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KRISLAI
Leonas Jonikas
Skaudu atsisveikinti 
Tiktai New Yorkas 
Laukan iŠ Libijos

“Jūs turite suprasti. . . ” 
Tol nebus ramybės

A. Bimba

šiuos krislus rašiau trečia
dienį. Rašau susirūpinęs. Skau
du širdyje. Už valandos kitos 
skrendu į Chicagą su begalo 
liūdna misija. Mirė mūsų 
draugas LEONAS JONIKAS. 
Skrendu viso “Laisvės” kolek
tyvo ir visų laisviečių vardu 
paskutinį kartų jį pagerbti, su 
juo amžinai atsisveikinti.

Dar taip neseniai, tik prieš 
keletą savaičių, kai jis mūsų 
Long Islande (Montauk Po
int) ilsėjosi ir gydėsi sūnaus 
šeimoje, mudu su Ilse jį ap
lankėme, gražiai, draugiškai 
pasikalbėjome. Mums atrodė, 
kad Leonas sveikatą atgauna, 
gražiai sveiksta. Paskui pra
sidėjo “Vilnyje” vėl pasirody
ti jo kolumna. Vadinasi, mū
sų mielas draugas jau tiek su- 
sveiko, jog jau pradeda dirb
ti savo pamėgtąjį redakcijoje 
darbą, kuriam jis turi tokį 
puikų talentą.

Bet štai pirmadienis. Dar 
gerokai prieš pietus. Skambi
na draugė Alisė, Leono ilga
metė gyvenimo draugė ir san- 
keleivė. Liūdna žinia. Mūsų 
Leonas mirė anksti šj rytą! 
Nesinori tikėti, deja, žiauri 
tiesa. . .

Dabar skrendu į laidotuves, 
žinau, kad man Chicaga ne
bebus tokia, kokia būdavo, 
kai Leonas buvo gyvas. Jis vi
sada mane užkrėsdavo “ne
pagydomu” optimizmu. Net ir 
sunkiausiais laikais jis į mūsų 
judėjimo ateitį žiūrėdavo 
šviesiomis akimis. Dabar jo

Didžiosios demonstracijos i 
bus Washingtone ir “LAISVES” VAJUS Pacifiko uostų dokininkai

San Franciske
Washingtonas. — 

sis Mobilizacijos Komitetas 
karui baigti Vietname skel
bia, kad lapkričio 15 d. įvyks 
didžiausios demonstracijos 
Washingtone ir San Fran
ciske, kokių iki šiol tuose 
miestuose dar nebuvo. Iš 
daugelio visos šalies miestų 
taikos kovotojai vyks trau
kiniais, automobiliais, bu- 
sais ir kitokiais būdais, kad 
dalyvautų demonstracijose 
ir pareikalautų baigti karą.

New Yorke, Chicagoje ir 
kituose miestuose yra užsa
kyti specialūs traukiniai ke
lionei. Pasiruošimai eina vi
są laiką, o lapkričio 13 ir 14

Nauja- dienomis įvyks padidintos 
mobilizacijos visuose mies-
tuose.

Moratoriumo ruošėjai nu
rodo, kad prez. Nixonas 
lapkričio 3 d. pasakė esąs 
priešingas ištraukti ameri
kiečių militarines jėgas iš 
Pietų Vietnamo, iki bus lai
mėta taika. O tai reiškia, 
kad karas bus tęsiamas, nes 
taikos nebus toly kol Jungti
nės Valstijos neištrauks sa
vo karių iš Pietų Vietnamo. 
Todėl kova už karo baigimą 
tenka padidinti ir priversti 
prez. Nixona išklausyti 
žmonių balsą.

Prez. Nixonas paneigė taiką, sako 
Kompartijos sekr. Gus Hall

Los Angeles, Calif.—Pre
zidentas Nixonas lapkričio 
3 d. pareikalavo vietnamie
čių besąlyginiai pasiduoti 
agresoriams, pareiškė čia 
kalbėdamas Komunistų Par
tijos generalinis sekretorius 
Gus Hali.

Kalbėdamas karui baigti 
mitinge, Hali aiškino, kad 
Nixonas demagogiškai rei
kalavo visų paremti Jungti
nių Valstijų agresiją Viet
name. Nixonas tikisi, kad 
Amerikos “tyli dauguma” 
gyventojų remia jo adminis
tracijos programą.

Hali nurodė, kad JAV im

pelializmui ir agresijai ne
galima nusilenkti, reikia vi
siems taikos šalininkams 
dalyvauti lapkričio 15 d. 
moratoriume.

Washingtonas.— Federa
linės valdžios tarnautojas S. 
C. Welch, kaltinamas nušo
vimu savo boso, kalėjime 
pasikorė.

Tokijas.—Japonijos agri
kultūros ministerija paskel
bė, kad šiais metais buvo 
geras ryžių derlius, iš kurio 
galės išgauti daugiau kaip 
14 milijonų tonų.

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ streikuos ir dalyvaus
Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 

ir tęsis iki 31 d. gruodžio, 1969 m.
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai
Valys Bankus, Brooklyn, N. Y............................. 1340
J. Jaskevičius, Worcester, Mass.  ............. 16841
Philadeiphijos vajininkai .................................... 736
M. Uždavinis, Norwood, Mass.............. ......... 536
Connecticut valstijos vajininkai .............. ... 510
A. Račkauskiene-M. Kazlauskiene,

Haverhill - Lawrence, Mass................. .... 504
Eva Kralikau-skienč, Lawrence, Mass....................420
Chicago, Ill............................................................ 420
Vera Smalstiene, Livonia, Mich.............................. 420
S. Penkauskienė A, Shupetrienė,

Lawrence - Haverhill, Mass........................... 396

New Jersey valstijos vajininkai 412
J. Staniene, Baltimore, Md........ 360
Paul Alekna, St. Pete., Fla........ 360
So. Bostono vajininkai ............ 328
M. Valilionienė, Miami, Fla...... 324
Kanados vajininkai .................. 202
A. Bemat, Los Angeles, Calif. 252
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. 252
Rochester, N. Y........................... 192
P. Beeis, Great Neck, N. Y. 180 
LLD 74 kp., New

Kensington, Pa..................... 144

Pittsburgh, Pa............................. 144
V. Sutkienė, V. Taraškienč,

San Francisco, Calif........... 120
M. Žiedelis, Nashua, N. H.......... 107
C. K. Urban, Hudson, Mass...... 72
L. Tilvick, Easton, Pa............... 72
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. 36 
LLD 20 kp. ir Mot. skyrius,

Binghamton, N. Y.................. 34

(Tąsa 6-me pusi.)

Kadras iš statomo lietuviško kino filmo “Birželis, 
vasaros pradžia.”

Iškilmingai minėta socialistines 
revoliucijos 52 metų sukaktis

karui moratoriume
San Francisco, Calif. ___ct

Pacifiko pakraščio uostų 
darbininkai lapkričio 15 d. 
streikuos prieš Vietnamo 
karą. Dokininkų unijos va
dovybė teigia, kad apie 15,
000 dokininkų prisidės prie 
moratoriumo lapkričio 15 d., 
dalyvaus demonstracijose.

Demonstracijose jie neš 
savo iškabas ir vėliavas. 
Unija kviečia ir kitas uni
jas prisidėt prie moratoriu
mo, dalyvauti demonstraci
jose. Kviečia tą dieną dar
bininkus streikuoti ir daly
vauti demonstracijose.

Glassgow, Škotija.— Uni
versiteto mokslininkai išty
rė lukemijos (kraujo vėžio) 
virusus katėse ir perdavė 
šunims ir kiaulėms. Dabar 
jiems aišku, kad virusai su
kelia kraujo vėžį.

Burlington. — Vermont 
universiteto juodieji stu
dentai griežtais protestais 
privertė uždaryti 73 metų 
Kake Walk karnivalą, ku
riame visada būdavo prak
tikuojama rasinė diskrimi- 
naacija.

Rinkimuose daugiau laimi taikos 
šalininkai, reakcija prakišo

New Yorko majoro ir ki
tų miesto pareigūnų rinki
mai parodo, kad taikos ša
lininkai daugiausia laimėjo, 
o reakcininkai žymiai pra
laimėjo. Majoras Lindsay 
labai teisingai pasakė, kad 
“New Yorko žmonės nori 
baigti karą Vietname”.

Reakcijos vėliavą nešė re- 
publikonų ir konservatyvių 
kandidatas Marchi, bet jis 
rinkimuose buvo sumuštas. 
Jis laikėsi prez. Nixono pro
gramos Vietnamo karo 
klausimu.

Liberalų Partija, buvusi 
trečioji partija’ New Yorke, 
dabar kaip taikos šalinin
kė iškilo į pirmąją vietą.

New Jersey rinkimuose 
laimėjo Nixono šalininkas 
Cahill tiktai todėl, kad de
mokratų kandidatas Mey- 
ner nedrįso kovoti prieš ka
rą, todėl balsuotojai nema
tė skirtumo tarp demokra
tų ir republikonų kandida
tų, kaip prezidentiniuose 
rinkimuose nematė skirtu
mo tarp republikbno Nixono 
ir demokrato Humprey.

Komunistų kandidatai N. 
Y. majoro vietai R. Storey 
gavo 4,087 balsus, kontro
lieriaus vietai Jesus Colon 
—7,778. Jie būtų gavę daug 
daugiau balsų, jeigu dauge
lis taikos šalininkų nebūtų 
balsavę už Lindsay.

neberamiu!
Su Leono mirtimi mes nete

kome vieno iš pačių tauriau
sių lietuvių tautos sūnų, vieno 
iš karščiausiai atsidavusių A- 
merikos lietuvių veikėjų ir 
kovotojų už darbo liaudį, už 
demokratiją, laisvę ir naują 
rytojų. Leono mirtis didžiau
sias pažangiajam judėjimui 
nuostolis. Didžiausias nuosto
lis mūsų organizacijoms, mū
sų spaudai, ypač spaudai. Ne
tekome didžiulių gabumų žur
nalisto, redaktoriaus, kritiko. 
Nelengva bus užpildyti jo pa
liktą vietą. Sunku bus be jo 
apsieiti “Vilniai”. • .

, Mūsų giliausia užuojauta 
draugams vilniečiams. Mūsų 
giliausia užuojauta Alisei, sū
nui Leonui ir jo šeimai, ir vi
siems velionio artimiesiems.

Pereitas antradienis buvo 
svarbi diena kaikuriose valsti
jose ir kaikuriuose miestuose. 
Buvo įtempta diena, nes įvy
ko valdžių rinkimai. Dabar iš 
jų daromos visokios išvados.

Ypač džiaugiasi prezidentas 
Nixonas išrinkimu republiko- 
no Linwood Holton Virginijos 
gubernatoriumi, o William T. 
Cahill New Jersey valstijos. 
Jis už juos kalbėjo ir dabar 
jų laimėjimą skaito laimėjimu 
ir užgyrimu jo politikos, ypač 
Vietnamo karo. Bet argi taip 
buvo? Vargiai. Tuose rinki
muose Vietnamo karas nebu- 
ro* keliamas, nebuvo sakoma, 
kad balsuojant už Holton ir 
Cahill bus pasisakoma už ka
ro^ tęsimą.

(Tąsa 6-ame pusi.)

Prez. Nixono kalba 
už karo tęsimą

Maskva. — TSRS spaudos 
agentūra Tass nupiešia 
prez. Nixono kalbą, sakytą 
lapkričio 3 d. Vietnamo ka
ro klausimu, kaip dar kartą 
bandymą Amerikos publiką 
apraminti, kad ji nereika
lautų dabar baigti karą.

Tarybinis spaudos komen
tatorius V. Kharkovas rašo, 
kad toji kalba yra Johnso- 
no administracijos progra
mos tęsimas su priedu karą 
“vietnamizuoti,” daugiau 
vietnamiečių įtraukti į 
skerdynes.

Tuo pačiu metu prem
jeras Kosyginas “draugiš
koje atmosferoje” susitiko 
Pietų Vietnamo revoliuci
nės valdžios delegaciją, at
vykusią minėti socialistinės 
revoliucijos 52 metinę su
kaktį.

Teroras Brazilijoje
Sao Paulo. — Brazilijos 

policija mirtinai peršovė 
Carlos Marighellą, kaltina
mą kidnapinime Jungtinių 
Valstijų ambasadoriaus El- 
bricko.

Terorizuoja ko v o t o j u s 
prieš militarinį režimą. Poli
tinių kalinių pilni kalėjimai.

Š. V. ragina ištraukti 
amerikiečiu jėgas

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo radijas ir spauda pa
sisakė dėl prez. Nixono kal
bos Vietnamo karo klausi
mu. Nixono kalba tik ap- 
tvirtina administracijos nu
sistatymą palaikyti JAV 
militarines jėgas Pietų 
Vietname.

Kol nebus ištrauktos vi
sos Amerikos jėgos iš Pietų 
Vietnamo ir nenutraukti 
ryšiai su Saigono valdžia, 
tol nebus taikos Vietname, 
rašo -Š. Vietnamo spauda.

Studentai protestuoja 
prieš militarizmą

Cambridge, Mass. —Dau
giau kaip 1,000 studentų de
monstravo prie Mass. Tech
nologijos instituto, protes
tuodami prieš institute pa
laikomą militarinį tyrinėji
mą.

Demonstrantai reikalauja 
panaikinti militarinį tyrinė
jimą. Apie 30 prieškarinių 
grupių pridavė instituto ad
ministracijai reikalavimą.

Ankara.— Turkijos prem
jeras Demirel perorganiza
vo kabinetą, iš senųjų mi
nistrų paliko 12, o kitus 12 
įtraukė jaunesnio amžiaus.

Maskva. — Socialistinės 
revoliucijos 52 metų sukak
tis iškilmingai minėta lap
kričio 7 d. Maskvoje įvyko 
milžiniška demonstracija. 
Taipgi suruoštos demons
tracijos visose tarybinėse 
respublikose. Lietuvoje di
delės demonstracijos įvy
ko Vilniuje, Kaune, Šiau
liuose, Panevėžyje ir dauge
lyje kitų miestų.

Iškilmingai buvo praves
tas revoliucijos minėjimas

ir kitose socialistinėse šaly
se, taipgi daugelyje nesocia- 
listinių šalių.

TSRS prezid. Podgornas 
ir gynybos ministras mar
šalas Grečko socialistinės 
sukakties minėjime smerkė 
JAV prez. Nixoną už Viet
namo karo tęsimą, taikos 
derybų trukdymą. Visgi jie 
priminė kad Tarybų Sąjun
ga nori draugiškesnių san
tykių su Jungtinėmis Vals
tijomis.

Didelės, iškilmingos buvo laidotuvės
Labai skaitlingai ir iškil

mingai Chicago® pažangieji 
lietuviai atsisveikino su savo 
mylimuoju veikėju Leonu 
Joniku. Jau pereito trečia
dienio vakare jie susirinko 
į Mildos salę, kur buvo jo 
palaikai pargabenti iš Ridi
ko šermenines, čia buvo 
pravesta graži liūdnų dainų 
ir kalbų programa. O ket
virtadienio Vytą jau prieš 
dešimtą valandą buvo pil
nu t e 1 ė didžiule šermeni
nes koplyčia velionio gimi
nių, draugų, bičiulių, čia vėl 
buvo prie liūdnos muzikos

ir daihų pasakyta viena ki
ta atsisevikinimo kalba.

Po to ilga linija automobi
lių, pripildytų palydovais, 
pasileido linkui krematori- 
jos. O ten laidotuvių direk
torius p. Ridikas tarė pas
kutinį atsisveikinimo žodį.

Po visų apeigų palydovai 
buvo pakviesti į Mildos sa
lę pietauti. Salė prisipildė.

Taip ir baigėsi šios dide
lės, gražios, įspūdingos lai
dotuvės. Aišku, kad apie 
jas plačiau parašys vietiniai 
korespondentai.

Dar tenka pridurti, kad

TSRS turi pirmenybę 
ekonominiame kare

St.. Lous. — Misouri uni-

Mažins vakarą prekių 
įvežimą

Praga. — Čekoslovakijos
versiteto ekonomijos profe- valdžia nutarė mažinti pre- 
sorius R. L. Allen sako, kad kių įvežimą iš nesocialisti- 
Tarybų Sąjunga turi “di- nių šalių, bet padidinti pre- 
desnį potencialumą vesti j kių įvežimą iš socialistinių 
taikos metu ekonominį ka- šalių.
rą, negu Jungtinės Vals
tijos.”

TSRS turi galimybių laips
niškai įsitvirtinti ekonomi
niai atsilikusiose šalyse, nes 
ji ten veikia ne pelno su
metimais, kaip Jungtinių 
Valstijų kapitalas.

Turinas, Italija. — Fiat 
automobilių darbininkai su
streikavo. Jie demonstravo 
prie Turino Automobilių. 
Iššaukta 2,000 policistų 
prieš streikierius.

