei pas jį bū
si net ir keliolika dienų.

A. Gilman

Didž i ų j u kapitalistinių 
partijų kandidatai Lindsay, 
Procaccino ir Marchi susi
tarė smarkiai padebatuoti 
per radiją ir televiziją. Lai
kas bus nustatytas vėliau.

Taip pat šie trys kandi
datai “debatuos” ir per 
“The N. Y. Timesą”. Did- 
lapio korespondentas juos 
klausinės, o jie jam atsaki
nės.

Nė nekalbama į tuos de
batus priimti Komunistų 
partijos kandidatą Storey ir 
kitii mažųjų partijų kandi
datus. Tai labai neteisinga.

“kenų” ir kitų maisto įtal
pų, bet nebuvo nurodyta, 
kiek to maisto kvorta, ar 
svaras kainuoja. Nuo lap
kričio 20 dienos turės būti 
tas padaroma.

Maisto krautuvių savinin
kai protestuoja. Jiems bū
sią daug darbo taip kainas 
sužymėti.

šešiolika studentų ir du 
mokytojai uždaryti į kalėji
mą. Jie buvo nubausti už 
dalyvavimą demonstraci j o- 
je p r i e Queensborough 
Community College pereitą 
geg. mėnesį. Turės sėdėti 
nuo 10 iki 15 dienu.

Iki šiol iš kitur atvykęs 
skurdžius negalėdavo gauti 
pašalpos, jeigu nebuvo New 
Yorko valstijoje išgyvenęs 
vienerius metus. Dabar teis
mas patvarkė, kad šis įsta- 
tymas priešingas šalies 
konstitucijai ir yra panaiki
namas.

Vadinasi, į New Yorko 
miestą atvykęs skurdžius iš 
bet kurios vietos šioje šaly
je, turės būti priimtas į pa- 
šalpgavių armiją.

“Medicaid” yra New Yor
ko valstijos planas padėti 
gydytis tiems, kurie neturi 
iš ko užsimokėti. Iki šiol to
kie gaudavo pilną apmokė
jimą. Bet dabar “vardan 
ekonom i j o s” patvarkyta, 
kad 20 procentų gydymosi 
bilos pats skurdžius turės 
pasimokėti.

Bet iš kur jis pasimokęs, 
jeigu neturi?

Tai smūgis New Yorko 
sk u r d ž i a m s. Paliečiama 
daugiau 500,000 žmonių.

Išleistas naujas ir geras 
patvarkymas. Pradedant su 
lapkričio 20 diena, maisto 
krautuvės turės ant kiek
vieno daikto padėti kainą, 
kad pirkėjas žinotų ir ma
tytų ką jis perka ir kiek 
turi mokėti. Tiesa, “super
marketuose” ir iki šiol bū
davo pažymėtos kainos ant

Parengimų Kalendoms
Spalio-October 12 d.

Pietūs pas J. ir K. ČiurlSfo 
jų sodyboj. Pradžia 12 vai?, 
Pattenburg, N. J. Prašome 
newyorkiecius ruoštis nu
vykimui pas Čiurlius. Seki
te skelbimą.

Spalio 19 dieną
LDS 3-čios Apskr. konfe
rencija, “Laisvės” salėje, 
Ozone Park. Pradžia 10:30 
Vai. ryto.

Lapkričio (Nov.) 9
“Laisvės” metinis kon

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Greenpointe.

Žemesnis teismas buvo 
uždraudęs Blue Cross pa
kelti premijas net 43 pro
centais, bet aukštesnis teis
mas tą uždraudimą panaiki
no. Dabar duodama apelia-

Pranešimai
LLD 1-os kp. susirinki

mas įvyks rugsėjo 29 d., 8 v. 
vakaro, <rLaisvės” name. 
Prašau visų narių at^i, 
nes jau atostogos pasibaigt 
Turime daug reikalų aptar
ti.

G. Waresonas

LDS 13 kuopos susirinki-
ei ja dar į aukštesnį valsti-l mas įvyks trečiadienį, spa- 
jos teismą prieš šio teismo lio 1/“Laisvės” salėje. Visi 
patvarkymą. Kuo tas pasi-. kuopos nariai prašomi da- 
b a i ere činna crnclcriiic rncanf' i _ i. __ • • i •__ _baigs, šiuos žodžius rašant 
dar nežinoma.

Šitas pakėlimas paliečia 
3,500,000 niujorkiečių, kurie 
yra Blue Cross apsidraudę.

Blue Cross yra privatiš- 
ka biznio kompanija.

