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— A. Bimba —
Džiugu kad mūsų “Lais

vės” metinis koncertas taip 
gražiai pavyko. Negaila įde- 
tuu pastangų. Didžiausia gar- 
Jhe ir giliausia padėka mūsų 
chorams ir jų mokytojams. 
Taip pat solistėms ir solistams.

Be moralinės laikraščiui pa
ramos bus ir medžiaginės. Ne 
tiek iš paties koncerto, j kuri 
įėjimas prie šių laikų brangu
mo buvo žemokas, kiek iš su
dėtų aukų. Atsiliepimas bu
vo gražus.

Kaip sustovi mūsų vajaus 
reikalai? Sprendžiant jau 
prabėgusiu laiku, jau esame 
įpusėję. Bet pagal rezultatus? 
Pasibrėžto tikslo pusės dar
nepasiekėme. Todėl yra kuo 
susirūpinti.

Tuoj užklups žieminės šven
tės. Su vajaus reikalais bus 
sunkiau. Todėl turime prieš 
šventes gerokai daugiau pa
dirbėti.
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Karas didina infliaciją, o 
ne darbininko algos

Detroitas. — Walter Re
uther, kalbėdamas Jungti
nės Automobilių Darbinin
kų unijos konvencijoje, pa
reiškė, kad Vietnamo karas 
tikrai didina infliaciją, o ne 
dar b i n i n k ų reikalavimai 
aukštesnių algų.

Unijos prezidentas Reu
ther toliau nurodė, kad me
tinės 80 bilijonų dolerių mi- 
litarinėms lenktynėms ir 30 
bilijonų Vietnamo karui iš

laidos sudaro infliacijai pa
grindą. Tiktai karo baigi
mas ir militarinių išlaidų 
sumažinimas tegali sulaiky
ti infliacijos didėjimą.

300 didžiųjų korporacijų 
viršininkai taipgi tvirtino, 
kad karo metu prekių kai
nos milžiniškai kyla aukš
tyn ir todėl prisideda prie 
infliacijos didėjimo. O ma
žinimas namų statybos ir 
kitų visuomeninių darbų di
dina nedarbą.

Saigono studentai remia už taikų 
kovojančius amerikiečius

vienas didžiausių Brazilijos miestų.
Dangoraižiai Gegužės 13-osios gatvėje.

Šimtai tūkstančių ragino 
dabar baigti karą

Lapkričio 15 d. moratoriu
mo demonstr a c i j o s e Wa
shingtone dalyvavo daugiau 
kai}) 300,000 žmonių, rašo 
komercinė spauda. Tai di
džiausia demonstracija sos
tinėje.

San Francisco mieste da
lyvavo daugiau kaip 150,000 
kovotojų prieš karą. Taip
gi buvo didžiausia demon
stracija.

Ketvirtadienį, penktadie
nį ir šeštadienį įvyko dau
gelyje miestų demonstraci

jos ir įvairūs prieš karą 
įstojimai. Visur reikalavo 
dabar baigti karą.

“Mirties Maršas” ėjo į 
Arlingtono Nac. kapines ir 
iš jų į sostinės gatves. Ei
senoje kiekvienas nešė ant 
krūtinės po vieną kare žu
vusio vardą.

Po demonstracijų daromi 
nauji planai naujiems žy
giams prieš karą Vietname. 
Tie žygiai bus tęsiami tol, 
kol karas nebus baigtas.

Skaitau Chicagos kunigų 
Mspalio 31 d.) karštą paragi
nimą savo skaitytojams, kad 
jie savo testamentuose ir pa
likimuose nepamirštų katali
kiškos spaudos, katalikiškų 
draugijų ir organizacijų.

Yra žmonių, kurie neturi 
artimų giminių. Jų santaupos 
dažnai, jiems mirus, nueina 
ten, kur jie gyvi būdami ne
norėjo, kad nueitų. Kodėl ne
apsirūpinti iš anksto?

Sunku kalbėti apie mirtį. 
Bet mirt visiems reikės. Ku
nigų laikraščio priminimas jo 
skaitytojams apie testamentus 
ir palikimus -vertas ir mūsų 
pažangiosios spaudos skaity
tojų bei rėmėjų dėmesio. Kaip 
gaila, kai susipratusio žmo
gaus santaupas “suėda” su
puolę advokatai arba iš ka
žin kur išdygę “giminės,” ku- 

su jo idėjomis nieko ne
buvo turėję, dar gi prieš jas 
kovoję. O tokių atsitikimų vi
si esame girdėję .

Pažangiosios spaudos skai
tytojai, kaip susipratę žmo
nės, turėtų pasirūpinti, kad 
jų palikimai ir testamentai 
būtų pilnoje tvarkoje.

4 Atrodo, kad ir New Yor- 
ko ir jo apylinkės lietuviams 
bus proga išgirsti įžymiuosius 
menininkus iš Tarybų Lietu
vos. Jau matėte “Laisvėje” 
pranešimą, kad Kaniavams 
koncertas ruošiamas lapkričio 
26 dieną Garnegie salėje (ma
žojoje).

Girdėjome, kad kažin kokio 
pikto keršto sumetimais Bal- 
timorės “dipukai” atsisakė 
svečiams leisti pasirodyti Lie
tuvių svetainėje, tai ten kon
certas neįvyksiąs.

Puikiai pavyko koncertai 
Chicagoje ir Bostone. Reikia 
tikėtis, kad įžymieji svečiai 
bus šiltai ir skaitlingai įpri- 
imti ir Carnegie salėje. Neabe
joju, kad daugelis norės juos 
išgirsti.

Man jau net sunku besu
prasti, kodėl tie “veiksniai” ir 
“vaduotojai” taip siunta ant 
Lietuvos menininkų, šaukia, 
rėkia, leidžia prieš juos' pa-

Washington. — Naciona
linės Studentų Sąjungos 
prezidentas Ch. F. Palmer, 
spaudos konferencijoje pa
skelbė laišką, kurį gavo iš 
Pietų Vietnamo sostinės 
studentų organizacijos.

20,000 studentų sąjungos 
prezidentas Quy ir universi
teto laikraščio redaktorius 
Vien rašo, kad Saigono stu
dentai pilnai remia prieš 
karą kovojančius amerikie
čius ir jų pastangas baigti 
karą Vietname.

Jie dėkoja kovojantiems 
amerikiečiams už visokią 
paramą iškovoti taiką Viet
name. Jie smerkia Saigono 
valdžią nž trukdymą taikos 
derybų Paryžiuje.

Indy Kongreso Partija 
pašalino Gandhį

New Delhi. — Indijos 
Kongreso Partijos “senoji 
gvardija” nusitarė išmesti 
iš partijos premjerę Gan
dhį, kadangi jos pažangi 
politika jiems nepatinka.

Jie dabar reikalauja par
lamento išmesti ją iš prem
jero vietos, bet daugelis jos 
rėmėjų neleidžia tai padary
ti. Gali įvykti partijoje ski
limas

reiškimus, tartum būtų kokios 
baisios ligos apsėsti. Kuo 
jiems nusidėjo Noreikai arba 
Kaniavai? Ką blogo jie pa
darys, kad Čia gražiai lietu
viškai padaiuuos? Kodėl jie 
taip baisiai bijo tos lietuviš
kos dainos? Koks padūki
mas juos apsėdo?

Visi esate girdėję posaki 
“toks tokį pažino ir į svečius 
pavadino.” Skaitau pranešima, 
kad šiomis dienomis į Madri
dą pas kruvinąjį generolą 
Franco, tą Hitlerio ir Mus- 
solinio kamarota. buvo nuva
žiavęs VLIKo pirmininkas no
nas J. K. Valiūnas. Jis sako 
ten turėjęs platu pasitarima 
su Franco vidaus reikalu mi
nisterija dėl lietuviškų radijo 
transliacijų į Lietuva.

Generolas Franco padės 
Valiūnui “išlaisvinti” mūsų 
Lietuva! O kuo n. Valiūnas 
pažadėjo tam budeliui atsily
ginti už tą paslaugą.

a----------------------------------
Philadelphia, Pa. — Svei

katos tarnyba skelbia, kad 
mažų vaikų iškritimas pro 
langus ir nukritimas nuo 
aukštų vietų epidemiškai 
padidėjo. Daugiausia tokių 
atsitikimų įvyksta skur
džiais apgyventuose rajo
nuose.

Nixonas nepaisęs Ho 
siūlymo taikai

Washingtonas. — Buvęs 
Jungtinių Valstijų delegaci
jos galva Harriman pasakė, 
kad prez. Nixonas, gavęs 
Šiaurės Vietnamo preziden
to Ho Chi Minho laišką, ig
noravęs Ho. pasiūlymą eiti 
prie taikos.

Netrukus po susirašinėji
mo Ho Chi Minh mirė ir 
pasibaigė Nixono susiraši
nėjimai su Šiaurės Vietna
mo pareigūnais.