Brooklyn, N. Y. — Žydų 
sinagoga aptepta hitlerinin
kų svastikomis ir užrašyta: 
“Kill Jews” juodais dažais.

ketvirtadienį koplyčioje bu
vo perskaityta keletas te
legramų, gautų iš Lietuvos 
sostinės Vilniaus, reiškian
čių giliausią užuojautą 
draugei Alice Jonikienei, jo 
sūnui Leonui ir visiems vil
niečiams. Tai visuose pali
ko labai gilų įspūdį.

Rep.

Skelbia, kad nacionalinė 
gamyba pakils 5.6% darbi
ninkams atlyginimai bus 
pakelti 2.6%.

Argentinoje daugiau 
milijonas beraščių

Buenos Aires. — Argen
tinos pažangiųjų lietuvių 
laikraštis “Vaga” rašo:

Profesorius Ramallo, kal
bėdamas su spaudos atsto
vais, nurodė, kad šalyje yra 
i.164,169 visiškų beraščių. 
Tuo pačiu laiku yra 41.6% 
nebaigusių numatytos moks
lo programos. Tokių skai
čius siekia 6,332,666.

Mirė M. Michelsonienė
Bostonas.— Mirė buvusio 

“Keleivio” redaktoriaus Mi- 
chelsono žmona Margareta 
Palaidota spalio 31 d.

Velionė gimė 1891 m. rug 
sėjo 2 d. Lietuvoje, bet 3 
metų amžiaus buvo tėvų at- 
vešta į Jungtines Valstijas.
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Gal kas nors ir bus daroma
JAU kelinti metai diplomatijoje plačiai linksniuoja

mas “Europos saugumo” klausimas. Bet iki šiol nuo žo
džių nebuvo toliau nueita. Socialistinių šalių pa
siūlymai tokiam saugumui pasiekti nerado pritarimo 
Jungtinių Valstijų, Vakarų Vokietijos ir viso NATO blo
ko valstijose. Kaip žinia, socialistiniai kraštai su Ta- 
rybii Sąjunga priešakyje net ėjo taip toli, jog siūlė lik
viduoti NATO ir Varšuvos Sutarties militarinius blokus. 
Niekas iš tų pasiūlymų neišėjo.

Laikinai visas tas; reikalas buvo tarytum padėtas į 
šalį. Tačiau dabar veltas klausimas pradedamas judinti. 
Antai šiomis dienomis Pragoję įvykęs socialistinių šalių 
užsienio reikalų ministrų susirinkimas išleido naują at
sišaukimą dėl Europos saugumo. Atsišaukime siūloma 
kada nors 1970 metų pradžioje Suomijos sostinėje laikyti 
Europos saugumo užtikrinimui konferenciją.

Bet tai ir vėl tiktai pasiūlymas. Ir vėl viskas pri
klauso NATO valstybėms. Iš Briuselio pranešama, kad 
NATO diplomatai dabar jau “prielankiai žiūri į šį pasiū
lymą.” Matyt, Jungtinės Valstijos tam nebesipriešina. 
O, girdi, nebesipriešina todėl, kad naujajame pasiūlyme 
nesakoma, jog konferencija turi susidėti tiktai iš euro
pinių šalių atstovų, nebesakoma, kad Jungtinės Valstijos 
ir Kanada negali turėti atstovybės. Vadinasi, manoma, 
kad siūlymas reiškia gerokai platesnę konferenciją.

Dabar tik lieka palaukti, kada formaliai NATO vals
tybės užgirs tokios konferencijos sušaukimą. Kol to ne
simato, mažai tereiškia ir kalbos, kad jos jau žada kon
ferencijai nebesipriešinti.

Galima pridurti, kad pasikeitimai Vakarų Vokieti
joje gal žymiai prisidėjo prie naujų pastangų Europą 
apvienyti ir apsaugoti. Naujasis V. Vokietijos premje
ras Willy Brandt sakosi esąs Europos saugumo idėjos 
šalininkas. Jis, kaip žinia, kalba apie pagerinimą santy
kių su Rytų Europa, netgi ir su Rytų Vokietija. O į Eu
ropos saugumo sąvoką turi įeiti klausimas apie pašalini
mą įtampos tarp Rytų ir Vakarų Europos.

TVIRTAS IR 
DVASININKŲ BALSAS 
PRIEŠ KARĄ

O visgi Amerikoje turime 
didelę dvasininkų (kunigų, 
pastorių, rabinų) grupę, 
kuri aktyviškai dalyvauja 
prieškariniame jud ėjime. 
Jie turi suorganizavę komi
tetą “Clergy and Laymen 
Concerned About Viet
nam.” Komitetas mums 
prisiuntė savo vėliausią ap
linkraštį, savo rūšies atsi
šaukimą.

Pažymėję kokius nuosto
lius šiame kare jau yra pa- 
nešę amerikiečiai ir vietna
miečiai, dvasininkai ragina 
prisidėti prie jų pastangų 
šam karui baigti. Jie sako: 
“Mes kalbame prieš karą. 
Mes rašome prieš karą. Mes 
duodame patarimus prieš 
karą. Mes darbuojamės nu
statymui visuomenės opini
jos prieš karą ir paveiki- 
mui įstatymų leidėjų. Mes 
tai darome iš sakyklų, teis
muose, drafto tarybose, gat
vėse — visur, kur tik žmo
nės susirenka.”

Už tokią jų veiklą jie yra 
persekiojami, kaip ir visi
kiti kovotojai prieš karą? 
Jie skundžiasi: “Kai ku
rie mūsų esame mūsų pa
rapijų pasmerkiami, virši
ninkų baudžiami, net val
džios kalinami. Bet mes ne
sitrauksime iš kovos lau
ko...”

Toliau aplinkraštyje nu
rodoma, kad jų pastangos 
nėra veltui. Su jų nuomone 
pradedama daugiau skai
tytis? Jie sako: “Visuome-

nuvertus Komuną, išskerdė kilniomis idėjomis ir draugų 
ne tik komunarus, bet ir jų nepalaužiama energija, iškil-
šeimas. Laikraštis nurodo, 
kad komunistų vadovauja
mi revoliuciniai perversmai 
buvo pravesti su mažiausia 
prievartos.

Iš kitos pusės, sako “Dai
ly World,” tokie išdavikai, 
parsidavėliai ir žmogžu
džiai, kaip Thieu-Ky klika, 
negali išsisukti nuo> baus
mės. Bet juos pašauks at
sakomybėn patys Vietnamo 
žmonės.

Laikraštis taipgi pastebi, 
kad jau kalbama apie tų nu
sikaltėlių priglaudimą Ame
rikoje, kai Vietnamo karas 
pasibaigs. Čionai jie suvy- 
kę ištikimai tarnaus, kaip 
šnipai ir agentai, Amerikos 
valdančiajai klasei. Jiems 
čia neturėtų būti vietos.
PIETŲ AMERIKOS 
PAŽANGIOSIOS 
SPAUDOS VARGAI 
IR SUNKUMAI

Spalio mėnesį Urugvajuje 
leidžiamas laiKraštiš “Dar
bas” minėjo savo 34 metų 
sukaktį, 'lai gana ilgas ir 
didvyriškai nueitas kelias.

ypač su

pabrėžė 
sekreto-

Patarimas Vakarų 
Vokietijos vadovybei

AMERIKOS spaudoje plačiai rašoma apie Vakarų 
Vokietijos naujosios vyriausybės pasisakymus dėl santy
kių su Rytų Europos socialistiniais kraštais, o 
Tarybų Sąjunga.

Tarybų Sąjungos vadovybės nusistatymą 
Tarybų Sąjungos Komunistų partijos pirmasis
rius Leonidas Brežnevas savo kalboje spalio 27 dieną su
sitikime su Čekoslovakijos komunistų vadais Kremliaus 
suvažiavimų salėje. 

....
Brežnevas pasakė: .
“Sudaryta nauja vyriausybinė koalicija, kurioje le

miamas vaidmuo tenka socialdemokratams. Ši koa
licija paskelbė eilę pareiškimų, kuriais pabrėžiamas noras 
užimti, sprendžiant tarptautinius reikalus, reališkesnę 
poziciją.

Mes 
rimtai, 
publikos 
mybių. 
vyzdžiui, jeigu Vakarų Vokietijos vyriausybė oficialiai 
pripažintų Europoje susidariusias sienas, taip pat ir sie
ną tarp VFR ir VDR, pripažintų Miuncheno susitarimą 
negaliojančiu nuo pat pradžių, atsisakytų KDS vyriausy
bės iškeltos neteisėtos pretenzijos veikti visos vokiečių 
tautos vardu ir pan. Jeigu VFR žengtų tokio pobūdžio 
žingsnius, taip pat prisijungtų prie Branduolinio ginklo 
neplatinimo sutarties ir kartu su kitomis valstybėmis da
lyvautų, sudarant Europoje kolektyvinio saugumo siste
mą,tai neginčijamai būtų teigiamas indėlis, sprendžiant 
problemas, nuo kurių visų pirma priklauso tvirta taika 
ir tautų saugumas.

Aišku, kad, jeigu naujoji VFR vyriausybė pradėtų 
vykdyti politiką, atitinkančią realiąją reikalų padėtį Eu
ropos žemyne ir tvirtos taikos interesus,. tai suprastų 
ir paremtų Tarybų Sąjunga ir, reikia manyti, kitos Euro
pos tautos.

Europos tautų siekimas taikiai bendradarbiauti turi 
būti įgyvendintas. To reikalaja mūsų laikmetis.”

norėtume tikėti, kad tokie ketinimai skelbiami 
Vadovaujantieji Vokietijos Federatyvinės Res- 
sluoksniai jiems įgyvendinti turi plačių gali- 
Nesunku suprasti, kaip reikšminga būtų, pa-

PATARIMAS
Prancūzijoje viename pro

vincijos laikraštyje buvo iš
spausdintas toks skelbimas: 

“Patariame moterims, kaip 
galima pačioms pasisiūti sa
balų kailinius. Gavę 10

frankų, išsiunčiame smul
kias instrukcijas laišku:

Atsakymas-instrukcija bu
vo tokio turinio:

Pirmiausia jūs turite su
gauti 70 sabalų.”

mingai įžengs į 35-uosius jubi
liejinius metus.

JIEMS GAILA NIXONO
Chicagos kunigų “Drau

gas” (lapkr. 3d.) ilgiausiu 
vedamuoju sumini visas 
mūsų prezidento Nixono 
bėdas. Jis jas įgijęs iš se
nosios vadovybės. Dabar 
jam esą be galo sunku su
sidoroti ne tik su bolševi
kais ir tarptautiniu komu
nistiniu judėjimu, ale ir su 
savo šalies intelektualais, 
kurie, pav., kelia triukšmą 
prieš Vietnamo karą.

Visa tai suminėję ir ap
verkę, “Draugo’’ redakto
riai savo nuomonę susu
muoja šitaip:

Taigi dar nėra atėjęs lai
kas ant JAV prezidento pe
čių uždėti naujus sunkumus 
arba, kaip sako lietuviškas 
priežodis, “visus šunis karti.” 
11. Nixonas nėra nei blogas, 
nei nepajėgus prezidentas. Jis 
yra tik gavęs blogą paliki
mą, ne tiek jo pirmtakūnų, 
kiek tam tikros gyventojų da
lies sukurtą. O harmonizuoti 
muzikos instrumentą su per-

i ar per-

Neseniai mus pasiekė ži
nia, akd Montevidėjuje mirė 
Simonas (ar Simas) Žilio
nis. Velionį aš gerai paži
nojau, su juo mudu drauga
vome.

Simonas Žilionis buvo ti
kras proletaras, taurios šir
dies žmogus, emigravęs iš 
savo škurdžios Dzūkijos 
darbo ieškoti tolimame Uru
gvajuje. Man su juo teko 
susipažinti ir bematant su
sidraugauti, kai 1937 metais 
atvykau iš Brazilijos.

Jis tuomet dirbo aliuminio 
indų fabrike netoli “Agrasi- 
dos” tramvajų garažo. Dir
bo jis sunkų, dulkiną šlifa
vimo darbą. Už menką at
lyginimą.

Pietų pertraukos metu Si
monas kasdien užsukdavo 
į “Darbo” spaustuvėlę

me, be mokytojų. Bet užtat 
jis gana gerai mokėjo skai
tyti laikraščius, knygas. Aš 
stebėdavaus, žiūrė damas, 
kaip jis “kirsdavo į druką” 
ir ispaniškai. Nė vieną die
ną man neteko matyti Si
mono be rytinio laikraščio, 
kurį jis godžiai skaitydavo 
pietaudamas, komentuoda
mas, ką paskaitė.

Mudviejų nuoširdi drau
gystė,. tur būt, užsimezgė to
dėl, kad aš buvau neseniai 
išsivadavęs iš braziliško
sios reakcijos nagų, o Si
monas — veiklus, atsidavęs 
Urugvajaus Komunistų 
partijos narys, patyręs fa
šistinio Teros režimo perse
kiojimus, pasityčiojimus. 
Kartą (man pasakojo kiti) 
S. Žilionį policija suėmė vie
no mitingo mieste metu.į UarDO spaustuvėlę, “u miuiigu mieste metu, 

įrengtą Gheneral Paljecha Komjsarij o j (nuovadoj) po- 
gatvėje, greta to paties licininkai įniko jį visaip 
tramvajų garažo. Mudu ta- rorizuoti, daužyti, įžeidinėtr

Ta proga spalio 24 dieną (daug atsileidusiomis 
išėjo gerokai padidintas nu- |dau&’ ištemptomis ir net nutrū-
me ris.

Savo vedamajame “Gar
binga ‘Darbo’ Sukaktis” 
redakcija šitaip apibūdina 
tą nueitą kelią:

Trisctesimt keturių metų nu
eitas “Darbo” periodinis ke
lias per visą laiką buvo di
džiai sunkus. Bet tas kelias 
buvo ryžtingas ir garbingas,— 
tai jau seniausias Pietų Ame
rikos darbininkų laikraštis,

kusiomis stygomis 
va. Nelengva ir 
prezidento priešų 
kraštutinės kairės 
eilė neapdairių 
mokslo žmonių, 
kų ir kongreso narių.

nės opinija vis daugiau ir šiandien sulaukęs 34 metus, 
daugiau nusistatė .prieš šią C .
kruvinąją beprotybe Pietry- Įselvljoje,,Je,dtz~
daugiau nusistatė /prieš šią

tinę j e Azijoje. Bet mes 
neturime iliuzijų, kad karas 
jau beveik pasibaigęs. Toli 
gražu karas nėra pasibai
gęs šimtams tų amerikiečių 
ir vietnamiečių, kurie dar 
žus šiame kare arba bus su
žeisti. Mes turime įtikinti 
prezidentą Nixoną, kad šio 
karo baigimas turi būti pir
moje vietoje.”

Prieškarinė veikla reika
linga ir finansinės paramos. 
Dvasininkai šaukia: “Var
dan dievo, padėkite mums 
sulaikyti šią skerdynę 
bar.”

da-

JIE NETURĖTŲ 
IŠSISUKTI 
Iš BAUSMĖS

Dienraštis “Daily World” 
(lapkr. 4 d.) cituoja “Wall 
Street Journal,” kuris lieja 
krokod iliškas ašaras dėl 
Pietų Vietnamo Thieu, Ky 
ir visos išdavikų ir parsida
vėlių klikos. Kapitalistų or
ganas klausia: “Ar dauge
lis tų’papras tų piliečių, ku
rie maršavo Moratoriumo 
gretose, iš tikrųjų norėtų 
neapgalvoto ištraukimo 
Amerikos jėgų iš Vietna
mo? Ar jie pagalvoja apie 
tą skerdynę, kuri galėtų 
įvykti po tokio amerikiečių 
išsitraukimo ?”

Vadinasi, laimėjęs Liau
dies Išsilaisvinimo Frontas 
suruoštų skerdynę prieš 
tuos, kurie šiandien Pietų 
Vietnamą valdo ir taikau j a 
Amerikos agresijai. “Daily 
World” griežtai paneigia 
tokį karo tęsimo pasiteisi
nimą. Tokias skerdynes ruo
šia valdančiosios kapitalis
tinės klasės, o. ne komunis
tai. Laikraštis primena Pa
ryžiaus Komunos laikus, 
kai Prancūzijos buržuaziją,

mini savo sukaktį. Nei vienas 
laikraš

tis negalėjo turėti tiek daug 
atsakingų rėdą k t o r i ų kaip 
“Darbas”, ir .visos priežastys 
yra surištos su ekonominiais 
spaudos sunkumais, nes visi 
“Darbo” redaktoriai ir ben
dradarbiai per visą 34-ių me
tų laikotarpį aukojo ir aukoja 
savo laisvalaikį “Darbo” pus
lapių užpildymui, nes iždo pa
jamos vien tik 
bes apmokėti 
administracijos 
dengti. Be to, 
labai ankstyva 
“Darbui” labai aktyvius drau
gus ir bendradarbius, prieš 
kuriuos — sukakties metu — 
lenkiame galvas prisiminda
mi: Stasį Gužaus,ką, Jurgį Ja- 
nulionį Bronių Vidricką, An
taną Brelingą, Juozą Zuzevi- 
čių ir Juozą Mėginį. O kiek 
daug “darbiečių” išvyko į Ta
rybų Lietuvą, vien tik keturi 
“Darbo” redaktoriai’, o kiti vi
si reemigravusieji buvo “Dar
bo” bendradarbiai. Ar yra ki
ta tokia lietuvių kolonija, ku
ri prilygtų Urugvajaus lietu
viams?.. nes mes vis dėlto, 
kol būsime gyvi, nemanome 
nuleisti rankų!