Didžiaj ame Columbijos 
universitete pamokos prasi
dėjo labai ramiai. Bet sa
koma, kad tai ramybė prieš 
audrą. Studentai atnaujins 
savo reikalavimus, dėl ku
rių jie taip triukšmingai ko
vojo pernai. Vėl busią pro
testų ir demonstracijų.

Lilijos Šukytės debiutas
Town Hall

Metropolitan operos so
listė Lilija Šukytė, dar ga
na jauna, bet jau aukštai 
pakilusi savo dainavime. 
Apie ją gražiai atsiliepia 
Lietuvos spauda, jos vardas 
žinomas ne tik Amerikoje ir 
Kanadoje, bet ir Europoje. 
Jos debiutas rugsėjo 14 d. 
Town Hall, New Yorke, 
buvo sėkmingas, ir vietiniai 
didieji laikraščiai labai pa
lankiai apie ją atsiliepė.

Lilija Šukytė, talentinga 
ne tik dainavime, bet ir vai
dyboje. Moka valdyti dai
navimo techniką ir sugeba 
dainuoti jautriai, suvokia 
perduoti atliekamo kūrinio 
turinį. Savo laisva ir švel
nia laikysena ji moka už
valdyti publiką.

Programoje ji atliko dvi 
Mozarto arijas, keletą kūri
nių Šuberto ir Štrausso, o 
pabaigoje lietuviškų liaudies 
dainų, kas publiką labiau
siai sužavėjo.

Lilija Šukytė gimė Lietu
voje ir 1950 metais išvyko 
į Kanadą, kur jinai mokėsi 
muzikos ir dainos. Šią va
sarą gastroliavo Vokietijo
je—Miunchene, kur dalyva
vo Bavarijos festivalyje, at- 
likdama eilę pagrindinių 
vaidmenų. Spauda ten ją 
aukštai įvertino ir laukia 
jos ten vėl pasirodant.

Šį sezoną Lilija Šukytė 
’ dainuos Metropolitan operom 
je, o sekančią vasarą vėl 
ji pakviesta dainuoti Bava
rijos operoje. Linkime jai 
geriausių sėkmių.

Jau daugelis lietuvių me-

nininkų turėjo savo rečita
lius New Yorko Town Hall 
salėje, ir ne vieną kartą ten 
nuskambėjo lietuviška dai
na. Džiugu priminti ir tai, 
kad ten yra dainavęs ir mū
sų Aido Choras.

lyvauti susirinkime. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Valdyba

Pranešimas
LDS Pirmos kuopos susi

rinkimas įvyks spalio 
(Oct.) 7 d., 7-tą vai. vaka
re, “Laisvės” salėje 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park.

Pirmos kuopos nariai ne
pamirškite .

(72-^J)

Milda Žukas iš New Jer
sey telefonu pranešė, kad 
šiuo laiku yra susirgęs mū
sų senas veikėjas laisvietis 
Juozas Stanley 
Guli Overlook 
Summit, N. Y. 
193 Morris Avė.

Pereitą ketvirtadienį Juo
zui buvo padaryta operaci
ja. Linkime greitai ir sėk
mingai su sveikti.

(Stanelis).
Hospital,
Adresas:

New Delhi, Indija.—Mos- 
lemų ir in dusų rel i g i n ė s e 
riaušėse užmušta daugiau 
kaip 1,000 žmonių, sužeista 
apie 2,000.

Detroitas. — Tymsterių 
unija nutarė indorsuoti ne
grą kandidatą Austin majo
ro vietai.

Detroitas. — General Mo
tors Fleetwood fabriko dar
bininkai nutarė streikuoti 
prieš skubumo sistemą.

Los Angeles. — Mokyto
jų Taryba už taiką Vietna
me šaukia masinę demon
straciją lapkričio 9 d.

Pietūs pas J. ir K. 
Čiurlius

Sekmadienį, spalio 
įvyks pietūs pas draugus 
čiurlius 12 valandą. Ji>e gy
vena Pattenburg, N. J.

štai kelrodis: Pattenburg 
randasi prie kelio 22. Taigi 
tuo keliu ir reikia važiuoti 
tiek iš New Yorko pusės, 
tiek ir iš Eastono pusės. Iš 
New Yorko pusės Pattei- 
burgas randasi kairėje pu
sėje kelio 22, iš Eastono— 
dešinėje. Automobilių vai
ruotojai žinote, kad priva
žiavus Pattenburg iškabą 
reikia išsisukti.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Ona Yakštiene
Mirė rugsėjo 30, 1964 m.

Jau penkeri metai kai mirė mano mylima žmo
na Ona. Liūdna be jos. Prisimenu, ją kasdien. 

. Ji ilsisi gražiose Cypress Hills kapinėse.

Frank Yakštis, vyras
Ozone Park, N. Y.i