Rasinę diskriminaciją 
panaikinti kapinėse
Birmingham, Ala. — Bal

tųjų bažnyčios klebonas E. 
Farrell negrų kapuose pas
merkė rasinę diskriminaciją 
baltųjų kapinėse, kuomet 
negras Vietnamo veteranas 
buvo laidojamas.

Kun. Farrell aiškino, kad 
baltųjų kapuose negrui ve
teranui neleista pasilaidoti. 
Negrai kareiviai Vietname 
turėtų atsisakyti kariauti, 
kol nebus panaikinta rasinė 
diskriminacija visose kapi
nėse, sako, kun. Farrell.

Katalikų universiteto 
studentai kovoja

New Yorkas. — 36 kata
likų Fordhamo universiteto 
studentai sėdėjimo streiku 
reikalavo panaikinti milita- 
rinio lavinimosi programą.

Kai sargai juos norėjo 
prievarta išmesti iš univer
siteto patalpų, jie gynėsi. 
Buvo pašaukta policija, ku
ri areštavo 6 studentus. 
Kai kurie studentai buvo 
labai apdaužyti.

Nixonui nepasiseke gauti karui 
pritarimą, kokio tikėjosi

Ragina sukelti 50 milijonų G. E. 
streikierių paramai

Detroitas. — Jungtinės 
I Autom o b i 1 i ų Darbininkų 
Unijos konvencija paskyrė 
5 milijonus dolerių General 
Electric darbininkų streikui 
paremti.

Konvencija taipgi atsi
šaukė į kitas unijas ir vi
sus darbininkus, kviesdama 
sukelti 50 milijonų dolerių 
tam pačiam tikslui.

Unijos prezidentas Reu- 
theris sakė tarsis tuo klau
simu su AFL-CIO preziden
tu Meany ir kitais unijų va
dais. Reuther numato, kad 
G. E. streikas gali būti il
gas ir sunkus. Visas darbi
ninkų judėjimas turėtų 
streikierius paremti.

Piety Vietnamo vadas 
atvyko T. Sąjungon
Maskva. — Čia atvykęs 

Pietų Vietnamo revoliuci
nės valdžios vadas dr. N. H. 
Tho tarėsi su Tarybų Są
jungos pareigūnais dėl su
darymo artimesnių santy
kiu.

Tho spaudai raportavo, 
kad revoliucinės valdžios 
įtaka Pietų Vietname ple
čiasi ir kad daugelis šalių 
nžmezgė diplomatinius ry
šius.

Padėjo streiką laimėti
Pittsburgh, Pa.—Sustrei

kavę 12,000 plieno darbinin
kų padėjo streiką laimėti 
geležinkelių darbininkams.

Geležinkelių kompa n i j a 
tuoj sutiko tartis su unija 
ir patenkino darbininkų rei
kalavimus.

Londonas.— Anglijos uni- 
j o s užgyrė moratoriumą, 
amerikiečių demonstracijas 
prieš karą Vietname. 80 
parlamento atstovų taipgi 
pasisakė už moratoriumą.

Manila. — Filipinų prezi
dentas Marcos lengvai lai
mėjo rinkimus. Dabar jis 
žada ištraukti iš Pietų Viet
namo 2,000 filipiniečių ka
reivių, kurie padeda ameri
kiečiams kariauti prieš viet
namiečius.

Nesutinka remti Lotynu 
Amerikos despoty

Washingtonas. — Senato
rius Church griežtai pes- 
merkė N. Y. gubernatoriaus 
Rockefellerio rekomendaci
jas remti visas Lotynų 
Amerikos valdžias, kurios 
kovoja prieš revoliucinį ju
dėjimą.

Sen. Church nurodo, kad 
tokiu būdu mes turėtume 
remti visus despotus, mili- 
tarinius diktatorius. Ameri
ka neturėtų despotų remti, 
sako Church.

Washingtonas. — Nixono 
administracija tiksliai mo
bilizavo visas jėgas Vetera
nu Dienai. Buvo suruošta 
daugelyje miestų demons
tracijos, kuriose užgirta Ni
xono programa ir pažadėta 
solidarumas. Bet demons
tracijose tik po keletą tūk
stančių žmonių tedalyvavo.

Harris poll vėl paskelbė 
savo apskaičiavimus, kurie 
rodo, kad “tylinti daugu
ma” tikrai priešinga kanu. 
Rytinėse valstijose prieška
ri n ė m s demonstracijoms 
pritariančių yra 46%>, prie
šingų 38% ; vakaruose pri
tariančių 44%, priešingų 
43%. Tik pietinėse valstijo
se. Nixonas turi daugumą. 
Ten 22% pritaria demostra- 
cijoms, 57%>priešingi.

Veteranų Diena buvo ban
dyta panaudoti prieš karui 
moratoriumą, bet karo ša
lininkams mizernai pavyko.

a----------------------------------
Berkeley, Calif. — Nacio

nalinio juodųjų dvasiškių 
komiteto pirmininkas vys
kupas Shaw ragina sukelti 
bilijonus dolerių nuo rasi
nės diskriminacijos nuken- 
tėjusiems negrams paremti.

East Lansing, Mich. — 
Young Women Christian 
Assoc i a t i o n konvencijoje 
500 delegatų užgyrė kanų 
moratoriumą, pasisakė už 
gimdymo kontrolę, už neg
rų manifestą rasinei diskri
minacijai naikinti.

Baltyjy pajamos 60% 
didesnės už negry

Washingtonas.— 1968 me
tais baltųjų šeimų pajamos, 
bendrai apskaičiavus, siekė 
$8,062, tuo pačiu metu neg
rų šeimų pajamos tesiekė 
$4,766.

Izraelis diskriminuoja 
Palestinos arabus

Beirutas, Lebanonas.—Iz
raelis turi sudaręs Palesti
nos arabams diskriminaci
jos planą, kad arabus at
skirtų nuo kitų gyventojų.

Arabų 1 automobiliai ir 
taksiai turi tam tikrus skir
tingus ženklus ir numeria- 
vimas prasideda su nume
riu 8. Arabams išduoti pa
sai neužtikrina, kad jie ga
lėtų iš užsienio grįžti namo.

Kopenhaga. — Danijos 
valdžia atsisakė priimti du 
amerikiečius jaunuolius, pa
sitraukusius iš militarines 
tarnybos.

Tokijas. — Daugiau kaip 
200,000 Okinavos gyventojų 
reikalauja, kad Amerika1 už
darytų militarines bazes
Okinavos salose.

Sėkmingas marksisty 
dienraščio parengimas

New Yorkas. — Lapkri
čio 9 įvyko angliško mark
sistinio dienraščio “Daily 
World” parengimas. Daly
vavo jame daugiau 1,200 
žmonių.

Buvo graži muzikos ir 
dainų programa, taipgi ke
letas žymių kalbėtojų. Dien
raščiui pelno bus nemažai. 
Aukomis sukelta $6,357.

Kataliky kunigai 
graso streiku

Detroitas. — Nemaža Ro
mos katalikų kunigų grupė 
grąso streiku, jeigu nebus 
bažnyčiose pravestos refor
mos iki šio mėnesio pabai
gos.

Detroito Kunigų Sąjunga 
paskelbė 1 reikalavimus, ko
kios reformos reikia pra
vesti.

. .Washingtonas.— Senatas 
nutarė skirti arti 15 bilijo
nų dolerių erdvių tyrimui, 
namų statybai ir kitoms 
agentūroms.

Census Biuras apskaičiuo
ja, kad baltųjų pajamos bu
vo 60 proc. aukštesnės už 
negrų pajamas.

New Orleans. — Skurdžių 
remiamas distrikto proku
roras Jim Garrison lengvai 
laimėjo rinkimus tai pačiai 
vietai. Jis pagarsėjo ieškoji
mu prez. J. Kennedžio už
mušėjų.

75 amerikiečiai negrai 
apsigyveno Liberijoje
Monrovia. Liberijos val

džia sutiko 75 amerikiečius 
negrus, čia apsigyvenusius, 
palikti ramybėje.

Jie save vadina izraelie
čiais negrais, bet į Izraelį 
nenori keltis. Susidarė sa
vo stovyklą dykumose ir ten 
jie apsigyveno.

Kaniavams rengiamas 
koncertas Washingtone 
šį sekmadienį, lapkričio 

23 d., Kaniavams ruošiamas 
koncertas Washingtone. Tai 
įvyks 3 vai. popiet, DuPont 
Plaza Kotelio Embassy 
kambaryje.
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Apollo 12
Vėl viso pasaulio akys nukreiptos į naują didelį 

mokslinį žygį, kurį pereitą penktadienį pradėjo mūsų 
šalies drąsieji astronautai Charles Conrad, Richard F. 
Gordon ir Allan L Bean. Jų misija: pasiekti Mėnulį, į ji 
nusileisti, ten jį plačiau pastudijuoti, iškelti Amerikos 
vėliavą ir laimingai sugrįžti į žemę.