Tiesa, broliškos, lietuvių ko
lonijos—kaip Brazilijos, JAV, 
Kanados, Argentinos — kas
kart ateina mums į pagalbą su 
finansais. O dabar, sulaukus 
34 metų, “Darbo” sukaktį, 
reikia atsižvelgti į mūsų šau
nius “Darbo” platintojus, ku- 

Ą’ie metai į metus išnešioja, 
kaip bitės, skaitytojams be 
jokio atlyginimo “Darbo” eg
zempliorius. Ne veltui “va
duotojai” skiria milijonus do
lerių, kad tirštai lietuviais ap
gyventame rajone pastatytų 
puošnią bažnyčią, — siuntė ir 
siunčia savo aktyviausius suta
notus agitatorius, kad tik nors 
dalį atitrauktų nuo p ažan- 
gaus judėjimo. Tačiau, nei 
milijonai dolerių, nei šmeižtai 
per radijo pusvalandžius nie
ko nepadeda. “Darbas,” ap
juostas mūsų organizacijos

davė galimy- 
spaustuvei ir 
išlaidas pa
per 34 metus 
mirtis atėmė

dargi dėl to, kad jo veidas 
buvo raupų suluošintas.

Simonas labai entuziastin
gai palaikė “Darbą” ir visą 
kitą pažangią spaudą. Jis 

____ 7 __ _ (ne tik platino mūsų laikraš- 
smulkūs tarnautojai. Į vai-' tį, betjr būdavo dažnas sve- 
gyklą jie ateidavo darbiniais 
drabužiais, suodini, tepaluo
ti. Valgydavo garsiai kal
bėdami, ginčydamiesi dėl 
politinių įvykių pasaulyje, 
ypač dėl pilietinio karo Is
panijoje. Šiuo klausimu val
gyklos lankytojai kone vie
ningai pasisakydavo prieš 
Franko ir kitų šalių fašis
tus.

Toks ateidavo ir mano 
draugas Simonas — tvirto 
sudėjimo, gerokai dzūkuo- 
jantis, vaikystėje raupų su
ėsto veido; žvalių akių, 
linksmas, dar jaunas vyras. 
Spaustuvės > dažais dėmėtu 
chalatu eidavau pietauti ir 
aš.

Prisimenu, Simonui bai
siai nesisekė rašyti. Matyt, 
jis nebuvo lankęs mokyklos, 
o kiek mokėjo—išmoko kai-

da eidavom pietauti aveni- 
doje Agrasiada, esančioje is
panų valgykloje “Kovadon- 
ga,” kurios klientai buvo 
darbininkai, tramvajų vai
ruotojai, konduktoriai,

nėra leng- 
todėl, kad 
pusėn prie 
stoja visa 

politikierių, 
net dvasinin-

Iš laiškų
Didžiai Gerbiamas 
“Laisvės” Redaktoriau!

Ryšium su Spalio šventė
mis linkiu Jums, visam 
“Laisvės” darbuotojų būre
liui ir ją remiantiems skai
tytojams sveikatos, ištver
mės ir geros kloties sunkia
me, pasiaukojamame darbe, 
kasdieniniame triūse.

Lai Jūsų laikraštis skel
bia naująsias socializmo 
idėjas, lai jis savo žodžiu 
tramdo reakcinę privataus 
kapitalo galią stelbti žmoni
jos pažangą.

Lai “Laisvė” stiprina žmo
nių širdyse tikėjimą, kad 
minties ir proto galios nu-

čias “Darbo” spaustuvėlėje, 
padėdavo atspausdinti, eks- 
periciją atlikti. Šiame fab
rike jis aktyviai prisidėjo, 
įkuriant partinę organiza
ciją, nukreipiant darbinin
kus į profsąjungą. Jis 
taip pat, kiek išgalėdamas, 
prisidėjo 
žangiojo 
juje.

Mano 
buvo itin kuklus, doras, są
žiningas žmogus. Nemėgo 
jis kivirčytis, dėl menknifr 
kių bartis, nedalyvavo, jop 
kiose intrigėlėse; kurių, de
ja, pasitaiko. Jis nežilojo 
kitos teisingesnės politinės 
partijos, kaip Komunistų 
partija, nedvejodamas tikė
jo Tarybų šalies pasieki
mais, marksizmo - leninizmo

galės pasaulyje smurto ir 
karo jėgas, kad jos padės 
sustabdyti šiandien Vietna
me vykstantį klaikiai žiau
rų ir absurdišką nekaltų 
žmonių naikinimo karą.

J. Subatavičius
Vilnius, spalio 29 d.

'Šikšninis, pajuodęs, kraupus jis kabojo 
Kamaroj aukštai ant vinies,
Vaikystėj grėsmė — šiurpulinga, klaikioji, 
Kai — kad ir kaip spardais, ginies —

Gauni lupt per sėdynę, 
Dažnai pliką ir gryną

Tik čiakšt! Tik čiakšt!
Ir įtūžęs, kerštas tau virė ne kartą,
Už smurtišką bausmę niršai,
Ir nuižudyt grasinai, pasikarti,
Skriaudos ilgai neužmiršai,

Vis jutai kietą sagtį,
Su kuria gavai plakti:

Še tau! Še tau!
Draugams pavydėjai, kurie nepažino,
Kas beržinė košė, pyla;
Kuriuos gerais žodžiais tėvai užaugino
Su šypsena, tyra, meilia,

Kurie augo be baimės, 
Apsupti namų laimės:

Be pliaukšt! Be pliaukšt!
Bet turi gyvenimas nuosavą’diržą,
Jo kirčiai kur kas skaudesni,
Ir šeria nuožmiau daug delnai jo sudiržę, 
Nepaiso, kad mes dar jauni-, -—

Jis už viską vanoja, 
Kaltės nedovanoja:

Vis plykst! Vis plykst!
Laimingas, kas gali užaugti be rykščių
Ir doras, darbštus ir jautrus,
Kas neužsitraukia lemties rūstaus pykčio,
Kas sąžinės klausos budrus:

Gera diržą regėti, 
Bet nuo jo nekentėti

Tu šmaukšt! Tu šmaukšt!
V. Yčius

f

prie lietuvių pa
judėjimo Urugva-

draugas Simonas

Sunku pasakyti, dėl ko 
jis nesukūrė šeimos. Viena 
priežasčių galėjo būti jo rau
pų sugadintas veidas, kas 
vertė jį drovėtis, varžytis ir 
panašiai. Į gyvenimo pa
baigą Simonas užsidarė, at
siskyrė nuo visuomenės ir 
liūdnai baigė savo dienas. 
Po trijų dienų jis buvo ras
tas negyvas savo kambarė
lyje. Nebuvo kam nei van
dens stiklinės paduoti, nei 
akių vokų užspausti...

Tai žinoma, klaiki emi
granto darbininko dalia. 
Tačiau Simono Žilionio ne
pamirš Urugvajaus kovo
jantis proletariatas, pažan
gūs tos šalies lietuviai.

Antanas Vaivutskas 
Vilnius^ 1969 m. spalis.

Pagyvenusi anglė pasako
ja psichiatrui:
— Jau senokai aš kiekvie

ną naktį sapnuoju admirolą 
Nelsoną. Bet vakar jis ofi
cialiai man pasipiršo, ir aš 
sutikau už jo ištekėti.

— Labai įdomus atvejis, 
misis Džekson. Kuo galiu 
jums padėti?
— Patarkite, kaip man pa

daryti: pasilikti savo mer
gautinę pavardę, ar pasiva
dinti misis Nelson?

Keistas lietus lijo 1940 
metų birželio 17 dieną Gor
kio srityje. Iš TSRS debesų 
iškrito apie šimtą XVI am
žiaus sidabrinių monetų. 
Veikiausiai kažkur, papu
vus žemes, atsidengė seno
vinis lobis, o labai stiprus 
vėjas jį nukėlė, nunešim 
išbarstė.
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/Žmogaus laisvė ir menas
Mielas Albinai!

^Tave gal stebina kiek, 
kad šiam laiškui uždėjau to
kią keistą antraštę. Noriu 
Tau išdėstyti savo atsaky
mą į tavo nusiskundimą, 
kad Amerikoje televizija 
viską suvulgarina, kad ji 
perteikia žmonėms tik me
no erzacą. Rašai, kad vidu
tinis žmogus šiandien Ame
rikoje neskaito jokios lite
ratūros ir ja visiškai nesi
domi, kad jis neturi laisvės 
pasirinkti, o viską privalo 
priimti, ką jam duoda žy
drasis ekranas. Sakai, kad 
žmogus šiandien paverstas 
robotu, neturinčiu ir nega
linčiu turėti laisvosios va
lios.

Apie laisvąją valią
Stengiantis atsakyti į 

klausimą, ar žmogus turi 
laisvąją valią ar ne, juk pri- 
^*4yta tomų tomai filosofi
jos veikalų. Nuo vienokio 
ar kitokio atsako, priklauso 
žmogaus atsakomybė už sa
vo poelgius, jo pažiūra į sa
vo veiklą ir visa kita.

Pas mus, socialistinėse
šalyse, visiems žinomas kla-!gaus proto! Ir bene didžiau- 
sikinis marksizmas-lenininis sios žmogau pastangos pa- 
laisvosios valios apibrėži- siekti laisvę — tai ištrūkti 
mas, kad “laisvė yra pažin- iš šios prievartos būti va
tas būtinumas”. Išvada aiš- romam į masines skerdy- 
ki — daryti tai, kas yra są- nes. Tai pats pagrindinis 

mūsų epochos troškimas, 
kuriam pasiekti pluša, ka
muojasi. vargsta, kovoja ir 
miršta šiandien žmogus.

Bet man norisi grįžti prie 
pirmojo įvaizdžio — žmonių 
grupės, uždarytos tarp ak-

joje veikiančio laisvės .troš
kimo.
Kaip paukštis padangėje
Paimkime kitą pavyzdį. 

Žmogus trokšta skraidyti, 
jis nori būti laisvas padan
gėje kaip paukštis. Bet tai 
laisvei pasiekti reikia įran
kio — lėktuvo, o jam pasi
gaminti reikia vėl pastan
gų: pūslėtų delnų, kovos. •. 
Jis gali ir pėsčias vaikščio
ti bet ne, — jį gena laisvės 
troškimas, ir jis bevelija ka
muotis, o nepasitenkinti 
esama padėtimi.

Panašus laisvės troškimas 
žmogų privertė pasigamin
ti plaukymo įrankius — jū
rų laivus.

žodžiu, laisvės troškimas 
rešikia pažangos troškimą. 
Ir jai pasiekti visu o t i n a i 
gamtoje veikia pastangų, 
pūslėtų delnų, kovos dėsnis. 
Lyg gamtos pasityčiojimas

Kokia nelaisvė žmogui 
gali būti baisesnė už būti
nybę kare skersti tokius 
pat žmones?! Tai lyg gam
tos pasityčiojimas iš žmo-

lėtų sparčiau į tą laisvę, į 
pažangą artėti.

Kaip tik to tikslo menas 
siekia .socialistinėse šalyse, 
to iš jo reikalauja socialis
tinio realizmo metodas.

Toks menas nemenas
O pas jus menininkai su

sipainioję tarp įvairių pse- 
udoteorijų. Vieni reikalau
ja, kad menininkas tirtų 
gyvenimą, kiti, kad jis jį 
atspindėtų Treti nieko ki
to nenori žinoti, tik kaip 
būti originaliems. Bet ma
siškai menas tarnauja ko
mercijai; tai yra, jis pa
jungtas pelnui pasiekti ir 
linksminti publiką, užimti 
jos dėmėsi, padėti prastum
ti laiką, šūkis “Menas me
nui” reiškia tą pati, ka ir 
“Menas smaguriavim ui.” 
Toks menas yra, galima sa
kyti. anti-menas, nes jis 
verčia žmogų nusiraminti, 
atsisakvti nuo laisvės troš
kimo ir pasiduoti ketūrko- 
iiškam ramybės ir miego 
norui.

Štai,, mano nuomone, at- 
kodėl dabar Vaka- 

menas nergyvena 
Jis blaškosi pasiklv- 
neip-ia tai ka turėtu 

Užuot kėlęs žmogų

sakas, 
ruošė 
krize 
de^ ir 
teigti.
i aukštesnę nakona. ragines
ii veržtis i IMsve. i na- 
žanera. jis verčia ii atsisa-

lygojama geležinių vysty
mosi dėsnių.

Man, ryšium su tuo, daž
nai ateina į galvą upe plau
kiančios skiedros įvaizdis. 
Ji plaukia, kur ją neša gam
tos dėsnių srovė. Patekusi 
į elektrinės turbiną, ji kar- meninių sienų. Kaip gali tie 
tu su srove gamina energiją žmonės paspartinti savo iš- 
ir teikia gyvybę miestui. At- si veržimą į laisvę? Įtemp- 
*’odo — visiškas determiniz- darni proto galias snrogme- 
mas! Jokios vietos laisvajai nims pasigaminti? Taip, be 
vąįiai pasireikšti!

Tačiau taip nėra'.
nos sukimo procese kaip tik mas — noras būti laisvam 
ir atsiranda laisvosios valios biri i veikti norą ramiai il- 
momentas.

Laisvės troškimas
Kad būtų aiškiau, aš įsi

vaizduoju, kad kokiame nors 
krašte įvyksta žemės dre
bėjimas ir nedidelis plotas 
stačiausiomis uolomis atski
riamas nuo likusio pasaulio. 
Turimomis priemonėmis nė-

labeio. Bet kadangi vvks-
Turbi- ta dveionu noru susidūri-

Autobiografiniai bruožai iš 
L. Joniko gyveninio ir veiklos

Per laidotuves draugė A.[tais kunigas bažnyčioje 
Jonikienė įteikė man Leono ------ ~ '------- j------------------------

man rašyto laiško nuorašą 
(kopiją), kurį ji rado, jo ar
chyve, bet kurio aš nesu 
gavęs 
menu, 
Laiškas rašytas prieš 
metus. Labai svarbus. Tai 
autobiografiniai bruožai iš 
velionio gyvenimo ir veik
los.- Jis skamba:

Leonas Jonikas 
3116 S. Halsted St. 
Chicago 8, Ill. 

Vasario 7, 
Antanas Bimba 
46 Ten Eyck St.

(bent jau nebeatsi- 
kad būčiau gavęs).
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KŪRYBINIO BRANDUMO METUOSE

Apie įžymy j į Lietuvos muziką

idipo-tn troškimo, ir grįžti 
prie žemesnės evoliucinės 
nakonos. nrie gyvūnu, ku- 
rięmę nozangos ir laisvės 
troškimas yra visai nepažįs- 
famns.

Iki sekančio laiško!
V. Ičius

1069 x 3

sėtis. tai gal žmogus savo 
laisvąja, valia. gali ateiti į 
talka nirmajam norui? Gal 
h’s p*ali ta norą j stiprinti, 
ipūsti in liepsna, o antrąjį 
Rinnlnti? Kodėl jis to nega- 

paieškodamas tam ar- 
mimpntn ? įsivaizdavimas, 

’ i-nką yavnc pasaulis ananus 
ra jokios vilties prasiveržti nl'™ens sienų, juk stiprintų 
iš tos akmeninės nelaisvės.įtroškimą!^ O sustip- 
Bet tų žmonių padėtis ne 1 x 
tokia tragiška: derlingame 
klonyje auga pakankamai 
tropinių vaisių, ir atskirtieji 
gpli sočiai prasimaitinti, ra
miai sau gyventi.

Bet žmogų kamuoja lais
vės troškimas. Nors jis ir 
sotus, bet jam ankšta tarp 
tų akmeninių sienų. Vienin
telė priemonė prasimušti į 
pasaulį ir pasiekti laisvę, — 
tai pasigaminti dinamitą ir 
Išsprogdinti akmens užtva
rą.

Tačiau sprogmeninių pasi
gaminti reikia pastatyti įren
gimus, reikia daug plušėti, 
vargti, reikia tam įtempti 
smegenis. Laisvei pasiekti 
iškyla sąlyga: tam reikia 
pastangų, triūso, pūslėtų 
delnų, prakaito, kovos, na, 
ir aukų. Žmogaus žemes
nioji — keturkojiškoji—pri
gimtis sako: “Esi sotus, il
sėkis, miegok, kam tau tas 
vargas!” Bet žmoguje per 
evoliucijos procesą išsivys
tęs laisvės troškimas ne
duoda jam nurimti: jis ver
čia jį iki kraujo prisitrinti 
pūsles, alpti iš nuovargio, 
grumtis rizikuojanat gyvy- 
& kad tik galėtų tapti lais
vas, išsiveržti į pasaulį.

Štai čia, susikirtus šiems 
d^iem norams, “skiedra” 
ima sukti turbiną, veikiama

vHipą lnisvp«: troškimas pa
dėtu sutelkti visas pastan- 

s naši fra minti sorogme- 
nims ir išsiveržti į laisvę!

Uždega vaizduotę ir 
stiprina pastangas

Žodžiu, žavingi vaizdai, 
rodą žmogui, kas jo. laukia, 
pasiekus laisvę — išsiver
žus anapus akmens sienų, 
tai yra, įveikus prievartą 
mirti kare, pašalinus karą 
iš pasaulio, uždega jo vaiz
duotę ir sustiprina jo pa
stangas tai laisvei pasiekti.

Dabar. Albinai, tau jau 
aišku, kad aš noriu pasaky
ti, jog meno paskirtis, pa
mos prigimties padiktuoto
ji,—įpūsti to didžiojo lais
vės arba pažangos troški
mo liepsną, kad žmogus ga-

I sveikata!
Nė viename kulinariniame 

žinvne nėra šio kokteilio re- 
cento. Jis ruošiamas su de- 
p-uonimi. Gurkšnis tokio 
bėrimo sugražina, iėgas. pa
kelia budrumą. Neatsitikti
nai ir anaratas pavadintas 
“Zdorovje” (“Sveikata”) 
Anaratas gamins kokteilius 
kuriuos rekomendavo Kije
vo medikai.

Nedidelis, patogus čemo
danėlis, kuriame yra balio
nėlis su suslėgtu oru. Ati
darius čiaupą, d e g u o n i s 
vamzdeliu keliauja į stikli
nę, susimaišydamas su gė
rimu, prisotindamas ji du
jomis. Sukurti keli koktei
lių receptai — kokteiliai su 
sirupais, erškėtrožių trauk
tine ir kt. Deguonimi pri
sotinti kokteiliai skirti gy
dymui. Prieš jų vartojimą 
būtina pasitarti su gydyto
jais.

Gerb. Drauge:—
Štai trumpa mano 

fiįa: Gimiau 1891. balandžio 
10 dieną, Apvaršuvos kai
me, Labardžių valse, Rasei
nių anskr., Kauno gub. (Da
bar gimtinės tikslus adre
sas: Apvaršuvos km., Lau
kuvos valse., Tauragės aps., 
LTSR.)

Tėvas Simonas Jonikas 
buvo “laisvas valstietis,” gi-

1825 melais. Iki panai
kinimo baudžiavos tarna
vo pas kunigaikšti Oginska 
Rietave Atėjo j žentus į 
Apvaršuva. ansivesdamas 
Barbora Mačėnaitė, kur ga
vo 20 desetinu smėlėtos že
mės. Mirė 1923 metais. Mo
tina, nors 20 metu už tėvą 
jaunesnė. mirė keleriais me
tais pirmiau.

Šeimoje iš 14 vaiku aš bu
vau Nr. 13 Gvvi tebuvome 
tik aš brolis Julius Ameri- 
Boip (Snrin afield. III.), bro
lis Hudas tėviškėle, ir dvi 
seservs: Marijona, našlė, 
n-mrena aahilaųkėie nrie tė- 
'rriqVpq ir Voronika. invali-

biogra-

Miunch e n o universitete 
(Vokietija) per valstybinius 
egzaminus buvo pastebėta, 
kad vienas studentas daž
nai kelia ranką prie ausies. 
Pasirodė, kad studentas tu
ri imt uvą-siųstuvą, kurį 
pats sukonstravo. Juo tarė
si su draugu, sėdinčiu sode, 
kaip rašyti darbą.

KnvBniii laiku Klainndoje. 
Vado, bnvan 6 mėnesių. Lie- 
'-nvm’o siautusi raunliu epi- 
'inrniia kuri nušlavė ir iŠ 

šeimos 7 broliukus ir 
”esutes—4 mirė begiu vie
los savaitės. Mama pasako- 
*o. kad ir aš buvęs susirgęs 
> jau laikė mirusiu, tik. sa
ko, tėvas nespėjo laidoti, 
uad padėjusi šaltoje kama
noje ir už kiek laiko pama
lusi, jog dar gyvas.

Mokyklą lankė iš visų tik 
Menas pats jauniausias bro- 
Hs Stasvs Buvo jau prasi
siekęs iki pradinės mokyk- 
]os mokytojo laipsnio, bet 
pirmoio Pasaulinio karo 
metu evakuacijoje (rodos, 
Tobolsko gub.) susirgo ir 
netrukus po karo mirė. Abu 
tėveliai ir vyresnieji broliai 
ir seserys mokėjo skaityti 
iš “elementoriaus” ir mal
daknygės. žiemos metu mo
kindavo ir kaimynų vaikus.

Kada pats išmokau skai
tyti — nežinau. Turbūt be
žiopsodamas šalia motinos 
ratelio, kada ji mokindavo 
svetimus vaikus. Skaityti 
nesvietiškai mėgau nuo pat 
kūdikystės ir nesvietiškai 
pradžiugau, kada 1904 me-

Kai debesys plaukia mėlynėj, 
O vėjas siūbuoja medžius, 
Prisimenu savo tėvynę— 
Laukus, jos žaliąsias lankas.

Prisimenu, dalgiai žvangėjo, 
Girdėjosi duslūs balsai, 
Kai pradalgės gulė eilėje, 
Čia krykštė jaunimas smagiai. 

Griežlė nerimavo nendryne, 
Ir čirškė žiogelių balsai, 
O pradalgių eilės gėlėtos 
Prieš saulę nulinko žemai.

K. žakavičiene

RUDUO
Žemė rudeniu alsuoja, 
traukias Saulė Lietuvos, 
eina perversmas gamtoje —

Jau
Jau
Jau
Ruduo su vasara kovos.

Tai ačiū tau, Saulute šviesi, 
Kad šildei mus sieloj, širdy. 
Dabar nunešt kitiems galėsi 
Pavasarį kitoj šaly.

O mes nuo tavęs nesitrauksim, 
Kartu skraidydami erdvėje.
Ir vėl pas mus sugrįžtant lauksim, 
Gyvensim tavo šviesoje.

Vįkt. Tatarėlis
Kaunas 1969 m.

pranešė, jog nuimtas drau
dimas leisti lietuviškas kny
gas ir laikraščius Lietuvoje. 
Klebonijoje įsteigus viešą 
biblioteką, netruko kol visas 
knygas perskaičiau.

Amerikon jau buvo išvy
kę du broliai. Paprašiau, 
kad prisiųstų knygų ir už
prenumeruotų laikraštį. 
Prisiuntė. Užprenumeravo 
iš Jungt. Valstijų “Saulę” 
ir Lietuvoje “Naująją Ga
dynę,” kurią dažnai valdžia 
konfiskuodavo, ir priversta 
buvo keisti pavadinimą — 
“Skardas”, “Žarija” ir tt. 
Apie 20 jaunuolių suorgani
zavome klubą, sumokėjome 
po rubli ir nusipirkę knygų 
skąitvdavome pasidalinda
mi. Tik už tai teko nemaža 
nukentėti nuo Laukuvos 
klebono Prano Bučio —net 
žandarams skundė ir kra
tas darė.,

Į Jungtines Valstijas at
vykau rugpjūčio mėnesi, 
1911 metais , daugiausia 
bėgdamas nuo militarinės 
tarnybos caro armijoje, o ir ‘ 
ieškodamas geresnio duo
nos kąsnio, nes namie dar
bo rankų buvo perdaug, o 
žemelė nedėkinga. Per apie 
15-ka metu dirbau anglies 
kasyklose Illinois ir West 
Virginia. Angliakasių uni
joje veikliai darbavausi kai
riajame sparne su Freeman 
Thomson, Jack Perry ir ki
tais

Nuo 1912 iki 1919 buvau 
nariu Lietuvių Socialistu 
Sąjungos. Tveriantis Ko
munistu Partijai 1919 me
tais dalyvavau abiejose kon- 

1 venciiose Chicagoie, ne kai
no delegatas, o tik kaipo 
svečias. Po to išvykau Det- 
roitan ir tame pat LSS 
kuonns nusirinkime, kuria
me Įteikiau savo persikėli
mo korta, nutarėme atsi
mesti nuo LSS ir nereiti j 
Komunistų Partiją. Nuo 
nat pirmo įstojimo organi- 
zaciion 1912 metais, iki ke- 
leri metai atgal, niekur ne
buvau tik eiliniu nariu, bet 
pynmi’ q u kokia nors vieta 
voicJvhoie: raštininko, pir
mininko. knygiaus ir 1.1 
Sekretoriavau nacionalėj 
organizacijoje Bendro 
Fronto. ta« nat pareigas 
oiau Amerikos Lietuvių 
Kongrese, o nuo snal. mėn.. 
1946 m . sekretoria.uiu Lie
tuviu Meno Sąjungoje.

Nuo 1919 iki 1931 dirbau 
įvairiose automobilių dirb
tuvėse Detroite, ilgiau For
de—9 metus. 1931 metais 
pradėjau dirbti prie dien
raščio “Vilnies” Chicago je 
redakciniame personale ir 
bene būsiu pirmas “redakto
rius” istorijoje, ką neesu 
nei vienos dienos lankęs' jo
kios mokvklos.

Su religija ' persiskvriau 
labai anksti, bene pradžioje 
šio šimtmečio, o no nesma
gaus įvykio su klebonu Jaz- 
dausku per išpažintį ir pa
skaičius Sventmikio brošiū
ra (rodos. “Parmazonai?”). 
Kaip tėveliai, taip visi kiti 
broliai ir seserys yra karš
tai tikintys katalikai — ne 
nuduotai. Bet su visais (iš
skiriant velionę motiną) su
gyvenau kuodraugiškiausiai 
— aš nesikišu į jų sąžinės 
reikalus, o jie gerbia mano 
nusistatymą.

Trys brolio Liudo sūnūs 
buvo Smetonos kariuome
nėje prieš pat pabaigą, o 
vėliaus visi trys perėjo į 
Raudonąją Armiją. Brolis

Antanas Rekašius

Vilniečio kompozitoriaus rinėlių, kurių, esą, neverta 
Antano Rekašiaus sostinėje * '
neradau. O, norint papasa
koti apie žmogų, tegul ir 
trumpoje laikraščio atkar
poje, prieš tai būtina su juo 
pasikalbėti, pasiteirauti pa
skutinių naujienų. Dėl to 
teko nuvykti į Užkanavės 
kaimą, esantį netoli Palan
gos, kur žvejo sodyboje, 
prie pat Baltijos kopų, jau 
ketvirtas mėnuo ir įsikūręs 
A. Rekašius.

Atitokęs nuo miesto triuk
šmo, elegantišką eilutę pa
keitęs į paprastą darbo dra
bužį, kompozitorius dabar 
vaikšto pajūriu ir po pušy
nus, šnekučiuojasi su žve
jais. O daugiausia laiko, ži
noma, praleidžia prie piani
no.

Kaip pasakoja pats kom
pozitorius, jis vienu metu 
rašąs keletą didelių kūrinių. 
Į Užkanavę atsivežęs bai
giamą operą - oratoriją 
“Šviesos baladė”, kurią 
Kauno muzikiniame teatre 
repetuoja režisierė Vlada 
Mikštaitė. Čia užbaigęs ir 
naują savo baletą “Aistra”, 
kurį Valstybiniame operos 
ir baleto teatre stato debiu
tuojantis jaunas baletmeis
teris Elegijus Bukaitis. Ra
šydamas šiuos kūrinius, 
kompozitorius sukūrė ir sa
vo trečiąją simfoniją, para
šė keletą kūrinių specialiai 
S. Sondeckio vadovauja
mam Valstybinės filharmo
nijos kameriniam orkestrui, 
keletą romansų 1 ir kitų kū-

ir minėti.
A. Rekašius, kaip gabus 

muzikas, užsirekomendavo 
dar Vilniaus konservatori
joje, studijuodamas kompo
ziciją pas Julių Juzeliūną. 
Savo kūrybinio' kelio pra
džioje yra. parašęs keletą 
vienąveiksmių baletų, sim
foninių poemų, pluoštą ka
merinės muzikos, estradinių 
melodijų, sukūrė pirmąją 
simfoniją. Jo muzika skam
bėjo koncertų salėse, per 
Lietuvos radiją. Tačiau, žiū
rint iš dabarties perspekty
vų, reikia sutikti, kad pra
džioje reiškęsis įvairiuose 
žanruose, kompozitorius tik 
bandė tikruosius savo suge
bėjimus, brendo. Tuo įsiti
kinsime, peržvelgę jo pas
tarųjų metų kūrybą, maty
dami A. Rekašių atsidėjusį 
simfoninei muzikai ir bale
to menui.

Muzikinė visuom e n ė ir 
kritika praėjusiais metais 
labai palankiai atsiliepė 
apie jo antrąją simfoniją. 
Įžymus tarybinis kompozi
torius Antonio Spadavekija, 
rinkdamas muziką veinam 
fantastiniam filmui, taip 
susižavėjo Rekašiaus antrą- 

"|ja simfonija, kad vietoje 
’ nnmafiri-nc TJnvrlnn aiTTrfnni-

rašo: “Paėmę Berlyną visi 
trys grįžo namo sveiki.” 
Vienas apsivedė ir gavo 115 
hektarų žemės, kitas dirba 
Šilalės valsčiuje MTS trak- 
toristu, o trečiasis tebegy
vena tėviškėje. Su jais su
sirašinėju, ir linksma, kad 
nei vienas iš mano artimų
jų giminių nėra tarpe pabė
gėlių Vokietijon.

Jau 37-ri metai kaip aplei
dau gimtinę, ir esu labai 
pasiilgęs saviškių. Numaty
damas, kad nei jie, ,nei aš 
šimto metų nebegyvensime, 
o ekonominėms sąlygom lei
džiant, norėčiau bent trum
pam laikui apsilankyti gim
tinėje. Be to, aišku, intri
guoja asmeniškai savo akim 
pamatyti besikuriantį naują 
pasaulį. Grįžęs papasako
čiau lietuviams išeiviams— 
žodžiu ir plunksna, — ką 
veikia jų broliai gimtinėje.

Draugiškai,
Leonas Jonikas

numatytos Haydno simfoni
jos nusprendė panaudoti 
jauno lietuvio muziką.

Sceniniame mene A. Re
kašius pagarsėjo sukūręs 
muziką baleto spektakliui 
“Gęstantis kryžius”, kuris 
su pasisekimu j a u kelinti 
metai eina Vilniaus Akade
minio operos ir baleto te
atro scenoje. Šis, kupinas 
dramatizmo spektaklis, su
kėlęs daug gyvų diskusijų, 
mūsų tautinio meno raido
je yra ryškus ir kaip pir
masis bandymas savaran
kiškai žengti baleto moder
niojo meno kryptimi. Apie 
antrąjį Rekašiaus baletą 
“Musytė — Zvimbuo 1 y t ė”, 
skirta vaikams, ir trečiąjį— 
“Aistra” dar anksti kalbė
ti. Tačiau faktas, kad juos 
į savo kūrybinius planus 
įtraukė Akademinis operos 
ir baleto teatras, leidžia ma
nyti, kad autorius parašė 
įdomią muziką.

J„ Bagdanskis

Oakville. — Kanadoje vei
kianti Ford Motor kompa
nija per šių metų 9 mene
sius padarė pelno 38 proc. 
daugiau, kaip per tą patį 
1968 m. laikotarpį.
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MIAMI, FLA.
Miamio Aido choro kon

certas lapkričio 2 d. buvo 
sėkmingas. Oras buvo gra
žus. Po savaitės liūčių, lyg 
ant užsakymo, Floridos pa
dangė pražydrėj'o kaip nie
kados. Saulutė buvo šilta, 
bet jau nebetaip karšta. 
Temperatūra jau siekė tik 85 
laipsnius. Reti, šviežiai pil
ki debesėliai žaidė dangaus 
mėlynėj su saulute, kuri 
pylė aukso spindulius mili
jonais kibirų.