Visas pasaulis linki jiems sėkmės!

Kreiva logika
SENIAU lapkričio 11-oji būdavo skiriama atžymėji- 

mui Pirmojo pasaulinio karo paliaubų arba pabaigos. 
Pastaraisiais keliais metais ji tapo paversta visų Ameri
kos karuose kritusių kareivių pagerbimo diena, oficialiai 
vadinama “Veteranų Diena.” Tą dieną kasmet įvyksta 
militariniai paradai ir karštos patriotinės kalbos. Puiki 
proga valdžios pareigūnams ir militarinių jėgų vado
vams save pademonstruoti visuomenei. Tie paradai ir 
tos kalbos beveik be išimties panaudojami padidinimui 
piliečių patriotinių jausmų ir laimėjimui jų valdžios po
litikai.

Tai buvo aišku ypač šiemet. Niekados pirmiau ne
buvo taip plačiai užsuktas visas valdžios propagandos 
aparatas išreklamavimui einamosios valdžios politikos. 
Nieko nesigailėta žmonėms pasiekti ir laimėti prezidento 
Nixono politikai. Kalbėtojai sušilę aštriausiomis fra
zėmis ir insinuacijomis šaudė į tos politikos ir Vietnamo 
karo tęsimo priešus. Ypatingai plačiai savo burną prieš 
karo oponentus buvo atidaręs viceprezidentas Spiro Ag
new.

Jo ir kitų lapkričio 11 dienos oratorių argumentas 
prieš taikos šalininkus buvo toks: Jūs, priešindamiesi 
Nixono politikai ir reikalaudami Vietnamo karą nutrauk
ti, pažeminate Amerikos karuose kritusius kareivius ir 
parodote stoką lojališkumo mūsų Amerikai.

Na, tik pažiūrėkime į jų logiką: Tie, kurie nori tęsti 
karą, kuriame krinta jauni amerikiečiai, yra patriotai ir 
lojalūs savo kraštui, o kurie reikalauja karą nutraukti 
ir tuo būdu sulaikyti dįflinimą karo veteranų skaičiaus, 
yra nelojalūs savo kraštui. Betgi kaip tik priešingai. 
Tie, kurie nori ir darbuojasi, kad karas ilgiau tęstųsi 
ir kad dar tūkstančiai daugiau jaunų vyrų ’kristų Viet
namo džiunglėse, neturi teisės didžiuotis savo patriotiz
mu. Atminimas ir pagerbimas tų, kurie krito karuose, 
turi būti panaudotas tam, kad karų daugiau nebebūtų, 
kad veteranų skaičius nebepasididintų nė vienu kareiviu!

Kas teismo tarimą įvykdys?
TOKĮ klausimą stato dienraštis “Daily World,” svei

kindamas aiškų ir tvirtą Aukščiausiojo Teismo nutarimą, 
kad visose šalies mokyklose visokia rasinė diskriminacija 
ir segregacija būtų panaikinta tuoj, dabar. Nutarimas 
geras. Bet juk tas pats teismas buvo prieš segregaciją 
pasisakęs prieš 15 metų, bet pietinėse šalies valstijose 
beveik visos mokyklos tebėra segreguotos.... Todėl dien
raštis ir klausia:

“Ar Jungtinių Valstijų Apeliacijų Teismas New 
Orleanse pildys Aukščiausiojo Teismo nutarimą ir pri
žiūrės, kad jis būtų įvykdytas?

Ar prezidentas Nixonas įsakys prokurorui Mitchell 
nutarimą įvykdyti?

Ar Mitchell įsakys Teisingumo Departamentui, ku
riam priklauso ir J. Edgar Hooverio FBI, nutarimą 

’ įvykdyti?
Ar Teisingumo Departamentas ir FBI pildys tokį 

įsakymą?”
Penkiolika metų prabėgo nuo pirmojo to paties teis

mo nutarimo prieš segregaciją, kiek laiko dabar reikės 
palaukti, kol antrasis nutarimas bus įvykdytas?

Skaudus nuostolis
DRALTGO Leono Joniko mirtis mūsų pažangiajam 

’ judėjimui labai skaudus nuostolis. Netekome talentingo 
žurnalisto, seno veikėjo, drąsaus kovotojo už šviesesnę 
ateitį visai žmonijai. Be jo sunkiau bus mūsų spaudai it 
organizacijoms. Ypač bus sunku dienraščiui*“Vilniai,” 
netekus ilgamečio redaktoriaus. Labai pasigęs jo pažan
gieji Chicagos lietuviai, kurių tarpe jis taip ilgai ir gra
žiai darbavosi/

Bet gyevnimas ir mūsų judėjimas turi eiti pirmyn.; 
Visi pasižadėkime kiečiau suglausti savo gretas, kad pa
sitraukimas draugo Leono jų nesusilpnintų.

NERVINASI 
IR MELUOJA

Atrodo, kad dainininko 
Eduardo Kaniavos ir jo 
žmonos apsilankymas ir jam 
suruošti keliuose miestuose 
koncertai “vaduotojų’’ į 
ir “veiksnių” gretose iššau- ; 
kė didžiausią suirutę. An
tai Bostono “Keleivis” Ka
niavų koncertą gerai rekla
mavo (apmokamai, žinoma) 
ir po koncerto parašė, kad 
svečiai “sutraukė į So. Bos
tono aukštesniosios mokyk
los auditoriją didelį skaičių 
lietuvių, kurie šiuos meni
ninkus sutiko nuoširdžiais 
ir karštais aplodismentais.” 
Tuo tarpu kiti “veiksniai” 
surengė prieš koncertą pi- 
kietą ir staugė prieš daini
ninkus.

Chicagoje tos pačios men- 
ševikiškos vieros “Naujie
nos” prieš dainininką Ka
niavą išpiškino ilgiausią ve
damąjį, kuriame išbara ir 
išniekina ne tik įžymųjį dai
nininką, bet ir koncerto ren
gėjus. Turėdamos galvoje, 
matyt, kai kuriuos žmones 
iš kunigų “Draugo,” ar jo 
šalininkus, menševikų laik
raštis gvoltu šaukia:

. “Ši maža grupelė gudra
galvių, sulindusių į kelias 
svarbesnes organizacijas ir 
įstaigas, užmezgusi pažin
tis ir gavusi judresnių lie
tuvių adresus, visa tai nau
doja labai nekultūringam 
darbui. Jie įsiprašė, įsi
skverbė arba kitokiais bū
dais įlindo į vieną dienraš
tį, priartėjo į)Hė skautų va
dovybės, įkėlė koją į para
piją,: užkariavo vieną Spor
tininkų vienetą, įsistiprino 
prekybos ' įmonėje ir labai 
nekultūringomis priemonė- 
msi bando palaužti vienybę 
ir sudaryti sąlygas supiūdy- 
ti užsienyje gyvenančius lie
tuvius.”

Ir ta pačia proga jos iš
dėsto savo “filosofiją” apie 
bendradarbiavimą. Joms 
baisiai pikta, jos sako, kad 
“čia dainavo Noreika, da
bar atvažiavo Kaniava, bet 
mes negirdėjome, kad bent 
vienas lietuvis dainininkas 
ar dainininkė būtų pakvies
ti į Vilnių, Kauną arba bent 
į Šiaulius, kur jiems būtų 
suruoštas koncertas.”

O kas čionai dainuoti pa
kvietė Noreiką ir Kaniavą? 
Ogi niekas. Pačios “N.” ten 
pat pasako, kad Noreika 
čionai buvo atvykęs į sve
čius pas tetą. Kiek mums 
žinoma, jokia įstaiga, jokia 
organizacija jo nebuvo pa
sikvietusi. Su Kaniavais to
kia pat istorija. Jie atva
žiavo į Baltimorę pas gimi
naitį pasisvečiuoti, bet at
sirado ‘žmonių, kurie susi
prato jiems suruošti keletą 
koncertų. Ir už tai juos rei
kia nuoširdžiai pasveikinti, 
o Noreikai ir Kaniavai karš
tai padėkoti, kad ir tokiomis 
sąlygomis atvykę jie sutiko 
pagastr oliuoti ir palinks-

minti Amerikos lietuvius.
Iš kitos pusės, anais me

tais iš Amerikos buvo Lie
tuvon nuvykus grupė cho
ristų. Jie dalyvavo Vilniaus 
Dainų šventėje, kurios pro
gramoje mūsų Aido choro 
mokytoja Mildred Stensler 
vienai dainai dirigavo! Jie 
taip pat pasirodė keliuose 
kituose miestuose bei vieto
vėse.

Kurie kiti Amerikos dai
nininkai lankėsi Tarybų Lie
tuvoje ir buvo ignoruojami? 
Mes nesame tokių girdėję. 
Kiek mums žinoma, tai vi
si, kurie tik Amerikos lie
tuviai menininkai bei moks
lininkai lankėsi Lietuvoje, 
buvo labai gražiai, šiltai 
priimti.

Beje, dabar “N.” sako, 
kad niekas iš Amerikos me
nininkų nebuvo arba nėra 
kviečiami, betgi aną dieną 
veiksnių spaudoje buvo šau
kiama, kad esą sužinota, jog 
iš Lietuvos yra gavę pakvie
timus visa eilė Amerikos 
lietuvių menininkų. Ir bu
vo šaukiama, kad čia bus 
bolševikų sąmokslas “mus 
sunaikinti.”

Dar vienas dalykėlis. 
“Naujienos” nebūtų “Nau
jienos,” jeigu neapsimeluo- 
tų. Minėtame vedamajame 
skaitome: “Negird ė j o m e. 
kad būtų įleidžiamas bent 
vienas laisvame pasaulyje 
spaus dinamas lietuviškas 
laikraštis, žurnalas arba ko
kia studija.”

Tai begėdiškas melas nuo 
pradžios iki pabaigos. Labai 
gražiai Tarybų Lietuvą pa
siekia Amerikos lietuvių 
laikraščiai “Vilnis,” “Lais
vė,” “Tiesa” ir žurnalas 
“Šviesa,” taip pat Kanados 
lietuvių savaitraštis “Liau
dies balsas.” Ne tik daugy
bė Amerikoje išleistų lietu
viškų knygų yra pasiekusių 
Lietuvą, bet daugelis jų net
gi ten perspausdintos-išleis- 
tos.

į paskirus vienetus, 
rūpinasi kviesti Lie
menininkus ir ruošia 
koncertus, kai kurie 
bendrauja su prisiųs-

Bet kokie rezultatai? 
“Baisūs.” Tame pat pareiš
kime dejuojama: “Nežiū
rint aiškių pasisakymų ir 
įspėjimų... atsiranda pa
vienių asmenų ir susigrupa
vusių 
kurie 
tuvos 
jiems 
viešai
tais pareigūnais, kai kurie 
laikraščiai ir radijo viešai 
garsina Lietuvos atstovų ir 
agentų pasirodymus ir t. 
p.” Tuo būdu dar kartą esą 
visi tokie “nusidėjėliai” per
spėjami tokiais darbais ne- 
beužsiimdinėti.

Šis naujas ir vėliausias 
A LT o įsakymas arba pra
keikimas paskelbtas š. m. 
spalio 30 d.

Mums atrodo, kad ir šis 
ALTo pagrūmojimas neiš
gąsdins protingų ir susipra
tusių Amerikos 1 ietuvių, ku
rie myli lietuvybę, myli sa
vo gimtąjį kraštą ir nori su 
juo ir jo žmonėmis palaiky
ti artimiausius ryšius.

Miela ir gera 
drauge Ieva,

... Mes esame sveiki, tik 
labai abu užimti. Rugsėjo 
mėnesį abu dalyvavome lie
tuvių literatūros ir meno 
dekadoje tolimame Tadži
kistane. Turiu pasakyti, nė 
truputėlio neperdėd amas, 
kad dekada susilaukė labai 
ir labai didelio pasisekimo, 
skambėjo po visą platųjį 
Tadžikistaną, susilaukė itin 
didelio ir broliško tadžikų 
tautos pritarimo. Miestuo
se buvo net nutrauktos mo
kyklų pamokos — visi ėjo 
sveikinti lietuvių, visur ly
dėjo, užbėrė rožėmis, vaiši
no retu vaišingumu, atidžiai 
klausėsi dekados dalyvių 
pasakoj imu apie Lietuvą, 
jos žmones, jų gyvenimą. 
Visuose miestuose švietė 
didžiuliai sveikinimo užra
šai lietuvių kalba, gatvėse 
ir aikštėse mus pasitikdavo 
tūkstančiai žmonių, visų 
koncertų ir mūsų pasiro
dymų salės būdavo pri
kimštos, taip, kad ir 
obuoliukui nukristi nebe- 
rastum vietos. Tadžikai — 
mandagūs, švelnūs, itin se-

rią norėčiau užbaigti iki šių 
metų pabaigos. c

Sugrįžus iš dekados—vėl 
nauji darbai. Tik ką bai
giau peržiūrėti bei redaguo
ti savo romano ‘‘Parduotos 
vasaros” I-ją ir II dalis. Abu 
tomai išeis iš spaudos atei
nančių metų pirmajame 
pusmetyje, gal vienoje kny
goje, o gal dviem knygomis 
viename aplanke. Žiūrėsim, 
kaip sakoma. Visą tekstą 
įteikiu leidyklai lapkričio 
mėnesio pradžioje, naujai 
suredaguotą bei perrašytą.

Daug kur važinėju, da
rau pranešimus apie praė
jusią dekadą, pasakoju apie 
Tadžikistaną, nes iš tikrųjų 
pamilau tadžikus.

Atžymėjome E. Mieželai
čio 50-tąjį gimtadienį ir K. 
Korsako — šešiasdešimtąjį. 
Abu atsisakė bet kokių iš
kilmių, tai sveikinome jį. 
Mieželaitį namie, o K. Kof-^ 
saką — ligoninėje. Atsigulė 
su plaučių uždegimu, dabar 
jau pasveiko, vėl pilnas 
energijos, judrus, darbštus, 
gyvas ir drūtas. Atžymėjo
me taipogi gero mūsų bi
čiulio, rašytojų talkininko

Didžioji sukaktis atžymėta
VISOS žinios, ateinančios iš Tarybų Sąjungos, kalba’ 

. apie visoje šalyje plačiausiai pravestą Spalio socialisti-j 
nės revoliucijos 52-osios sukakties atžymėjimą. Visose 
tarybinėse respublikose įvyko entuziastiškos sukaktuvi
nės manifestacijos. Tą didžiąją sukaktį ypač entuzias-

SKUNDŽIASI 
IR DEJUOJA

Ne tik VLIKas išsigando 
besiplečiančio kultūrinio 
bendradarbiavimo tarp Ta
rybų Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių. Desperacijoje yra 
atsidūrus ir Amerikos Lie
tuvių Taryba. Ypač tuose 
lietuvių tautos niekintojuo
se pagimdė audrą šiomis 
dienomis pasirodymas Ame
rikoje su koncertais Vil
niaus operos solisto Eduar
do Kaniavos ir jo žmonos. 
Reakcinėje spaudoje pasiro
dė nauja ALT “proklamaci
ja” arba pagr ū m o j i m a s. 
Jame nurodoma, kad dar 
1966 metais buvo išleistas 
griežtas Amerikos “patrio
tiniams lietuviams” įsaky
mas nebendradarbiauti su 
gimtuoju kraštu. Tas įsa
kas buvęs garsiai pakarto
tas Detroite įvykusiame 
“Am. lietuvių kongrese” 
šiemet.

ESAMA IR TOKIŲ 
BEŠIRDŽIŲ TĖVŲ

Jau daugiau kaip 40,000 
amerikiečių paklojo galvas 
Vietnamo džiunglėse. Dau
guma jų paliko tėvus ir mo
tinas liūdėti, kurie yra dve
jopi: vieni jų, didelė dau
guma, piktinasi šiuo barba
rišku karu ir darbuojasi, 
kad jis būtų ko greičiausia 
nutrauktas, kad i daugiau 
jaunų amerikiečių nebekris- 
tų tame tolimame krašte. 
Jų kritusių sūnų atminimus 
pavirsta galingu prieškari
niu balsu.

Bet yra ir kitokių tėvų. 
Yra ir tokių,, kurie sako: 
“O kuo blogesnis mano sū
nus buvo! Tegu ir kitų sū
nūs taip pat nebesugrįžta 
pas savuosius.” Jie, žinoma, 
smerkia tuos, kurie kovoja 
prieš karą ir reikalauja jį 
nutraukti.

Atrodo, kad vienas tokių 
tėvų bus Mr. Gregory M. 
Thompson, kurio sūnus Mal
colm krito Vietname. Karš
čiausių šio karo tęsimo ir 
kraujo liejimo šalininkų lie
tuviškųjų Chicagos kunigų 
organas “Draugas” (lapkri
čio 7 d.) savo vedamajame 
“Pasidavimo kaina” cituo
ja (išvertęs iš “Review 
Journal” spalio 16 d.) Mr. 
Thompson© laišką, kuriame 
piktai pasmerkiami ir nie
kinami tie, kurie reikalauja 
karą nutraukti. Jis juos iš
vadina “veidmainiais,” pa
siekusiais “žemiausią žmo
gaus niekšiškumą pasauly
je.”