Dar tik 11-ta vai. ryto 
publika jau rinkosi. Jie bu
riavosi Liet. Socialio klubo 
ąžuolų pavėsiuose ir šneku
čiavosi. Tikrai buvo šventa
dieniška nuotaika. Pusė po 
12-tos svetainėje už stalų, 
kuriuos Marie Kaučienė tvar
kė, buvo jau daugiau kaip 
pora šimtų svečių. Na, ir 
prasidėjo banketas. Gaspa- 
dinės Mildred Kancerienė, 
Mary Paukštaitienė, Susan 
Šukaitienė ir kitos, kurių 
vardų nesu žinojau, labai 
vikriai turėjo suktis, kad 
pavaišintų tiek žmonių.

2:30 popiet prasideda kon
certas. Miamio Aido cho
ras vadovaujamas Birutės 
Ramoškaitės, sūdai n u o ja : 
“Atskrend sakalėlis”, “When 
I Am Too Old to Dream” ir 
“Ar tu žinai, mano broli, 
kaip tėvynė mūsų toli.” Cho
ras puikiai sudainavo. Po 
kiekvienos dainos publika 
gausiai plojo.

Toliau Mankauskai daina
vo solo ir duetą; Ramoškai
tės dukra Lisa, motinai pri
tariant pianu, gražiai atliko 
porą gabalų f Įeito solo; 
vienuolikos metų Mildred 
Ragis (Ragauskaitė) su
grojo porą gabalų smuiko 
solo; Zigmas Zavis keletą 
gabalų atlieka ant mandoli
nos; Mae Gabrėnienė jaut
riai sudainuoja solo Balevi- 
čiaus “Oi neklauski, širdu
žėle, ką aš myliu, ko aš ne” 
ir duetą su Stasiu Vainei
kių “Will You Remember,” 
Balevičiaus kom pozicija 
Toliau Birutė, kaip ir visa
da, žavėjo publiką skambiu 
savo soprano balsu. Ji, pa
ti sau pritardama kanklė
mis, jautriai dainavo keletą 
liaudies dainelių, publika 
jai audringai plojo. Aido 
choras baigė koncertą su 
liaudies dainelėmis ir iš Ta
rybų Lietuvos žavinga dai
na “Vilniuj žydi liepos.”

Mes labai dėkingi visiems, 
kurie šiam koncertui rengė
si ir dalyvavo.
Lisa Mann, Birutės dukra, 
ir Mildred Ragis, gerai at
liko ir ateityje gal bus ta
lentingos muzikės. Seni
mas, laužantis jau aštuntą 
kryželį savo amžiaus, irgi 
gerai pasirodė. Bet apie Bi
rutę Ramoškaitę ir Mae 
Gabrėnienę reikėtų šį tą 
plačiau pasakyti, kadangi 
jos dar pačiame gyvenimo 
gražume ir dar ilgai mus 
linksmins savo dainomis.

Birute Ramoškaite
Birutė ^yra gimusi ir au

gusi Amerikoje, darbo žmo
nių šeimoje. Kuomet ji bu
vo dar maža mergaitė, jos 
tėveliai ją atsivesdavo į lie
tuvių koncertus. Progresy
vių lietuvių koncertuose ji 
ir gavo įkvėpimą ir pašau
kimą muzikai. Paaugėjus į 
pusmerges, kaip Lietuvoje 
sakoma, ji pradėjo dainuo
ti lietuvių progresyvių pa
rengimuose. Bet ji buvo ga
na akyla ir suprato, kad 
vien gerais norais ir įkvė
pimu nieko nenuveiksi be 
mokslo ir įtempto darbo. Ji 

baigė J U LI AR D konservą-

to riją ir gavo roles Broad
way teatruose.

Įsišnekėjus, ji prisimena 
kai kuriuos nuotykius. Ji 
pažino gražią merginą kaip 
modelį drabužių krautuvė
se. Ji buvo tik modelis, nie
kas daugiau. Birutės cha
rakteringas išsireiškimas — 
“Model. What else?” Ta 
mergina nemokė jusi n^i 
šokti, nei dainuoti. Ji mokė
jusi tik (vaikščioti aprengta 
gražiais drabužiais. Bet ją 
pamilo Broadway veikalų 
prodūseris. Jis puošniau
siame New Yorko viešbuty j 
surengia jai pokylį. Na, su- 
kitais aktoriais ir Birutė ten 
patenka. Ten Birutė ir su
tinka ne Lietuvos Palango
je kunigaikštį Kęstutį, bet 
dabartinį savo vyrą Mann. 
Ne po ilgo 1948 m. jiedu ap
sivedė. Mann buvęs kariš
kis, išėjęs iš armijos, gavo 
vietą reklamų įstaigoje. Bi
rutė vis dainavo teatruose. 
Porai metų po vedybų pra
slinkus gimė Susanutė, o po 
pen kerių metų po to — Lisa. 
Dabar jau Birutės kvarte
tas.

Birutė dar tik pralaužus 
penktą kryželį, turi gražią 
rezidenciją Miamio Univer
siteto dangoraižių šešėliuo
se. Mann turi atsakingą 
darbą, Birutė mokytojauja 

[Miamio viešose mokyklose- 
veda muzikos skyrius. Susa- 
na mokosi universitete, Li
sa — Highschoolėj ir, ma
inei diriguojant, švilpauja 
fleitų. Taip laimingai ir gy
vena Birutės kvartetas.

Susana gal seks tėvo pė
domis ir bus komensantė. 
Bet Lisa gal bus talentinga 
muzikė.

Mae Gabrenienė
Apie Mae Babrėnienę ne 

kažką galima pasakyti. Ji 
jau baigia laužti šeštą kry
želį savo amžiaus. Ji gimė 
Brooklyne ir augo Maspe- 
the. Dar būdama pusmergė 
dainavo lietuvių parapijos 
kun. Miluko chore, vargoni
ninkui Tamošaičiui vado
vaujant. Bet ten jos balso, 
nei jos gabumo muzikoj nie
kas neįžiūrėjo, neigi įdoma- 
vosi. Jis dingo dulkėtoj baž
nytinės praeities istorijoj, 
tarp lietuviui nesuprantamų 
lotyniškų frazių. Bet, kad 
ir pavėluotai, pasirodė, kad 
ji turi gerą balsą ir aštrią 
klausą muzikoj.

Mae prisimena kun. Milu
ko likimą. Jis buvęs labai 

Jaunuolės geras ir nuoširdus kunigas.
Į Jis buvo kun. Vaižganto, 
kun. Maironio, Baranausko 
ir kitų Liet.literatų dvasios. 
Jis, gyvendamas išeivijoj, 
negalėjo pasiekti, ką anie 
pasiekė. Bet jo gyvenimo
tikslas buvo ne kunigystė, o 
literatūra. Tačiau balkūni- 
nio plauko politikieriams 
tas nepatiko. Jie matė Mas- 
pethe daug parapijonų, iš 
kurių galima gausiai pasi
naudoti. Bet jie irgi matė, 
kad senelis kun. Milukas to 
nedarys. Tai jie suplanavo 
jį vienokiu ar kitokiu būdu 
pašalinti.

Mae paliko Maspetho cho
rą, 1931-aisiais metais ište
kėjo ir paliko patį Maspe- 
thą. Mažesniame miestely
je, kur ji apie 30 metų iš
gyveno, nebuvo nei choro, 
nei jokios lietuvių veiklos. 
Taip ir pamiršo dainavimą. 
Ji užaugino du sūnūs — Po- 
viliuką ir Jonuką. Abu ve
dę. Povilas jau turi dvi 
dukras. Mae — jau Grand 
Mother.

Gyvenimo aplinkybėms pa
krypus į gerąją pusę, Mae 
apsigyveno Miami, Fla. Turi 

gražų namą, pianą, net savo 
automobilį. Prieš šešerius 
metus Mae įstojo į Miamio 
Aido chorą. Aido choras per 
šešerius metus praleido ke
turis chorvedžius, Birutė 
penkta. Niekas ir čia ne
įžiūrėjo, kad Mae gali šiek 
tiek padainuoti. Bet Jonas 
Velička, kuris irgi tūlą lai
ką vadovavo Aido chorui, 
prikalbino Mae padainuoti 
solo. Jai kinkos drebėjo ir 
dantys barškėjo, gerklėj da
rėsi sausa. Bet šiaip taip 
sudainavo “Kur bakūžė sa
manota.” Velička ir Mae 
nustebo, kad publika jai plo
jo ir prašė daugiau dai
nuoti. Tas pridavė Mae ūpo 
daugiau mokytis. Ji metus 
laiko mokėsi dainuoti pas 
irgi buvusį mūsų chorvedį 
Bronių Nekrošą. Dabar jau 
treti metai, kai kas savaitė 
ji ima piano ir dainavimo 
lekcijas pas Birutę Ramoš
kaitę.

Šio amžiaus sulaukus, Mae 
nesitiki kažką pasiekti. Ste
buklas neįvyks. Bet kadan
gi jos kvartetas likosi tik 
duetu —tik jos vyras ir ji, 
Poviliukas ir Jonukas gyve
na savistoviai, tai ji turi 
marias laiko pianą prakti
kuoti. Jiedvi su Birute geriau 
susipažino. Kad ir Mae dau
giau kaip dešimtmečiu se
nesnė už Birutę, bet jos abi 
atrodo dar lieknos, energin
gos ir jaunatviškos išvaiz
dos todėl jiedvi mus ir pa
linksmina lietuviška daina. 
Su jų pagalba gal mes išei
vijoje dar šiek tiek ilgiau 
palaikysime lietuviškos dva
sios kibirkštėlę mūsų jau 
blėstančiame meno židinyje.

Tegyvuoja Miamio Aido 
choras; Tegyvuoja lietuviš
ka daina!

Dainos Mylėtojas

Lawrence, Mass.
Spalio 27 d. po> ilgos ir 

sunkios ligos Memorial Hos- 
pitalyj, Brockton, Mass., 
mirė Eva K. Karlonaitė po 
vyru Wharsal, 74 metų, gi
musi Lietuvoje, į šią šalį at
vežta mažytė, gyveno Law
rence, Mass., iki ištekėjo už 
Louis Wharsal, Montelb, 
Mass.

Liūdesyj liko jos vyras, 
trys dukterys su vyrais, 10 
anūkų ir 3 seserys -— Lena 
Bulaukienė, Catherine Car
lon, gyvenančios No. An
dover, Mass., ir Beatrice 
Glinski, Saugus, Mass., 
daug artimų giminių ir 
draugų.

Mirusios kūnas buvo pa
šarvotas Hickey Funeral 
Home, Brocktone. Prie 
karsto buvo daug vainikų 
nuo giminių ir draugu.

Laidoti atvežta į Law- 
reneaus kapines ir spalio 29 
d. palaidota greta jos my
limos motinos, kuri mirė 
1958 m. Atvežant į kapi
nes, apie 11 vai. ryto, ra
dom daug lietuvių, atėjusių 
suteikti jai paskutinį at
sisveikinimą.

Miela Evute, lai būna Tau 
amžina ramybė. Mes Tave 
visuomet prisiminsime.

Draugams ir draugėms 
širdingai dėkojame už at
silankymą ir užuojautą liū
desyj.

Evute mylėjo lietuvių su
eigas Maple Parke ir kitur. 
Paskutiniais laikais, kuo
met būdavo Montelloj ren
giami piknikai “Laisvės” 
naudai, ji atvažiuodavo su
sitikti su pažįstamais iš 
jaunystės dienų.

Geras pažįstamas

t AISV£ Antradienis, Lapkričio (November) 11, 1969
Į Į '■--------- i

Waterbury, Court.
Iš spaudos parengimo
Lapkričio 2 d. įvyko gra

žus parengimas spaudos 
naudai, kuriame ir man te
ko dalyvauti kartu su ki
tais Bridgeporto draugais. 
Šį kartą iš Bridgeporto bu
vo didelė atstovybė. Paren
gimo komisija labai dėkin
ga visiems svečiams už gau
sų atsilankymą, kartu ir 
brid g e p o r t i e č ia m s, nes 
Bridgeportas sudarė viso 20 
asmenų. Taigi geras skai
čius.

Papietavus, pasišnekėjus 
su draugais apie bėgančius 
reikalus, draugė Amilija 
Juškevičienė parodė gražius 
spalvotus paveikslus (skaid
res), kurias praėjusią va
sarą būdama Lietuvoje pa
sigamino. Ne vien paveiks
lai gražūs, bet draugė Juš
kevičienė moka anglų ir lie
tuvių kalbomis suprantamai 
paaiškinti.

Man paveikslai patiko. 
Manau, kad ir visiems pati
ko, nes rodymo laiku vieš
patavo tyla—visų akys ir 
ausys buvo nukreiptos į pa
veikslus. Tik gaila, kad man 
nebuvo galima būti iki pa
baigos.

J. Strižauskas

Cleveland, Ohio
Spalio 23 d. Moterų klu

bo pažmonys sėkmingai pa
vyko, publikos atsilankė 
gražus skaičius. Matėsi, jog 
skoningais pietumis visi bu
vo patenkinti.

Ačiū visiems suteikusiems 
dovanėles, taip pat ir vi
siems kurie dalyvumu pra
mogoje suteikėte mūsų 
Klubui paramą.

Labai dėkoju “Vilnies” 
skaitytojams, kurie per ma
ne atsinaujinote “Vilnies” 
prenumeratą. Prašau visų, 
mieli draugai, malonėkite 
pakalbinti užsirašyti “Lais
vę” ar “Vilnį” tuos draugus, 
kurie šių laikraščių dar ne
skaito. Šiomis dienomis tie 
laikraščiai pilni pasaulinių 
žinių, kurias visiems svar
bu žinoti.

Ačiū šeimininkėms ir jų vi
soms pagelbininkėms už tą 
didelį darbą.

Ačiū spaudai už garsinimą: 
mes be jūsų negalime gy
vuoti.
Moterų Klubo koresp. A. S.

Spalio 30 d. aplankėme 
draugę V. Youngienę, mūsų 

įKlubo narę, kurios “jaunys
tė” ir jėgos nebeleidžia jai 
dalyvauti sykiu su mumis. 
Jau keletas metų ji gyvena 
toliau, pas dukterį Onutę ir 
žentą. Jie turi labai gražius 
namus ir gražioje apylinkė
je Mayfield Heights.

Geraširdė drg. Ona Kazi- 
lionienė pareiškė tos suei
gos tikslą ir draugei Young 
buvo sudainuota . “Linksmą 
— 90-ą j į—gimtadienį linkim 
Jums.” Onutei tai buvo ma
lonu, ji už pagarbą moti
nėlei pagirtina. Nedaug mes 
rasime tokių dukrų.

Drg. V. Youngienė visai 
neatrodo to amžiaus ir ji 
vis triusiasi po namus. Se
niau ji sirginėjo daugiau, o 
dabar nesveikatoms nepasi
duoda. Laikykis, brangioji, 
sulauk šimtą ir daugiau me
tų laimingai!

Vera yra “Laisvės” skai
tytoja ir visų mylima.

A. S.

Miami Springs, Fla.
1968 metais lapkričio mė

nesį per draugę Margare- 
tą Valilionienę atsinaujinau 
savo prenumeratą už “Lais
vę” ir užprenumeravau “L” 
metams į Lietuvą savo ar
timiems giminaičiams. Bet 
per keli mnėešius jie nega
vo “Laisvės” nė vieno nu
merio. Tai mums labai nu
siskundė. Vėliau paaiškėjo, 
kad laivų darbininkai buvo 
paskelbę streiką ir siunti
niai laivais buvo pusėtinai 
sutrukdyti. Pasibaigus lai- 
vakrbvių streikui su gerais 
laimėjimais, mūsų giminai
čiai pradėjo gauti ir laik
raštį “Laisvę.” Nuo jų daž
nai gaudavom laiškus su 
padėkomis. Jie rašė, kad 
“Laisvę” duodavo ir savo 
kaimynams pasiskaityti, ir 
visi buvo patenkinti skai
tydami amerikoniškas ži
nias.,

Pereitą vasarą aš užtru
kau su atsakymu į laiškus 
porą mėnesių. Tai mano gi-: 
minaičiai, pasiskaitę “Lais
vėj” apie tą uraganą, kuris 
siautė aplink Floridą ir ki
tur su lietumi, žaibais ir 
perkūnijo;mis ir pridarė 
daug žalos, sugriaunant 
daug namų ir užmušant 
daug žmonių, — labai susi
rūpino. Jie pradėjo visaip 
apie mus spėlioti, kad gal ir 
mes buvome to uragano su
žaloti ar užmušti, nes jie 
negauna nuo mūs laiškų.

Gavęs nuo jų tokį 
laišką, kuo greičiausiai at
sakiau, kad mūsų Florida 
mažiausiai nukentėjo nuo 
to uragano. Ypač mūsų Mi
amio miestas buvo tiktai 
gausiais lietumis užkluptas 
per porą dienų ir kai kurių 
medžių ir palmių šakos ap
laužytos. >

Ta proga mūsų giminai
čiai paprašė, kad ir ateinan
tiems metams atnaujintu- 
mėm jiems “Laisvės” pre
numeratą. čionai prisiun- 
čiu Čekį $25. Tai už mano 
“Laisvės” prenumeratą $9, 
į Lietuvą prenumerata $12 
ir $4 “Laisvės” fondui.

Viso labo, Lilijai ir vi
sam redakcijos personalui.

V. J. Stanikus

Norwood, Mass.
Spalio 26 d. LLD 9 kuopa 

laikė savo susirinkimą. Oras 
tą dieną buvo neblogas, tai 
narių atsilankė didžiuma. x

Pirmininkas L. Trakima
vičius atidarė mitingą ir pa
prašė finansų sekretorių 
M. Uždavinį perskaityti 
pereito susirinkimo protoko
lą, kuris buvo priimtas vien
balsiai.

M. Uždavinis siūlė išrinkti 
protokolų raštininką, kurio 
neturime. Buvo atsikreipta 
į narius, kas galėtų apsiim
ti šį darbą atlikti. K. Bar- 
čienė sutiko ir buvo užgirta.

Finansų sekretorius M. 
Uždavinis pateikė pilną šių 
metų raportą, ką nuveikė
me per vasaros sezoną. Pa
sirodė, kad mūsų kuopa 
šiais metais vasaros laiku 
turėjo net 3 piknikus, kurie 
buvo gana sėkmingi.

Paskutinis piknikas įvyko 
spalio 5 d. Šio parengimo 
viso pelno su aukomis pa
sidarė $120. Šią sumą pa- 
skyrėm “Laisvės” fondui.

Iš kasos paskyrėm dien
raščiui “Vilniai” $50, “Liau
dies Balsui” $25, Urugva
jaus laikraštukui $25 ir vie
nai “Laisvės” prenumeratai 
į Lietuvą $12.

M. Uždavinis pranešė, kad 
jis jau darbuojasi “Lais
vės” vajaus reikalu. Prašė 
visus kuopos narius stengtis 
gauti naujų skaitytojų.

Nutarta turėti parę nau
jų metų sutikimui gruodžio 
31, 6 vai. vakare.

Baigę mitingą, turėjome 
pasidarę šiltos kavosir 
skanių užkandžių. Užkan
džiaujant turėjom gerų pa
sikalbėjimų apie atliktus 
mūsų gerus darbus visuo
menės naudai. Taipgi ką 
gero dar galėsim atlikti ar
ba nuveikti laikui bėgant.

M. Uždavinis

Montello, Mass.
Parengimas spaudos naudai

Draugiška popietė pažan
gios spaudos reikalais įvyks 
sekmadienį, lapkričio 16 d., 
Liet. Tautiškame Name, 8, 
Vine St. Draugįško pasi
kalbėjimo pradžia 1:30 vai. 
Įvairių vaišių pradžia 2:30 
vai. Turėsime pyragų, ku
gelių, sūrių, kavos ir kitokių 
gėrimų.

Turėsime ir programą. 
Galėsime padainuoti ir 
linksmai laiką praleisti. 
Taipgi galėsite atsinaujinti 
“Laisvę”, “Vilnį” ir “Liau
dies Ęalsą.” Pasikalbėsime 
pažangios spaudos fondų 
reikalu.

Prašome visus vietinius ir 
iš kitų kolonijų dalyvauti. 
Nesigailėsite, būsite paten
kinti. Įėjimas nemokamas. 
Patys susirinkę nuspręsite, 
kiek vertas parengimas^

George Shimaitis

Liberalo Partija, 
pirmoje vietoje

New Yorko majoro rin
kimuose Liberalų Partijos 
kandidatas Lindsay gavo 
844,023 balsus, Demokratų 
Partijos kandidatas Pro- 
caccino — 754,494, Repub- 
likonų Partijos kandidatas 
Marchi 331,039.

Dabar Liberalų Partija 
stovi New Yorke - pirmoje 
vietoje. ....................

Washingtonas.—Senatinis 
komercijos komitetas užgy- 
rė cigar e č i ų skelbimams 
draudimą su 1971 m. sau
sio 1 d.

Vajiniiikij Atidai
Vajaus skelbime skaitote, kad naujiems prenumera

toriams bus $8 metams, vieton $9. O prie to 
dar gaus dovanai vieną iš sekamų knygų:

J. Ragausko — ITE, MISSA ĖST!
J. Gasiūno — MANO DEŠIMTMEČIAI AMERIKOJ 
Sudarė Ona Narbutienė — JUOZAS NAUJALIS
A. Bimbos — JAV DARB. JUDĖJIMO ISTORIJA

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS

KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ

PRISIKĖLUSI LIETUVA
F. Bonoskio — IŠKYLA
Sudarė V. Kazakevičius — GRAŽI TU MANO 

BRANGI TĖVYNE>
A. Morkaus — “VADUOTOJAI” Iš ARTI—
J. Baltušio — TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS
T. TILVYČIO — USNYNE —
D. M. šolomsko — PASAKOJIMAI Iš ISTORIJOS
J. KAšKAlčIO — ŽMOGUS IR MAŠINA

IŠ ATSIMINIMŲ

Dr. S. T. Matulaičio — RELIGIJA
Ant. Venclovos — MARIJA MELNIKAITĖ
Dr. A. Petrikos — LLD IR PAŽANGIEJI

AMERIKOS LIETUVIAI

R. MIZARA —• POVILAS JURKA
ALGIO LUMBIO NUOTYKIAI 
ŪKANOS
I. MIZARIENĖS — JAUDINANTYS SUSITIKIMAI

Viršminėtos knygos yra labai įdomios skaityti. 
Kalbinkite savo pažįstmus, kurie dar neužsipre- 
numerayę laikraščio “Laisvės” tapti prenumerato-^ 
riaią. Nevientik vajininkai, bet ir kiti laisviečiai tu-** 
retų pasidarbuoti gavime naujų skaitytojų. Bus 
garbė Jums, ir jūsų miesto vajininkui.

—ADMINISTRACIJA ■

Telefonų darbininkai^ 
buvo sustreikavę

New Yorko Telefono komt 
panijos 32,000 darbininkų 
buvo išėję streikan, kuris 
plėtėsi visoje N. Y. valsti
joje.

Streiką išsaukė komunika
cijų Darbininkų unijos 28 
lokalai. Bet po vienos die
nos streiko unija grąžino 
darbininkus darban.

Mažėja gyventojais
New Yorko miestas, kaip 

apskaičiuoja Census Biuras, 
šiuo metu turi 7,964,200 gy
ventojų. 1966 m. liepos 1 d. 
turėjo 7,019,100 gyventojų.

D augiausia sumažėjo 
Manhattano ir Brooklyno 
gyventojų skaičius. Mat ne
mažai jų išsikėlė į aplinki
nius miestelius, kiti į Kali
forniją ir Floridą.

----- -—_ .

Vynuogių pirkimą nori 
sulaikyti

Washingtonas. — 10 kon- 
gresmanų siūlo bilių, kuris 
draustų Gynybos Departa
mentui pirkti Kalifornijos 
vynuoges, kurių darbinin
kai seniai streikuoja.

Nepaisant to, kad dauge
lis tas vynuoges boikotuo
ja, Gynybos Departamentas 
jas superka militarinėms 
jėgoms naudoti.

REVANŠAS
Kelneris staiga susirgo, ir 

jį nuvežė į ligoninę. Pagul
dytas ant operacijos stalo, 
išsigandęs laukia narkozės 
ir, pamatęs chirurgą, saM 
jam: '

— Pone daktare, maldau
ju, greičiau pradėkite!

— Šį stalą ne aš aptar
nauju !—atrėžė chirurgas.

Modesto, Calif. — Dr. J. 
Zornes, kaltintas prievarta
vimu moterų ir kituose ly
tiniu o s e prasižengimuose, 
savo namuose nusižudė.
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Žodis gydo, žodis žeidžia
PATARIMAS GYDYTOJAMS IR LIGONIAMS

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

faunos, vos prieš metus klausyti visą ligonio pasa- 
biugusios institutą gydyto- kojimą, jo gyvenimo smulk-
jos kabinete sėdėjo kokių 
tridešimt penkerių metų vy
riškis, kaip pasisakė — inži
nierius. Jis atrodė išblyškęs, 
susikrimtęs. Pasako vieną 
kitą žodį, ir akyse — ašaros. 
Mėgina susivaldyti, nesise
ka.

— Blogai miegu. Negaliu 
dirbti. Labai bloga nuotai
ka. Įvairios mintys lenda į 
galvą...—atsakinėjo į gydy
tojos įprastu tonu taria
mus įprastinius klausimus: 
“Kas jums? Kuo skundžia
tės?” 
aklavietėje ir i 
toliau bedaryti...

— Kaip tai aklavietėje?.. 
Pasakokite viską...

Ir ligonis pradėjo pasako
ti apie savo pergyvenimus 
šeupoje.
įklausiusi viską, gydyto

ja atsiduso ir tarė:
— Nereikia daryti trage

dijos. Nieko baisaus neįvy
ko.

Ilgai kalbėjo gydytoja tą___  __o_ ___ r______
kartą su ligoniu. Ji nesku- jo darbo sąlygos taip pati 
bėjo rašyti jam vaistų. Nors'nėra visiškai bereikšmės jo 
ir jauna būdama, ji supra- nuotaikai.
to, kad čia vaistai nėra| Suprasdami, kad gydyto- 
svarbiausia priemonė. Sun-'jo nuotaika taip pat yra 
ku dabar atkurti visą jo po- vaistas, ir labai didelis vai
kaity, bet rezultatas buvo stas, mokėkime ir stengki- 
tas, kad ligonis išėjo iš gy- mės ją tausoti, 
dytojos kabineto ramesnis.
Po kurio laiko gydytojos i 
pastangomis jis trumpą lai- i 
ką pabuvo ligoninėje. Drau- : 
giškas, jautrus elgesys, o 
taip pat kai kurie raminau- < 
tys vaistai, aplinkos pakei- : 
timas leido žmogui įveikti : 
savo sunkumus šeimoje. 
jfKiekvieno ligonio psichi

ka labai jautri aplinkai, ki
to žmogaus žodžiui, elgesiui. 
Kartais neatsargus• žodis,’ - 
per daug išsamus, populia
rus ligos simptomų išdėsty- , 
mas ligoniui (tas, beje, lie
čia ir mūsų periodinę spau
dą), pokalbis su ligoniu apie 
jo ligą, visiškai neatsižvel
giant į sergančio žmogaus 
psichiką, jo būdo ypatumus, 
kartais gali būti priežastis- 
timi vadinamųjų jatrogeni- 
nių susirgimų, kada ligonis 
įsikalba sergąs viena ar ki
ta liga. Tad patartina ir li
goniams būti neperdaug 
smalsiems. Jei gydytojas 
pacientui apie jo susirgimą 
nepasakoja, tai, matyt, nu
tylima tik ligonio labui.
. Susirgus bet kuria liga, 
laUai svarbu yra ligonio pa
sitikėjimas gydytoju. O šį 
pasitikėjimą gydytojas gali 
išsikovoti tik savo nuošir
džiu darbu, bet ir ligonis 
neturi iš anksto įsikalti ne
pasitikėjimo gydytoju, nes

• tada gydytojas gali tikrai 
būti bejėgis.
^Psichinio poveikio jėga 

sergančiam žmogui yra iš 
tiesų didelė ir neginčytina. 
Norėtųsi tik pažymėti, kad, 
kai kalbama apie psichinį 
poveikį, negalima apsiriboti 
tik gydytojo žodžio jėga. 
Vienokią ar kitokią įtaką 
turi visa gydytojo asmeny
bė: jo tvarkingumas, elge
sys, charakteris, sugebėji
mas suprasti ligonį.

Į kiekvieną ligonį reikia 
žiūrėti kaip į asmenybę su 
vienokiais ar kitokiais cha
rakterio bruožais. Ir, žino
ma, reikia stengtis tą asme
nybę pažinti. Bet, kaip ir 
visuomet, ši pareiga yra 
abipusiška.

Gydytojui reikia ne tik 
fAteikti didelius reikalavi
mus, bet ir sudaryti sąlygas. 
O juk kartais polikliniko
se‘tyra maža laiko ligonių 
.apžiūrėjimui, sunku yra iš-

- Atsidūriau kaip 
nežinau, ką

menas.
Tai, kad reikia tausoti 

sergančio žmogaus psichi
ką, — ne naujas dalykas. 
Tai gydytojai žinojo visais 
laikais. Tačiau šiandien, kai 
į mediciną skverbiasi vis 
daugiau technikos naujovių, 
įgalinančių tiksliai nustaty
ti ligą, šis klausimas iškyla 
naujai. Mes jokiu būdu ne
galime pamiršti, kad net pa
ti tobuliausia aparatūra ne
pakeis senų tyrimo metodų, 
gydytojo apklausos, pokal
bio, bendravimo su ligoniu. 
Štai kodėl šiandien medi
kams yra labai svarbūs me
dicininės deontologijos klau
simai, t. y. klausimai apie 
gydytojo ir ligonio tarpusa
vio santykius.

To, žinoma, negali užmirš
ti gydytojai, bet ne tik gy
dytojai. Juk gydytojo nuo
taika irgi yra daugelio są
lygų rezultatas. Juk gydy
tojas irgi turi šeimą, jo svei-

WOMEN
Age over 18 or woman on Social 

Security for refreshments stand in 
the following theatres: COLONIAL, 
So. Phila. 7th & Moyamensing, 5 
evenings and 1 matinee; PALACE, 
1214 Market St., 6 evenings, incl. 
Sat. & Sun.; also APOLLO, 1311 
Market St. Apply: BERLO VEND
ING, 10 AM-12 Noon and 2 PM- 
4 PM. 333 S. Broad St., Philadelphia.

(82-84)

MECHANICS

TIN
LINE MECHANICS (TIN CAN MFG.) NIGHTS.

CAN MANUFACTURING MACHINE EXPERIENCE PREFFERED.
BUT WILL TRAIN GENERAL MECHANICS INTERESTED 

IN LEARNING THE BUSINESS.
CALL OR APPLY TO;

Mr. Vaeth 472-5200, ext. 264.
U. S. CROWN CORPORATION

Eastern Can Division
Corner Linden & Oaks Sts., Passic, N. J.

An Equal Opportunity Employer

MACHINE OPERATORS. Open
ings for blown plastic bottle ma
chine operators. Benefits include 
group insurance, paid holidays and 

. Excellent working con- 
Excellent starting salary plus liberal 'ditions. Plant operates continuously 

“ ' ’ . with rotating shifts
with shift differential. OWENS 
ILLINOIS INC., 2900 Woodbridge 
Ave., Edison, N. J. Equal Opportu
nity Employer. (73-83)

SHIPPING CLERK. Leading el
ectronic components firms need re
sponsible man for light shipping, re
ceiving. Immediate opening. This is 
an excellent opportunity for an alert, 
man to assist shipping supervisor, j vacations.

corqpany benefits. Advancement po- 7 days a wk. 
tcntial. Springfield, N. J., location, with shift 
Call Mr. Lang. 379-7600, ext. 824.

(78-84)

Klaipėdietis—Suomijos 
observatorijos 

įsteigėjas
Suomijos ir Vokietijos 

moksl i n i n k ų sluoksniuose 
yra plačiai žinomas astro
nomas Fridrichas Vilhel
mas Augustas Argelande- 
ris. Jis gimė 1799 m. kovo 
mėn. 22 d. Klaipėdoje, kur 
jo tėvas J. G. Argelanderis 
vertėsi prekyba. Mokėsi 
Klaipėdos lotyniškojoje mo
kykloje ir Kara 1 i a u č i a u s 
universitete. 1820 m. pra
dėjo dirbti observatorijoje. 
1822 m. jaunas moksliniu-

MAINTENANCE MAN

REFRIGERATION

(82-84) DESIGNER, HVAC & P & D, 10 
or mojre yrs. exp. in schl. & Institu
tional design. Familiar w/field in
spection & specification. Board work 
reqd. (N. J.) P.E. lie. and some 
supervising pref, but not absolutely 
reqd. Excel, salary. Provide resume 
which will be carefully checked. 
Position avail. Immed. Edwards & 
Green, Architects & Engineers, Cam
den, N. J. Phone 609-964-7336 for 
appointment. (82-84)

WOOD 
machine 
Full or 
W. York

WORKING. All around 
hand in furniture shop, 
part time. Apply: 1010 
St. PO 9-1324.

(77-85)

Refrigeration engineers needed, must have some maintenance 
experience rotating shifts, liberal fringe benefits. Apply call 
or write.

ELECTRICIANS
Experienced required in medium and low voltage industrial plant 
electrical systexps. Apply in person. Call or write MR. P. BAHRT 
Permanent positions with excellent wages and fringe benefits.

ICI AMERICA, INC.

REGISTERED NURSES. For a 
modern nursing home in Vineland 
in pleasant surroundings, good sala
ry with benefits. Call Mr. C. Chand
ler, 609-694-3298 for appointment.