Aišku, kad šio nelaimingo 
žmogaus, netekusio sūnaus, 
protas yra pašlijęs. Argi

nos ir aukštos kultūros R°emo Šarmaičio 60-tį. La- 
žmonės. Pamilome juos kaip bai kuklus tai žmogus, pa-
brolius, dabar lauksime jų 
dekados Lietuvoje ateinan
čiais metais. Apie visa tai, 
o taipogi apie patį Tadžikis
taną ir jo žmones žadu pa
rašyti įspūdžių knygą, ku-

Nežinomas Džordano 
Bruno autografas

Andžejus Novickis, žymus 
lenkų mokslininkas, daug 
tyrinėjęs itališkąjį renesan
są, • Vroclavo ■ bibliotekoje 
surado lotynišką dialogą 
“Demogorgonas arba gyve
nimo medis”. Knygos išlei
dimo data— 1572 m. Jos 
autoriumi buvo laikomas is
panų mokslininkas Raimon
das Lulijus. Knyga — tai 
dialogas tarp Lulijaųs ir se
nio Demogorgono, kuris su
geba pratęsti gyvenimą.

A. Novickis pastebėjo, kad 
“Demogorgono” filosofija 
labai sutampa su Džordano 
Bruno pažiūromis, o knygos 
stilius primena italų mąsty
tojo filosofinius dialogus. 
Tad iš pradžių lenkų moks
lininkas manė, kad ši kny
ga galėjo būti parašyta 
Džordano Bruno. Tačiau po 
ilgesnių tyrinėjimų paaiškė
jo, kad “Demogorgono” au
torius buvo XVI a. italų al
chemikas Džovanis Braces- 
ko.

Lyginant “Demogorgoną” 
ir Džordano Bruno filosofi
nius dialogus, anot A. No- 
vickio, galima daryti prie
laidą, kad D. Bracesko kū
rinys turėjo didelės įtakos 
D. Bruno filosofinių pažiū
rų formavimuisi.

tiškai atžymėjo Tarybų Lietuvos liaudis.
Tarybų liaudis turi kuo pasidžiaugti. Ji turi didelių, 

gražių, garbingų laimėjimų visose gyvenimo srityse. O 
svarbiusia šiandien, kad Tarybų Sąjunga su niekuo ne
kariauja, su visomis šalimis sugyvena taikoje, todėl ta
rybinė liaudis gali visas jėgas aukoti pasistatymui naujo, 
šviesaus gyvenimo.

Žinoma, tasai darbas eitų dar sparčiau ir kiltų dar 
aukščiau, jeigu visame pasaulyje būtų ramybė, nereikė
tų bilijonus dolerių skirti ginklavimuisi. Bet kol eina 
ginklavimosi lenktynės, kol nėra pasaulyje ramybės, kol 
imperializmas grūmoja taikos sudrumstimu, kol yra pa
kartotinai kapitalistinio imperializmo atmetami socialis
tinio pasaulio pasiūlymui eiti prie visuotino nusiginklavi
mo, Tarybų šalis negali pamiršti gynybos reikalų.

sveiko proto žmogus galėtų Pereitais metais uz savo 
šitaip biaurioti tuos milijo- mokslinius darbus ir atradi
mus, kurie kovoja, kad karas 
ir jaunų amerikiečių žudy
mas būtų tuojau sulaiky-’ 
tas ?

Chicagos kunigų “Drau
go” redaktoriams šio nelai
mingo žmogaus nuomonė 
apie kovotojus prieš karą 
labai patinka. Jie ne tik Mr.' 
Thompson© paleistą karo 
priešams prakeikimą pilnai 
užgiria, bet dar sako: “Šis 
tėvo laiškas turi nepapras
tai daug gilių minčių. Su 
jomis tėvai, mokytojai, or-, 
ganizacijų vadai (lietuviai, 
žinoma — “L.” Redakcija)

mus, tiriant italų renesansą, 
A. Novickis buvo išrinktas 
italų mokslų akademijos na
riu. Be kita ko, lenkų moks
lininkas surado iki šiol ne
žinomą originalų Džordano 
Bruno autografą.

Vietoj aukso šratai
Tolimųjų Rytų Solovjevs- 

ko kasyklose per pastaruo
sius du plovimo sezonus 
kartu su aukso smėliu iš
plauta 280 'kg. medžioklinių 
šratų.’ Kas galėtų pagalvo
ti, kad tai atsitiko taigos 

turėtų supažindinti jauni- 'gilumoje, Zejos upės intako 
rajone.imą.

prastas, atsidavęs liaudžiai, 
partijos reikalui. Tokį žmo
gų pasveikinti visuomet ma
lonu ir džiugu.

“Pergalės” žurnale (š. m. 
7, 8 ir 9 nr. nr.) atspausdin
tas labai didelės reikšmės 
naujas Jono Avyžiaus ro
manas “Antplūdis.” Būti
nai paskaitykite. Bus dar 
ir antroji romano dalis. Tik 
ką pasirodė iš spaudos jau
nos ir talentingos mūsų pro
zininkės Bitės Vilimaite^ 
nauja knyga “Baltos dėmės” 
— ilkgi verta dėmesio. Rei
kalai rhūfeų literatūroje Ap
skritai geri, džiuginantys. 
Ypač bus gausūs ateinan
tieji metai, pasirodys daug 
gerų ir puikių knygų.

Rašytoja Ieva Simonaity
tė šiuo metu serga plaučių 
uždegimu. Aplankiau ją li
goninėje. Jaučiasi jau daug 
stipriau, netrukus sugrįš j 
namus, imsis naujų knygų. 
Antanas Venclova sveikas 
ir drūtas, labai darbingas. 
Abu su juo šiuo metu žiū
rime velionio Kazio Borutos 
rankraščius—ruošiamas iš
samus jo raštų išleidimas, 
taigi redagavimo bus, pa
tvarkymų visokių. Juo la
biau džiugus tas darbas, ifis 
Kazį Borutą mylėjau jis bu
vo pirmasis mano literatū
rinis mokytojas, ko niekad 
neužmiršiu.

Monika Mironaitė šiuo 
metu irgi užsikrovusi dar
bais, repetuoja spektaklį' 
pagal minėtą J. Avyžiaus 
romaną “Antplūdis,” o pa
raleliai dar ruošia spektak
lį “Pasirenku drąsą” apie 
įžymiąją komunistę revoliu
cionierę Rozą Liuksemburg. 
Šiame spektaklyje, beje, ji
nai vaidins viena pati, nes 
jokių kitų vaidmenų pjesė
je nėra — tik vienas asmuo, 
pati Roza Liuksemburg. 
Vaidmuo labai sudėtingas, 
tad mano Monika visiškai 
nebemiega naktimis. Na, 
gal pasiseks, viskas bus ge
rai. Anūkas Rokas sveikas, 
jau lanko mokyklą, neša 
penketukus į namus. Anū
kė Akvilia—taipgi.. z

“Laisvę” gaunu, ačiū stip
riai. Įdėmiai perskaitau 
viską, o tada perduodu ki
tiems skaityti. Taip ir <$- 
na Jūsų laikraštis per žmo
nių rankas.

Visus stipriai apkabiau.
Juozas Baltušis
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Su Kauno gydytojais
m. vasarą užsidegiau azar
tu: juo daugiau rašytojų, 
mokslininkų, darb i n i n k ų 
įtraukti bendradarbiais 
spaudoje. Ir dabar džiau
giuos: mano paprašyti, tuo
met labai aktyviai nušvietė 
periodikos puslapius savo 
saulutėmis V. Montvila. S. 
Nėris, T. Tilvytis, E. Mie
želaitis, J. Grušas. A. Venc
lova. Net F. Kirša sutiko 
narašyti šiltą eilėraštį apie 
tarybinį kaimą. Mielai nu
piešdavo iliustracijas daili
ninkės Tarabildiene, Tulienė. 
Šia tradiciją tęsiau ir po 
baro. Vėl rašvtoiai nuošir- 

i a i bendradarbiavo. O 
bnin pu akademiku? Visai 
1952 m. užprašiau tema ir 
nas Laša. Jis atskleidė Pav- 
Jnvo mokslo reikšmę. Ir ma- 
W’i buvo susilaukti laikraš
čio tokio talkininko.

Kaip diktuoja širdis
Arčiau susinažinau

A Saulėtą dieną atsivėrė ste
pės platybės. Tai Oriolo 
frontas. Čia įsitaisė lietu
viškoji divizija. Kaime aidi 
lietuviška daina. Pasijutau 
lyg Kaune, lyg gimtame so
džiuje. Deja, Lietuvą temdė 
hitlerinės okupacijos debe
sys. ........................

— Hitleris čia ruošia puo
limą, — sakė man 1943 m. 
vyrai. Knygų degintojai, 
Nemuno ir Šešupės krantu 
mindžiotoiai atidengė ugni. 
Dieną naktį gaudė šūvių 
simfonija. Jei šiuos garsus 
įsivaizduoti tankiu mišku, 
tai ir adatos neikištum. Pa-

dundesys nė minutė
lei nenutilo. Po savaitės iš- 

*’dau:
— Fašistai nepraėjo!
Jau ne tik lietuviška dai- 

Nemuno link. Jo 
artėio ir daini

ninkai. Čia buvau atvykęs 
^inures -Vakaru fronto. 