(82-88)

COLLEGE CAFETERIA. Dish
room help. Mon. thru’ Fri. 40 hours. 
5 AM to 4:30 PM. Union & Co. 
benefits. Call 643-2746. Ambler, Pa. 

(77-84)
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kata irgi gali būti pažeista, Į ^as habilitavosi, apginda
mas darbą tema: “Tyrinėji
mai apie didžiosios kometos 
kelią 1811 m.” 1823 m. jis 
buvo pakviestas Abo obser-| 
vato rijos vedėju (Suomijo
je), po penkerių metų jam 
buvo suteiktas profesoriaus 
vardas ir pavesta Helsinky
je įrengti naują observato
riją. 1837 m. Argelanderį 
pakvietė Bonuos universite
tas skaityti astronomijos' 
paskaitų ir pavedė jam1 
įrengti naują observatoriją. 
Argenlanderis mirė 1875 m. 
vasario 17 d. Bonoje.

Pažymėtini šie F. V. A. 
Argelanderio darbai astro
nomijos srityje: “Observa- 
tiones astronomicae in spe
cula universitatis Fennicae 
factae” (3 tomai, Helsinkis, 
1830-32); “Apie Saulės sis
temos judėjimą” (“Uber die 
eigene Bewegung der Son- 
nensystems,” Peterburgas, 
1837), “Naujoji Uranomet- 
rija” (“Neue Uranometrie,” 
Berlynas, 1843) ir kt. Savo 
astronominius stebėjimus 
atliktus Bonoje,- Argelan
deris paskelbė “Šiaurinio 
žvaigždėto dangaus atlase” 
ir “Astronominiuose stebė
jimuose Bonos observato
rijoje” (1859-62).

V. Nausėdas

East 22nd Street and Avenue J 
Bayonne, N. J.

201-437-6800. An Excellent Opportunity Employer (82-85)

AUTO MECH. Front End and 
Allignment, good sal. plus comm. 
Apply in person:

C & C SUPPLY CO.
2813 Cottman Ave. (half

east of Roosevelt Blvd.), Phila, Pa.
(77-85)

block

PORTERS. Experienced. Luxury 
high rise Apt. House. 40 hours. 
Union benefits. CEDARBROOK 
HILL APTS. 885-1300.

(77-83)

Ja, kaip ir vaistu, turi rū
pintis patys ligoniai. Argi 
maža yra tokių ligonių, ku
rie taip elgiasi ligoninėje, 
kad gali išvesti iš pusiau
svyros ir angelą? Yra žmo
nių, kurie, būtent atėję pas 
gydytoją, leidžia sau elgtis 
taip, kaip jie niekur sau ne
leistų daryti. O juk jų daž
nai niekas nesudraudžia. 
Gydytojas yra linkęs dova
noti, ii- kai kurie jų, pikt- 
naudžiau darni nemokamu 
gydymu ir gydytojų kantry
be, vis labiau paleidžia va
džias.

Ar būtų bloga kad, saky
sime, mūsų sveikatos apsau
gos komisijos, kurių yra 
kiekviename rajone, kiek
vienoje apylinkėje, pasižiū
rėtų, kas dedasi ligoninėje, 
ir padėtų gydytojui patvar
kyti ir kai kuriuos ligonius?

O gydytojo darbo ir gyve
nimo sąlygos? Mūsų vieti
nės Tarybos vis daugiau rū
pinasi šiais klausimais, bet 
šioje srityje, kaip visi žino
me, dar daug darbo. Ir be
veik visur yra dideli gali
mumai pagerinti padėtį.

Jeigu visi atsiminsime, 
kad gydytojo nuotaika ypa
tingai svarbus vaistas, jeigu 
visi bendromis pastangomis
— tiek medikų, tiek ne me
dikų — sieksime tą vaistą 
kuo sėkmingiau panaudoti,
— tikrai bus daug naudos.

A. Pūras
Medienos mokslų kandidatas

HOT SHOPPES
CAFETERIA

OPENING NOVEMBER 10 
1508 WILLOWBROOK MALL 
NEEDS A COMPLETE STAFF 

FULL AND PART TIME 
MALE AND FEMALE
Experience not necessary, will train.

• COOKS ,
• BAKERS
• CASHIERS
• DINING DOOM ATTENDANTS
• COUNTER GIRLS
. DISH AND-UTILITY PERSONNEL

MEALS AND UNIFORMS FURNISHED 
PLUS COMPANY BENEFITS

i Klaipėda

Brąndtas vėl laimėjo 
parlamente

Bonna.—Kancleris Brand- 
tas pasiūlė pripažinti dvi 
Vokietijas vienoje tautoje ir 
užmegsti tarp abiejų valsty
bių bendradarbiavimą.

Parlamentę Brandtas ga
vo 262 balsus, prieš balsavo 
241, daugiausia krikščionys 
demokratai, kurie -griežtai 
priešingi nors kokiai koope
racijai su Rytų Vokietija.

Montrealis. — Po Kanadą 
Vietnamo kovotojų paramai 
važinėja Pietų Vietnamo 
Nacionalinio Išsilaisvinimo 
Fronto atstovai Van Ba ir 
Le Phuong.

Dar vienas asteroidas 
priartės prie Žemės
Į Žemės orbitos vidų įei

na trys asteroidai: Toras, 
Geografas ir Ikaras. Pernai 
labai arti Žemės praskriejo 
Ikaras. Šiais metais pro Že
mę, tiesa, kiek toliau negu 
Ikaras, pralėks Geografas.

Šis asteroidas taip pat ne
didelis: jo skersmuo apie 
3.24 km. Geografą atrado 
A. Vilsonas ir R. Minkovs
kis 1951 m. Palomaro obser
vatorijoje. Geografas aplink 
Saulę keliauja šiek tiek iš
tįsusią orbita ir pilną ratą 
padaro per 507 dienas, jo 
orbitos plokštuma truputį 
palinkusi į akliptikos plokš
tumą.

Rugpiūčio 26 d. Geogra
fas buvo arčiausia Žemės — 
9.2 mln. km. Dėl didelės nei
giamos deklinacijos dauge
lis Šiaurės pusrutulio stebė
tojų negalės jo matyti.

■ Detroitas.—šerifas Gribbs 
laimėjo majoro vietą, gavęs 
apie 7,000 balsų daugiau už 
negrą Austin. ,

Apply In Person To:

HOT SHOPPES
WILLOWBROOK MALL WAYNE, N. J

Interviews Starting 
Monday, October 27th 

Between 10 A.M. and 6 P.M.f

An Equal Opportunity Employer

Time
Time
Time

Meat Wrapper
Deli Worker
Butcher

MACHINIST OR 
LATHE OPERATOR

General Machine Shop
Call 384-0545

Dumont, N. J.
(73-84

(82-88)

BUSINESS OPPORTUNITY

SERVICE STATION

AVAILABLE
FOR LEASE

Good Opportunity for right man. For information contact
Mr. LaBohne. HU 6-7000. Between 8 AM & 5 PM.

(82-99)

t

BABY SITTER OR COUPLE.

Couple to live with and care for 
active and interesting family of 5 
children in Wynnewood. Recentlyre- 
turned from Europe. Ages 4-17 and 
pets, during paraents’ absence. New 
House, all conveniences. Parents 
travel frequently and are looking 
for someone who has their own liv
ing arrangements, but can take over 
when they are gone. Call for inter
view MI 9-6736. (82-85)

• Part
• Part
• Full
• 2 Night Crew Men.
For several Shop-Rites. Apply to 

Mr. Mardany. BERNARDSVILLE 
SHOP-RITE, Rt. 202, Bernardsville, 
N. J. 201-766-9859. (75-84)

EXTRUDER OPERATORS. Main
tenance Mechanics wanted for Poly
ethelene blown-film plant. Unusual 
and very attractive annual wage 
plan. All other fringe benefits, many 
opportunities for management train
ing and promotion. Phone 622-5800. 
Ext. 202. Mr. Tom Somers, Newark, 
N. J. (75-84)

Immediate Openings. Porters, Or
derlies, Nurses, Aides, LPN’S RN’S, 
Dietary workers, Laundry Workers. 
No exp. required. County benefits. 
Apply in person. Neshaminy Manor 
Nursing Home, Doylestown, Pa. 
(Public transportation avail.) or DI 
3-2800, ext. 306. (82-85)

CF & I STEEL 
CORPORATION

Has openings for

HOUSEKEEPER. I am seeking a 
full time sleep-in housekeeper. 5 
days in, 2 off. Am willing to pay 
top wages, plus hospitalization and 
vacation to right woman. Must have 
references. Call Mrs. Sussman. TU 
7-4790 from 9:30 AM ‘till noon week
days. ‘ (80-86)

PRODUCTION
TRAINEES

HOUSEPARENTS for Protestant 
children’s home in suburban Phila. 
Full time employment for wife. Hus- 

' band may have daytime employment 
at home or away, helps provide care 
and supervision in cottage. Housing 
and maintenance provided. Good
opportunity for mature graduate’Office, 692 S. Clinton Ave., Trenton, 
student and wife. Call LA 5-5400.

(82-84)

operating departments at Tren
ton and Roebling, N. J. plants. No 
experience necessary. Must have ap
titude for mechanical work. Excell
ent opportunity to earn semi-skilled 
occupation and increase earning ca
pacity. Minimum rate $2.765 per 
hour. Must be willing to work ro
tating shifts.

Applicants will be considered with
out regard to race, color, age, reli
gion or national origin. Benefit 
package unmatched. Apply Personnel

In

N. J., 8:00 A.M. to 4:30 P.M.

CF & I STEEL 
CORPORATION

MACHINE SHOP
FOREMAN

2nd Shift opening for a trained 
leader of men with experience on 
automatic screw machine and drills. 
Excellent opportunity fox’ right man. 
Liberal benefits. Air-conditioned 
plant. Call or write:

DAVE DULAFF
278-3600. ALKON PRODUCTS 

CORP.
25 Power Ave., Wayne, N. J.

(80-83)

Phonę: 609-396-6511. Equal Op
portunity Employer, Ln the Plans 
for Progress Program. '

(78-81)

WAITRESSES, Waiters, Bus Boys, 
Kitchen help. Full and part time. 
Apply: CAMBRIDGE INN, Garden 
State Plaza, Paramus, N. J.

(78-84)

MAINTENANCE ĮmAN. Restau
rant Equipment. Must have refrig
eration service experience. Take 
over all maintenance in a cafeteria 
operation fox’ nationwide food serv
ice chain located in Willowbrook 
Mall. Must have own car.

♦Hospitalization & insurance pro
grams. *Profit sharing. *Uniforms 
supplied. *Meals. '•‘’Mileage allow
ance. *6 Holidays. *2 to3 weeks vaca
tion with pay. For interview contact 
Mr. McDermott 785-1670. WAYNE, 
N. J, (82-88)

PLATERS, PLATERS HELPERS, 
GENERAL FACTORY. PLATRON- 
ICS, INC. Linden, N. J. has ex
panded its facilities. If you want a 
future with a growing company, now 
is the lime to change. No experience 
necessary, We offer excellent start
ing salary. Paid holiday and vaca
tion with medical-surgical and in
surance plans with other benefits 
included. Apply in person: 301 Com
merce Rd., Linden, N. J., or call 
925-3600.

Ask for M. J. Tischio for appoint
ment. (80-84)

LABORERS. Steady all year round 
work. Union benefits, vacation. Ap
ply in person. RIVER TERMINAL 
DEVELOPMENT CO., Port Kearny 
(Hackensack Ave.,) So. Kearany, N.J.

(82-91)

COOK. Italian cooking. 5-day wk. 
Exd. Apply in person (after 3 PM). 
NERI’S KITCHEN, SE cor. 6th & 
Erie, Philadelphia, Pa.

(82-88)

MECHANIC. 1st class. To work 
on Divco trucks. Breuninger Dairies, 
3015 N. 7th St., Phila. Steady em
ployment. Since 1886. Call BA 
5-4863, (82-88)

BURNERS. Experienced. Steady 
all year round work. Union bene
fits, vacation. Apply in person: 

RIVER TERMINAL 
DEVELOPMENT CO 

Kearny (Hackensack Ave.) 
So. Kearny, N. X

(82-91

Port
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'LAISVĖS' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Valys Bunkus smarkiai darbuojasi, jis pridavė at
naujinimų ir sako,—būtinai reikia laikytis pirmoj vietoj.

Gražiai pasidarbavo su labai daug atnaujinimų J. 
Jaskevičius, iš Worcesterio. Įstojo į antrą vietą.

M. Uždavinis, Norwood, Mass., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

Sekanti vajininkai kredituojami su atnaujinimais: 
P- Walantiene, Philadelphia, Pa.; M. Svinkūnienė, Wa
terbury, Conn.; A. Račkauskienė - M. Kazlauskienė, Ha
verhill (jos darbuojasi ir Lawrence apylinkėj), Mass.; 
J. Bimba, Hawthorne, N. J.; F. Shimkienė, Arlington. 
N. J.; J. Stanienė, Baltimore, Md.; P. Beeis, Great Neck. 
N. Y.; M. Žiedelis, Nashua, N. H., ir C. K. Urban, Hud
son, Mass.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Rašo Administracijai:
Čia rasite money-orderį vertės $100. Tai auka nuo 

L. A. P. Klubo. Kadangi klubas bus likviduotas, tai bu
vo nutarta prisidėti prie sukėlimo $15,000 “Laisvės” fon
do. Viso gero, P. Beeis, Great Neck

Širdingai ačiū viršminėtiems už jų dosnias dovanas 
laikraščiui. Šia proga norime priminti tiems, kurie už
prenumeravę laikraštį “Laisvę” giminėms ir draugams 
Lietuvoje, kad dabar laikas atnaujinti. Metams prenu
merata Lietuvoje yra $12.. Užrašykite ir savo pažįsta
mų! Amerikoje “Laisvę ” Naujiems skaitytojams tik $8 
metams, ir prie to, gaus knygą, kurią galite pasirinkti 

skelbimo.

“Laisves” koncertas pavyko

iš

A. Lipčius, Chester, Pa., prisiuntė $150. nuo LLD 
6-os Apskrities.

$50.00 
21.00 
11.00 
11.00 
11.00

6.00 
6.00

. 6.00
6.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00

3.00

Administracija

šie Miestai Aukomis Stovi Sekamai:
Jamaica ir apylinkė, N. Y 
Worcester, Mass..............
Rochester, N. Y..............
Cranford, N. J.................
Baltimore, Md.................
Philadelphia, Pa...............
Stamford, Conn................
Bayonne, N. J................. •
Yucaipa, Calif.................
San Francisco, Calif. ... 
New Jersey valstija.......
Miami, Fla........................
Canda.............•..............
Oakland, Calif.................
Cleveland, Ohio .............
Great Neck, N. Y............
Elizabeth, N. J................
Easton, Pa........................
Chicago, Ill.......................
Scranton, Pa...................
Pittsburgh, Pa................
Newark, N. J...................
St. Petersburg, Fla..........
So. Boston, Mass..............
Chester, Pa........... . .........
Binghamton, N. Y..........
Detroit, Mich...................
Grand Rapids, Mich........
Hartford, Conn................

KRISLAI

J. Jaskevičius Wore,este r Mass., prisiuntė 1$67. Au
kojo:

Ch. Daugėla 
J. M. Lukas 
Ch. Wallant 
O. Margis .. 
F. Kazeliūnas 
M. Green ... 
M., Mickus .. 
A. Dudonis .. 
V. Žitkus ... 
M. Žalimienė 
J. Rudnickas 
Draugė ..... 
F. Petkūnas

Po $1: Ch. Masaitis (Leicester); F. Petrauskas 
(Shrewsbury); J. Krukonis, J. Senkus, A. Pilkauskas, M. 
Petkūnas, E. Paulauskienė, T. Krapas, * E. Bernotienė, 
D. žemeikis, J. Sabaliauskas, M. Buchy, V. Trakimas A. 
Vosilienė, J. Polionis, M. Lukas.

A. Račkauskienė • M. Kazlauskienė, Haverhill - Law
rence, Mass., prisiuntė $48. Aukojo:

Paul J. Nukąs, N, Andover
J. Popierinis......... ....L.
R- Šileikis ....:...........
Mary ’ Kazlauskienė

11.00
6.00
5.00

Po $1: Domininkas Bulauka, B. Gumauskas, S. Už
davinis, J. Kodis ir A. Navickas.

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Šis klausimas buvo aiškiai ir 

griežtai pastatytas tiktai New 
Yorko mieste, čia John Lind
say ne tik aiškiai pasisakė 
prieš karą, bet pats aktyviš- 
kai dalyvavo spalio 15 dieną 
moratoriume. Na, ir jis laimė- 
j°!Todėl tik New Yorke gali
ma teisingai pasverti žmonių 
sentimentą Vietnamo karo 
klausimu.

J. J. Daujotas, Benld, Ill., prisiuntė $20. Aukojo:
J. M. Daujotai ..........................  $12.00
N. M. Bartkai ......................   5.00

Po $1: Urš. Janulevich, M.. Macelienė ir M. Moleski.

A. Bernatienė, Los Angeles, Calif., prisiuntė $18. 
Aukojo:

Anna Miswick
Ant. Chuberkis
P. Valukonis ..

... $11.00 
... 6.00 
... 1.00

Libijos naujoji vyriausybė 
jau pareikalavo, kad Ameri
kos ir Anglijos militarinės ba
zės iš jos žemės turi išsikraus
tyti. Ir, žinoma, turės išsi
kraustyti.

Reikia manyti, kad Libiją 
paseks ir visa eilė kitų kraš
tų, kuriuos Amerikos ginkluo
tos jėgos faktinai laiko oku
pavusios.

M. Svinkūnienė, Waterbury, Connn., prisiuntė $13. 
Aukojo:

W. Rugienius ............................................ $6.00
Po $1: V. Daunis (Union City); J. Kidulas, Barba

ra Kidulas, A. Barkauskienė, Oakville. A. Balčiūnas, 
W. Ruginis, J. Laurinaitis, P. Marozas.

Nuo kitų gauta sekamai:
LDS 3-čia Apskritis (per F. Shimkienę),

Kapitonas Budge Williams, 
vienas tų astuonių “green be- 
retų”, kurie kaltinami susido
rojimu su vienu vietnamiečiu 
be jokio teismo, pasakė: “Jūs 
turite suprasti, kad ten tokia 
atmosfera, jog žmonės nuolat 
šaudomi. Tik klausimas, ku
ris šovė pirmutinis”.

Kitais žodžiais, šis karas 
yra toks pragaras, kad jame 
žmogaus ne tik paprasčiausios 
teisės, bet ir pati gyvybė nie
ko nebereiškia.

LLD 52 kp. (per J. Bublewsky),
Dearborn, Mich...........................

Pr. Jočionis, Dearborn, Mich.........
Paul Aleksander, S. Sudbury, Mass 
John Kūniškas, Scranton, Pa.
S. J. Bimbai, Hawthorne, N. J. ... 
E. Kurulienė, Stoughton, Mass. ... 
A. Kleposky, Somerville, N. J. ... 
Mrs. T. Lapin, Hudson, N. H..........
P. Valenta, Egg Harbor, N. J........
P. Kuliackas, Gardner, Mass.........
P. Augutis, N. Haledon, N. J. ... 
G. Krauch, Great Neck, N. Y. ... 
J. Giedrynas, Great Neck, N. Y. .
J. M. Zaleski, Ozone Park, N. Y. . 
M. Kalusis, W. Fitchburg, Mass. .. 
John Monius, Nashua, N. H...........
J. Bacanskas, Philadelphia, Pa. .. 
S. Budrevičienė, Norwood, Mass. .
Po $1: J. Carosa, Hudson, N. H.; M. Grakey, As

bury, N. J.; E. Kurulienė, Stoughton, Mass.; A. Baris- 
ger, Canton, Mass.; D. Milkūnas, W. Grinkevičius, J. Sa
dauskas, Norwood, Mass.; J. Kanapesky, Industry, Pa.

25.00 
20.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 

9.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

Šį sykį aukų supluakė $690. Anksčiau gauta $4,760.
Viso $5,450. Dar reikia $9,550.

$1,577.00 
. 250.00 
. 225.00 
.. 212.00 

190 00 
.. 157.00 
.. 150.00 
.. 118.00 
.. 100.00 
... 91.00 
... 88.00 
... 83.00 
... 65.00 
,... 50.00 
... 40.00 
... 20.00 
... 20.00 
... 15.00 
... 14.00 
... 11.00 
... ILGO 
... 10.00 
... 10.00 
... 10.00 
.. 10 00
.... 7.00 
.......6.00 
....... 2.00 
.......1.00

Tikrai yra kuo ir reikia 
pasidžiaugti. Mūsų “Lais
vės” koncertas pereitą sek
madienį tiek savo meniniu 
turiniu, tiek dalyvių skai
čiumi buvo vienas iš pačių 
gražiausių. O prie dalyvių 
ir rengėjų ūpo pakėlimo 
prisidėjo koncerte dalyvavi
mas nepaprastų svečių: Fil 
mų direktoriaus Vytauto 
žalakevičiaus iš Vilniaus, 
Stasio J. Jokubkos iš Chi- 
cagos, Edmundo Juškio iš 
Washington© ir Levo Vla- 
dimirovo iš Jungtinių Tau
tų.

Atsiliepimas į paprašymą 
inkų “Laisvės” vajaus fon
dui taip pat buvo labai nuo
širdus;

Svečių turėjome ne tik iŠ 
Connecticut ir Massachu
setts, kurie atvyko su cho
rais, bet ir iš Baltimorės. iš 
Philadelphijos ir iš Alba
ny. Nors dainų ir kalbų pro
grama buvo netrumpa, bei 
dar ir po to publika lyg ir 
nenoriai skirstėsi į namus

Plačiai apie koncerto tu
rinį parašys mūsų kores
pondentas Adolfas Gilma- 
nas.

Parengimų Kalendoiįis
Lapkričio (Nov.) 23 dieną

Niujorko Lietuvių Moti- 
rų klubo parengimas “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park. Pradžia 
2 vai. po pietų. ’’ r fl

Gruodžio 14 dieną
LDS 13 kuopos kultūrinė 

popietė “Laisvės” salėje, 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 
2 valandą.

AT MUŠ ŠALČIUS

Lietuviški apmąstymai
New Yorke

Tarp lietuvių
Margareta Valiulionienė 

rašo mums iš Fort Lauder
dale, Fla.:

Aimantai turėjo nelaimę 
su automobilium. Važiavo į 
Coco, Fla., ir arti Stuard, 
Fla., įvyko automobilio su- 
sidaužymas, kuriame Ai- 
mantienės trys šonkauliai ir 
petys sužeistas, abelnai la
bai apdaužyta. Jos vyras tu
ri 4 šonkaulius įlaužtus, bet 
jis mažiau nukentėjo. Va
žiavusi su jais Buivydienė 
turi koją sulaužytą. Na, o 
automobilis ir taisyti never
tas.

Vietnamiečiai sako Ameri
kai ir pasauliui: Kol nors vie
nas Amerikos kareivis savo 
koja tremps krauju išmirkytą 
mūsų žemę, negales būti ir 
nebus taikos ir ramybės Viet
name. Jis yra nekviestas, jis 
yra agresorius ir turi išsikrau
styti.

APDOVANOJIMAS
Po filmų festivalio Ka

nuose kalbasi du scenaris
tai apie konkurentų filmą.

— Visi už tą filmą gavo 
premijas: režisierius, akto
riai ... Tik nesprantu, ko
dėl nebuvo apdovanoti žiū
rovai ?

— Žiūrovai? Už ką?
— Už kantrybę...
Užrašykite “Laisvę

giminėms, gyvenantiems Lie
tuvoje. Prenumerata 12 dole
rių. , .

savo

“Iš Praeities”
Mokini vaikus Vinco Ku

dirkos “...Iš Praeitięs Ta
vo vaikai lai stiprybę se
mia...”, o šie į akis juo
kias... Apsiskaitę šėtoniu- 
kai, TV prisižiūrėję viso
kiausių ten specialių prog
ramų, riejasi su tėvais, ir 
ką tu jiems. Pasakoji jiems 
apie didvyrius kunigaikš
čius, kurie nuo Baltijos iki 
Juodosios valdė, o ir užklau
sia, o koks juos biesas ten 
nešiojo? Kaimynus teriojo, 
žmones vergė. Net argu
mentas, kad va, net Tolsto
jus Levas kilęs iš tokių lie
tuvių kolonizatorių (Indris, 
Černigovo kunigaikštis, bu
vo Gedeminiečių ten pasta
tytas, pritapo, įsikūrė, o 
proanūkiai Didž. Kunigaik
ščio Bazilijaus Aklojo lai
kais persivadino — Tolsto- 
jais) mažai padeda.
Reikalauja vadinti tikrais 

vardais

apmokinimui žudyti civili
zuotais, įstatymais (tiesa— 
juk iki šiol net nebuvo ras
ta reikalo paskelbti Vietna- 
mui karo!). • .Koks nema
tytas ciniškas sadizmąs, ar 
vadinkite kaip norite!!!

Juokis Pajace!
Iš visų praėjusios (Mora

toriumo) dienos kalbų la
biausiai įstrigo žymaus ko
miko Alan King kalba vie
name Great Necko parkų, 
Laukiau kad laisva spauda 
paskelbs, o nutylėjo.

Sakė King’as: Buvo me
tas, kai gatvėse plakatais 
buvo šaukiama “Dėdė Sa
mas kviečia Jus” — ir ame
rikiečiai ėjo, nes žmonės bu
vo deginami, žudomi, nieki
nami kažkur pasauly. Vė
liau iškilo plakatai “Ameri
ka, mano tėvynė, kokia ji 
bebūtų — teisi ar grobuo
niška,” išvedžiojo King: Ka
da Amerikoj buvo pilietinis 
karas — nei Prancūzija, nei

Keliaujant gražiąja New Rusija nesikišo. Tai buvo 
Yorko Valstija nuolat už- patiems amerikiečiams iš
tinki ve, čia ir ten, “Didvy- bandyti karas. Vietnamas— 
ris Sullivan su savo ekspe-'ten taipgi yra civilinis ka- 
dicija praėjo.” Neseniai 
“The New York Times” til
po laiškas, kviečiantis šiuos 
Įrašus patikslinti — kad va, 
Šioj vietoj, be provokacijos, 
be karo paskelbimo, buvo 
sunaikinta darbšti, išdidi

Pranešimai
LDS 1 kp. nariams

Įsitėmykite, kad sekantį 
mėnesį, lapkričio (Nov.) 4, 
susirinkimas neįvyks. Kuo- 
pos valdyba nusitarė susi
rinkimą turėti gruodžio 2 d. 
)latesne skale—su vaišėmis. 
Tad prisiminkime ir skait- 
'ingai dalyvaukime paskSfe- 
niame šių metų susirinkime.

Valdyba

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirin

kimas įvyks lapkr. 11 d. 2 
vai. popiet, “Laisvės” salė
je, 102-02 Liberty Avenue.

Į šį susirinkimą atsilan
kykite visi, nes gausite di
delę dovaną, labai gerą kny-

Valdyba

Mirė Magdalena 
Česnavičienė

Lapkričio (Nov.) 8 d., 7:30 
vai. vakare, Lakeside ligo
ninėje, L. L, mirė MaJ- 
dalena česnavičienė-Bagda- 
navičiūtė, Margaretos £es- 
navičiūtės - Petrikienės ipo- 
tina, išgyvenusi apie 90 me
tų. Velionė gimė Juodva- 
riškės kaime, Antanavo vals
čiuje (netoli Pilviškių), Ma
rijampolės apskr. Tėvas bu
vo Andrjus Bagdanavičius, 
motina Elzbieta Kudirkaitė, 
kilusi iš Paežerių kaimo vi
su omenininko d-r Vinco 
Kudirkos tėvo Motiejaus 
sesuo. Taigi d-ras V. Ku
dirka buvo velionės pusbro
lis.

Pašarvota Andrea Bro- 
____ r______ thers laidojimo įstaigoje, 99 

nusikaltusi: paniekinusi At- Oak St., Copiage, L. I. Pa- 
__ &............ _ Life lizuoti, baltieji vakariečiai lanto Čartą, visas Jungtinių laidota lapkričio • 12 d., šv. 

Nature Library” užsirašyti, degino jų derlius, kaimus, Tautų Deklaracijas, Žene-. Karolio kapinėse, Farming- 
plataus ir ilgo formato, 172- gaudė ir žudė indėnus,—gal vos Konvenciją^ kuria Viet- dale, L. I. U

Kuris Iš jų yra 
arčiausia tiesos?

Dr. A. Petriką, rašydamas 
apie kelionę ir jos prirengi- 
mą į Mėnulį, dasikapstė iki
40 bilijonų dolerių; Gendrė- Kajuga indėnų gentis: paši
nas iki 24 bilijonų. O aš ga- rodė kaip krikščiony s;, civi- 
vau paraginimą iš “7 *

ras. Amerika privalo iš jo 
pasitraukti. Amerika yra 
pakankamai stiprus kraštas 
— moraliai ir fiziškai, ku
ris gali drįsti muštis į krū
tinę ir atgailauti — sukly
dome, nusidėjome! “Ameri
ka, mano šalis yra žiauriai

jų lapų ar puslapių, kainuo
jančią dvidešimt dolerių lei
dinį. Tai ten pasakyta, kad 
visas kelionės prirengimas 
ir jos įvykdymas kainavo 
11-ką bilionų dolerių. Tai 
aš dabar nesuprantu, kas iš 
tų trijų yra arčiausia teisy
bės?

To knygos neužsakiau 
kad ir man vieną spausdin
tų, nes tame paraginime bu
vo sakoma, jog spausdins jos 
tik tiek, kiek turės užsaky
mų; “zopostui” nepaliks nie
ko ir paskiau nebus galima 
gaut nusipirkt.

Jos neužsakiau dėl to, kad 
aš vistiek negalėsiu nuva
žiuot ir nusipirkti Mėnulyj 
augintų burokų, česnakų ar 
kitų smirdančių ar kvepian
čių daržovių, tai kam reikia 
pirkt brangią knygą?

Oklahoma City. — Dau
giau kaip 1,000 studentų 
demonstravo prie miesto 
rotušės, protestuodami 
prieš sanitacijos streikierių 
areštus ir pasisakydami už 
streiko rėmimą.

dėlto amerikiečiai iki šios 
dienos vengia ir užsiminti 
apie Jungtinių Tautų Geno
cido Paktą? Kai važiuosi 
per Kajuga valsčių, prisi
mink, pagalvok ir tu, ką 
paveldėjai patapęs išdidžiu 
Amerikos piliečiu.

Na, buvo pražuvo! Bet 
ar pra žu v o ? Kryloviška 
“Vilkas ir Ėriukas” pasakė
čia tebegalioja ir šiandien. 
Klausėtės Prezidento lap
kričio 3?

Vietnamo Gėda
Buvo viena M - Diena I— 

Vietnamo gedulo Diena, ar
tėja antroji. Ir labiausiai 
stebina kad visose tose 
“Lauk iš Vietnamo kalbose” 
tik mus pačius Spraudo j a 
argumentai — ak, kiek tas 
karas pinigo kainuoja, ak, 
kiek mūsų jaunų žmonių žū
va; ak, kaip viskas nusibo
do... Labai jau retai už
tiksi gėdingą susirūpinimą, 
ką gi mes darome toms 
Vietnamo tautoms — mūsų 
milžiniškų bombonešių es
kadros, tankų armados, na
palmo šarvuočiai — naudo
dami juos tarytum poligoną

namui buvo užtikrinta ap
sisprendimo teisė, prieš vi
są žmoniją.

Ottawa. — Kanados val
džia ekonominiais sumeti
mais uždarinėja daugelį 
diplomatinių ir kitokių mi
sijų kitose šalyse.

Belgradas. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito lankė
si Alžirijoje.

Nashville.— Tris terminus 
ištarnavęs kaip Tennessee 
gubernatorius, Frank G. 
Clement užmuštas trafiko 
nelaimėje.

Ottawa. — Kanadoje kri- 
minalizmas, palyginus su 
1968 m., pakilo 9.5%.

Kopenhagenas. — Danijos 
policija puldinėja kovoto
jus prieš Vietnamo, karą. 
Kai kur pravesti areštai, 
Vietnamo solidarumo komi
teto raštinė išardyta.

Būdama 14 metų amz., 
veilonė išvyko į Angliją ir 
ten gyvendama ištekėjo už 
Juozo česnavičiaus. 1905 m. 
atvyko į Ameriką ir visą lai
ką gyveno New Yorko apy
linkėje. Paskutinius 10 me
tų praleido pas dukterį Sa
lomėją Tringą, Lindenhuitet,

Mirdama paliko gyvus 3 
dukteris, vieną sūnų, 8 anū
kus, 5 proanūkius ir daug 
giminių. Šių metų spalio 
(Oct.) 12 d. ji palaidojo sa
vo sūnų Raymondą (trečią

“Laisvės” personalas reiš
kia nuoširdžią užuojautą 
Margaretai ir Antanui Pet
rikams ir kitiems artimie
siems liūdesio valandoje

IŠNUOMOJIMUI
Išnuomojimui du kamba

riai. Su rakandais ir kii 
patogiais įrengimais. Tin!
mi pavieniam vyrui ir mo
teriškei. Prašome skambin
ti: 827-9148. Klauskite 
Belsky,

s'

rs.
(82-83)