Talkininkavau “Tėvvnė šau
kia” redakcijai. Vaizdavau 
kariu žygius. Pasibaigė ma
no talka. Atvvkau i Maskva. ,. . . , ..z. • i • - , dicinos seserims skaityda-č.notiYnn komisare Meskau- 
-■’•i’n-np tarė:

— Važiuok i lietuviškus 
vaiku namus. Padėk moky-

— Ar teisingai pavaizda
vau daktarą?

— Teisingai.
Tačiau atspausdinti išdrį

sau tik po to, kai tekstą 
perskaičiau chirurgui. Vėl 
sakau docentui:

— Rašote daktaro diser
taciją. Apginsite. Vėl norė
čiau parašyti. Bet tam rei
kėtų dar kartą atsigulti ant 
operacijos stalo. Gal tuomet 
sugebėčiau į ti k i m i a u at
skleisti chirurgo polėkius.

Daktaras krato galvą:
— Geriau negulkite. Ne

rašykite.
Čia atsispindi mediko sub- 

tilumas.Jis sako dėl opera
cijos:

— Dešimtį kartų matuok, 
o paskum tik piauk.

Kiek anksčiau, 1958 me- Jie negalvoja apie rudenį, 
^as. anie chirurgą kitą savo Tain pavasariškai juos nu- 
apybraiža atspausdinau es- teikia medikų kruopšti pro- 
*ų laikraštyje “Ėdasi”.

Ne kartą mačiau, kaip li
gonius vizituoja akademi
kas Z. Januškevičius. Ro
dos, jis ir savo žvilgsniu gy
do ligonius. Jis palydi žmo
gų į gyvenimą, į darbą dide
le savo medicinine erudicija. 
'Šį pavasarį su juo susitikau 
ir lyriškoje aplinkoje. Spor
to halėje. Čia susirinko 7 
tūkstančiai kauniečių Gegu-

Gruodytė gimė Zarasų 
padangėje. Gruodytė medi
kų tarpe turi didelį autori
tetą. Tai labai gabi moksli
ninkė. Užsuku į klinikinės 
ligoninės į poinfarktinį sky
rių. Čia vyrai ir moterys, 
išgelbėti nuo sunkaus šir
dies smūgio, reguliariai tik
rina savo sveikatą. Gydyto
jai stengiasi žmogų, išlydė
ti į gyvenimą, neprileisti se
kančio infarkto. Jie kovoja 
prieš kraujo krešėjimą, 
prieš širdies “kapryzus”. 
Čia labai rūpestingai gina 
nuo infarkto savo pacientus 
V. Duliūnaitė. šitame kabi
nete susitinku ir su 70-80 m. 
vyrais ir moterimis. Gydy
tojų tikrinami, jie gali ra
miai gyventi, net dirbti.

DR. A. PETRIKĄ

Lietuviu mokslininkų bendra
darbiavimo klausimu

Jungtinėse Amerikos Vals
tijose jau 19-ieji metai kai 
eina mėnesinis žurnalas, 
kurį leidžia Amerikos lietu
vių inžinierių ir architektų 
sąjungos Chicagos skyrius. 
Tai daugiausia naujosios 
imigracijos profesionalai.

Mokslininkų suartėjimo 
reikalu

su 
medikais 1945-1951 metais, 
gan dažnai klinikinės li
goninės gydytojams ir me-

i f ilaktika.
Gydytojo meilė žmogui
Bet gydytojai moka ne 

tik žmogų išgelbėti. Jie yra 
subtilūs rašytojo kūrybinių 
polėkių vertintojai... Štai 
daktaras J. Blužas žavisi ir 
Mieželaičio lyrika, ir pran
cūzų rašytojo romanu apie 
rašytoją. Neseniai gydytoja 
A. Adomonytė rašė šių ei
lučių autoriui: “Seku viską, 
ką Jūs spausdinate”. Uro-

imas paskaitas anie tarptau
tine padėti. Jutau: kiaušy- žės Pirmąją atžymėti. Aka- 
toiai pritarė, kad nežiūri į demikas papasakojo apie —c - —
popierių. O lieji žodžius mokslo atsiekimus. Šių eilu- logų paragintas išvykau į

tojams lietuviškai mokyti. tajp, kaip diktuoja širdis, čių autorius gyvu žodžiu nu- Karpatus. Gydžiau inkstą.
Kaip ta aukšta gėlė

štai Ičalku 800 gyventojų 
kaimas. Dvieju aukštų mū-l 
re radau 60 vaikų. Juos pir
mą karo dieną Palangoje 
apšaudė vokiečiai. Va Go
golio ir Gorkio tėvynė pio
nierius mielai priglaudė: 
aprengė, padavė knygą, 
plunksna. Iš berniukų ir 

^mergaičių būrių išsiskyrė 
aukšta gėlė — auklėtoja Zi
na. Kartą ją paklausiau:

Ką veiksi, kai grįši į 
Lietuva?

— Mediciną studijuosiu.
Z. Eigirdaitė ir lankė 

Kauno universitetą. Jutau, 
jai medicinos mokslas it 
poetui lyrika. Jos gabumus 
įvertino profesoriai. Jie ją 
paruošė dėstytojos parei
goms. Ji dirbo akademiko 
Lašo katedroje. Dabar Zi
na ruošia būsimus specialis
tus. 1

Trenkus infarktui atsidū
riau Kauno klinikinėj ligo
ninėj. Čia studentai įsisavi
na gvdvmo įgūdžius. Viena 
studentą paklausiau apie Z. 
Eigirdaitę.

— Labai puikus žmogus!
atsiliepė būsimas gydyto-! suus įsveioeio u nuo v.yris

iąs.—-Ji mūsų grupę su eks- kos senatvės ligos’. O mano 
kursija lydėjo i Leningradą, kaimynas dėl tos ligos vaik-

kaip diktuoja lūpos. Šio 
meno mokiausi fašizmo ka- 

I Įėjime. Ne kartą už grotų 
girdėjau, kaip gyvu žodžiu 
atskleisdavo politinę temą 
A. Guzevičius, A. Lifšicas. 
K. Macevičius (jis dabar 
Socialistinio darbo didvy-

Nuo to laiko prabėgo ke- 
leri metai. Dabar į Kauno 
klinikinę ligoninę jau pate
kau ne kaip rašytojas, ne 
kaip paskaitininkas, o kaip 
ligonis. Inkstas sustreikavo. 
Gvdė medicinos mokslų kan
didatas Č. Sinkevičius. Jis 
ieina į palatą su jaunais gy
dytojais. Jis su jais dalino
si savo meistriškumu. Štai 
docentas šnekasi su vyru. 
Jam padarė sudėtingą ope
raciją.

— Namo! Namo!—šaukia 
pasveikęs žmogus. Štai do
centui šypteli senis:

— Ačiū! Išgelbėjote. Da
bar akį pagydykite.

— Perkelsiu į kitą skyrių. 
"Pagydys.

Žiūriu į 80 metų žmogų 
ir galvoju: “Docentas savo 
meistriškais ir pianisto pir
štais išgelbėjo ji nuo ‘Vyriš-

piešė portretus tų žmonių, čia susipažinau su akių gy- 
kuriuos jis įsidėmėjo, Kau- dytoja Darija Kavka.da
no kalėjime. Tie draugai ’ 
pro grotas žvelgė į ateitį. 
Ir tikėjo, kad vieną dieną 
jie pamatys socializmo sau
lę. Taip ir atsitiko.

Gydytoja Gruodytė
Infarktas nutraukė

knygos, kurią rašiau. Gulė
jau palatoje. Netikėtai įėjo 
medicinos mokslų daktarė 
Gruodytė. Ji padėjo ant ma
no stalelio gelių puokštę.

— Studentams paskaitą 
skaitysiu. Na aplankau ir 
savo zemlioką.

nuo

bar gaunu iš jos subtilius 
atsiliepimus apie savo lite
ratūrinius dalykus. Net pa
galvoju: Ši okulistė galėtų 
gan poetiškai nagrinėti ir 
literatūrą. Nes jos nuomonė 
poetiška. Nuosekli. Ir gili. 
Taip ji parašė apie poetus 
ir prozininkus. Gal būt, ta
rybinio gydytojo didelė mei
lė žmogui jį ir padaro spar
nuotu poetu.

A. Liepsnoms
1969, X. 5.
Kaunas

Lietuvybės priešai

tingai interjerų (vidaus)' 
kūrybos sritį. Jis rašo:

“Pradedant trumpą Lietu
vos šiuolaikinės architektū
ros apžvalgą, reikia pir
miausia paminėti gausų, 
naujai išaugusių lietuvių 
architektų būrį (virš 600), 
baigusius mokslus pokario 
metais Kauno Politechnikos 
Institute ir Valstybiniame 
Dailės Institute Vilniuje.”

Architektas B. Janavičius 
žada ir toliau žurnale “Tech
nikos žodis” bendradarbiau
ti:

“Mano nuomone, netolimo
je ateityje galėsime pri
siųsti ištisą straipsnių ci
klą žymiai išsamiau ir pro
fesionaliau nušviečiant bei 
iliustruojant Lietuvos nū
dienės architektūros atsie- 
kimus.”

Būtų labai naudinga J. A.

Kitoje žurnalo “Technikos 
žodis” vietoje dr. A. P. Ma
žeika ilgame savo straips
nyje, “žvejybos pramonė 
dabartinėje Lietuvoje ir ki
tuose Pabaltijo kraštuose,” 
nagrinėja žvejybos (žuvi
ninkystės) pramonę visame 
pasaulyje. Žvejybos gauso
je pirmauja Peru, ją seka 
Japonija, T. Sąjunga, J. A. 
V-jos, Norvegija ir kitos ša
lys. Pabaltijo tarybinėse 
resublikose pirmauja Lie
tuva, ją seka Latvija ir Es
tija.

zauskas.
Žurnalas gausiai iliustruo

tas, gražiai atspausdintas.- 
Šių metų nr. 3 inžinierius 
dr. Jonas A. Bilėnas ten iš
spausdino įdomų straipsnį, 
pavadintą “Lietuvos moks
lininkų apsilankymas J. A. 
V-bėse.” Autorius apibūdi
na grupę iš Lietuvos atvy
kusių mokslininkų, kurie 
1968 m. rugsėjo 4-6 .d. da
lyvavo Tarptautinėje Kon
ferencijoje Rocheste r y j e , 
N. Y. Tai viešėjusiųjų tu
ristų specialybė. Iš šios 
mokslo srities minėtoje kon- 
fere n c i j o j e jie skaitė pa
skaitas.

Gerb. autorius įvardina 
visus svečius, aptaria bei 
apipasakoja mokslo sritį ir 
nurodo, kokią didelę rolę 
aukštieji mokslai vaidina 
Lietuvos gyvenimo pažan
goje. Savo straipsnyje jis 
sako:

“Puslaidininkių Elektro- 
grafijos sritis, kaip jau mi
nėta, yra viena iš penkių 
pagrindinio mokslinio dar
bo sričių Lietuvoje. Šioje 
srityje lietuviai turi vado
vaujamą vaidmenį Sovietų 
Sąjungoje (Kodėl ne Tary
bų Sąjungoje?—Red.). Taip 
pat jie kviečiami konsultaci
joms kitų Sovietų Sąjungos 
įstaigų. Be to, jų darbais 
gana plačiai susidomėta ir 
V a k a r uo s e : pastaraisiais 
metais 7 jų straipsniai buvo 
priimti skaityti tarptauti
nėse konferencijose.”

Autorius gana šiltai atsi
liepia apie Lietuvos mokslo 
įstaigas:

“Vilniaus Universitetas ir 
Mokslų Akademija, atrodo, 
yra gana dinamiškos insti
tucijos. Šiuo metu prie Vil
niaus Universiteto stato
mas. taip vadinamas, Uni
versiteto Miestelis su prob
leminėmis laboratorijomis. 
Abiejų institucijų svarba ir 
įtaka Vainiaus miestui yra 

I labai didelė.”
Minėtais mokslinink a i s - 

turistais 1968 m. iš Lietu
vos buvo dr. Jurgis Višča- 
kas, Rimantas Baltrušaitis, 
Jonas Sideravičius, Norber
tas Galvydis ir Viktoras Če- 
penka. Visi jauni, energin
gi vyrai.

Visame pasaulyje kasmet y-jų mokslininkams apsi-
sugaunama apie 52,400,000 
tonų žuvies. Jūra — didelis 
maisto šaltinis. Žvejybos 
laivų skaičiumi Lietuva sto
vi irgi ne paskutinėje vieto
je.

Lietuvos architektas Bro
nius Janavičius, kuris nese
niai lankėsi J. A. V., savo 
straipsnyje “Šių laikų ar
chitektūra Lietuvoje” na
grinėja savo Tėvynės, archi
tektūrines problemas, ypa-

lankyti Lietuvos mokslo 
įstaigose ir aktualiai pama
tyti, kas ten veikiama. Ap- 
sipažinę su vieni kitų moks
liniais atsiekimais, Lietuvos 
ir Amerikos lietuviai moks
lininkai galėtų geriau vieni 
kitus pažinti bei suprasti. 
Tai išeitų į naudą abiem pu
sėm. Mokslinis bendradar
biavimas būtų naudingas ir 
lietuvybės išlaikymui išeivi
joje.

MŪSŲ ŠEIMININKĖMS

Iš kupiškėnų virtuvės
Etnografinių valgių kon

kurse, kuris šią vasarą įvy
ko Kupiškyje, dalyvavo ir 
“Nemuno” kolūkio moterys. 
Čia spausdiname aprašymus 
patiekalų, kuriuos nemunie- 
tės Elvyra Klybienė, Bronė 
Keršulienė, Danutė Vaitie
kūnienė ir Pranė Mateko- 
nienė buvo patiekusios kon
kursui.

Kringelis
Į išrūgusią pyrago tešlą 

pridedama keletas kiaušinio 
trynių, truputis riebalų, cu
kraus, vanilijos. Išminkius 
padaroma kringelio forma 
(panaši į skaičių“8”) ir ke
pama. Kai iškepęs krin
gelis ataušta, aptepamas 
liukru, papuošiamas saldai
niukais ir rūtų šakelėmis.

Pakišuioliai
Iš išrūgusios ir užminky

tos pyrago tešlos daromos 
pailgos bulkutės su piausty- 
tų rūkytų lašinukų ir prie
skonių įdaru. Padarytos 
bulkutės gerai pavoliojamos' 
riebaluose ir dedamos į puo-‘ 
dą taip, kad tarp jų liktų 
tarpeliai. Tada kepama 
karštoje krosnyje arba or
kaitėje.

Pakišuoliai valgomi šil
ti — tada jie būna ypač ska
nūs. Valgomi ir šalti.

Tai senovinis švenčių val
gis.

Duoniniai skryliai
Įmaišoma tešla iš ruginių 

miltų. Kai po dviejų dienų 
tešla išrūgsta, ji užminko
ma. Minkant pridedama 
truputis druskos ir kmynų. 
Paskui iš tos tešlos daromi

apvalūs skryliukai ir deda
mi į verdantį vandenį. Kai 
pakyla į vandens paviršių, 
skryliukai išgriebiami, užpi
lami taukais arba sviestu ir 
paduodami į stalą. Jei val
gomi šalti, apibarstomi cu
krumi.

Kojelių šaltiena
.Kiaulės kojos perplauna

mos pusiau ir verdamos van
denyje, į kurį pridėta prie
skonių ir druskos. Išviru
sios kojos išgriebiamos iš 
skysčio ir sudedamos po dvi 
puses į lėkštę. Paskui jos 
apipilamos skysčiu, kuriame 
virė (į skystį dar galima 
pridėti vandenyje ištirpin
tos želatinos). Šaltiena 
stingdoma vėsioje patalpoje.

Tokia šaltiena gaspadoriai 
seniau vaišindavo didžiau
sią savo svečią — kunigą.

Avižų kisielius
Išmirkytos ir sudaigintos 

avižos sudžiovinamos, pas
kui sumalamos ir su visomis 
ašakomis supilamos į indą. 
Užpilamos virintu vande
niu. Vandens pilama tiek, 
kad būtų tiršta masė. Vie
ną parą masė rauginama, 
paskui išsunkiama ir skys
tis verdamas, kol pasidaro 
tirštas.

Avižų kisielius valgomas 
su bulvėmis arba duona.

ne tautininkų laikais ne vi
sada galėdavo susikalbėti 
lietuviškai. Kaip tik Lietuvą 
valdant krikdemams ir ku
nigams buvo tokių “patrio
tų,” kurie gėdindavosi kal
bėti lietuviškai.

Bet tada Vatikano radi
jas tylėjo... Vatikano ra
dijas tyli ir dabar, kada jo 
kardinolas Cody Čikagoje 
lietuvių statytose bažnyčio
se draudžia mokyti vaikus 
poterius lietuviškai, juos 
rengti prie komunijos lietu
vių kalba.

Tie “lietuvybės” apašta
lai tyli ir šiandien, kada 
Amerikoje (JAV) ne vie
nam lietuviui teko atsisaky
ti lietuviškos pavardės, at
sižadėti savo tautybės, kaęl 
galėtų gauti darbą! Ne vie
ni negrai yra diskriminuo
jami Junginėse Valstijose. 
Vienu ar kitu būdu diskri
minuojami ir svetimšaliai, 
kurie ne anglo-saksonų tau
tybės. Tam tikslui net var
tojamas specialus žodis 
“grinorius” kitataučių pra
vardžiavimui, kad dar ir 
tokiu būdu galėtų juos la
biau pažeminti. Ir pats žo
dis ateivis vartojamas kai
po keiksmažodis.

Ar begali būti skaudesnis 
žmogaus orumo paneigi
mas, jo įžeidimas, kaip nu
tautinimo tikslais versti jį 
atsižadėti savo pavardės, t. 
y. savo tautybės.

Bet Lietuvos “vaduoto
jams” ir Vatikano agen
tams ne tas rūpi, jie ieško

Vatikano, radijas, per ten 
sėdinčius lietuvius reakci
ninkus, mėgsta kalbėti ne
sąmones apie Lietuvoje lie
tuvių “nutautinimą,” apie 
“nebuvimą” laisvės tikybai 
ir t. t.

Jeigu Lietuvoje kada bu
vo tikybos laisvė, tai tik da
bar ji yra. Šiandieną ta
rybinis žmogus nieko nesi- 

_• varžo ir nebijo. Jeigu jis 
nori — naudojasi bažnyti
niais aptarnavimais, jeigu 
nenori — ne. Tai yra tikro
ji tikybos laisvė, nes tikin
tis ar netikintis—nėra dis
kriminuojamas, kaip kad 
buvo Smetonos laikais, ar
ba kain esama kapitalisti
nėse šalvse. -Pavv z d ž i u i : 
Jeigu tėvas nekrikštijo vai
ko, arba nesusituokė baž- 
nvčioje, jis susilaukia poli
tinio - ekonominio diskri
minavimo. Jeigu Lietuvoje 
numirdavo kas “be kunigo,” 
nelaidodavo kapinėse... Jei
gu mokinys nesimokė tiky
bos, gaudavo blogus pažv-

Maloni. Draugiška. Papras
ta.

1951 m. vasarą mane pa- 
nrašė:

— Gal Jurbarko mokvtn- 
J^ms naskaitvsi paskaitą 

tarntautinę padėtį.
Akademikas Lašas

I Jurbarką savo mašina 
važiavo Lašas. Jis paėmė ir 
mane. Tai storokas, gan pla
taus veido vyras. Buvo jau' 
nebe iaunas. Bet nuo jo te gydytoją, — kukliai atsa- 
sninduliavo energija. Lai-jkė docentas. 
Haus kukliai. Akademikas,' . 
tai pajutęs, net pabrėždavo na ant manęs užpyks, — ne-i mins už pamokas arba bū- 
savn panrastuma. Jis žino- nusileidžiu. Ir štai apybrai- daV0 pašalinamas iš mo
jo: fašizmo laikais kalėjau, ža apie urologą pasiekė 
n dabar gan dažnai spaus- skaitytoją. Joje pavaizda- 
dinuosi. Buvo malonu justi: vau, kaip chirurgas išgelbė- 
akademikas nuoširdžiai pri- j0 jaunuolį. Tam jaunuoliui 
tarė saulėtekiui, žmonių pa-j per nelaimingą atsitikimą 
stangoms ant Nemuno atitrenkė du inkstus. Krau- 
kranto pastatyti juo aukš- jas užsinuodijo. Ir visgi Č. 
tesni socializmo dangoraižį. Sinkevičius gaisrą užgesino.

ščiojo sutinęs. Kraujas už- 
sinuodiio. Nes jis neturėjo 
litų ligoninėje nusipirkti 
kamputi. Mirė”.

Išgelbeio iš mirties
Bagi jau. Prašau Č. Sinke

vičių :
—Norėčiau parašyti, kaip 

jūs išgelbėjote žmogų nuo 
mirties.

— Gal kitą pavaizduoki-

nutautinimo ten, kur jo nė
ra.

Jiems rūpi ne dievas ir ne 
lietuvių dauta, bet doleris. 
Jie už pinigus pardavinėja 
ne tik tautas, dangų, bet ir 
patį dievą!!

Stasys Gimbutas 
Kaunas

— Nenarašvsiu—plunks-

kvklos.
Ar tokia padėti galima 

vadinti tikybos laisve? Nė
ra tikybos laisvės pas jus, 
ponai, kada dauguma žmo
nių palaiko ryšius su baž
nyčia tik iš baimės...

ANet nustebau io kalbumu. Vieną inkstą išėmė, o kitą Pavyzdžiui. Argentinoje 
%am buvau dėkingas, kad išgydė. Jaunuolis grįžo į Kė- užtenka pasakyti žodi prieš 

jis mano pažįstamą Ziną dainius toliau tiesti elektros kunigą, ir jau gali, būti iš- 
Balydėjo mokslo laiptais,laidus į kaimo gyvenvietes, vežtas į “San Martin“ salos 
aukštyn ir aukštyn. Klausiu gydytojų nuomo- politinį kalėjimą. O kas lie-aukštyn ir aukštyn.

Redaktoriavau. Dar 1940 nes:

RUDENS RYTAS
Balzganas rūkas sklinda virš žemės. 
Girdis, kaip lapas pakirstas krinta. 
Toks ūkanotas rudenio rytas, — 
Saulės iš visoi nesimatyti.

Girdisi svirtis girgžda toliese. 
Varna papurus beržo viršūnėj, 
Reiškia, ji šalčio bijosi—laukia, 
Šalčiui užėjus, kur prisiglausi. 

Jau tušti sodai, tik kėkštas čerškia. 
Obels šakose dar šarka krykščia. 
Laukuose tuščia, žeme šalta, 
šerkšnu apklota visai balta.

K. žakavičiene
čia nutautinimą, tai—Kau- Kaunag

MOZAMBIKO MAUGLIS
Lorensu-Markišės univer

sitetas ruošiasi ištirti “bež
džionžmogį”. Kadaise bež
džionės pagrobė kelių savai
čių afrikiečių vaiką. Kai 
berniukui buvo 15 metų, jį 
džiunglėse užtiko medžioto
jai. Laukinukas labai prie
šinosi gaudytojams. Maug- 
lis ilgai negalėjo prisitaiky
ti prie žmonių. Užuot nuo
sekliai kalbėjęs, jis tik ne
aiškiai šūkčiojo. Ilgainiui 
(jam dabar 20 metų) jis pri
prato prie žmonių, tačiau 
psichiškai neišsivystė. Dau
giausia laiko jis praleidžia 
klajodamas po savo gimti
nės kaimus.
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Gražiai pagerbtas ilgametis 
visuomenininkas ir žurnalistas

Lapkričio 8 d. Toronte, do j e buvo ne rožėmis klo- 
dalyvaujant dideliam būriui tas. Dirbo pas ūkininkus, 
vietinių tautiečių ir skait- Kirto miškus, tiesė geležm- 
lingai atvykusių iš artimes- Kenus. 1928 m. apsigyveno 
inų apymiKių ir tolimesnių loronte. Čia dirbo įvai- 
kolonijų, kaip Montrealas,’ nūs, tuo metu labai sunkiai 
suruoštame pokylyje buvo gaunamus darbus. Prasidė- 
labai Įspūdingai atžymėtas' 
plačiai žinomo visuomeni
ninko, ilgamečio “Liaudies 
Balso" redaktoriaus Jono 

los 65-asis gimtadienis.
Atvykusį Jubiliatą ir jo 

artimuosius rengėjai pasi
tiko su maršu, su duona ir 
druska ir su gėlėmis. Prasi
dėjus labai puikioms vai
šėms, vakaro vedėjas, kaip 
vienas iš gabiausių Kana
dos pažangiųjų lietuvių 
kalbėtojų, Kostas Kilikevi- 
čius jautriais žodžiais, ben
drais bruožais apibūdino 
Jubiliato ilgų metų veiklą, 
jo didelius atliktus visuo
meninius darbus (jo pasa
kytą kalbą, kiek sutrumpin
tą, paduodu atskirai) išsau
kė visą eilę svečių, atvyku
sių iš toliau, tarti žodį, ku
rie taip pat nesigailėjo šil
tų žodžių, išreikšdami dide
lį dėkingumą už jo atliktus 
kilnius visuomeninius dar
bus, palinkėdami kuo ge- dįdintį ir dažniau išleisti, 
riausios kloties, stiprios Jonas pradėjo mokytis 
sveikatos ir energijos^ tęsti įr dirbti linotipo pagalba 
darbą toliau. Perskaitė visą suri.nkti laikraštį. Vėliau, 
eilę kolektyvinių sveikinimų didėjant laikraščiui, rei- 
iš Vilniaus, nuo laisviečių (^gj0 naujų jėgų. Nuo 
(iš New Yorko), nuo vilnie- tada, įvairiais laikotarpiais 
čių (iš Chicagos),nuomont- pradėjo dirbti prie laikraš- 
realiečių, kurių didelis skai- čio Strazevičius, P. Pa-

jus ir siaučiant ekonomi
niam kriziui, Jonui, kaip ir 
daugeliui to meto darbinin
kų, teko būti bedarbių ei
lėse.

Kanados pažangūs lietu
viai 1932 metais, su Jonu 
priešakyje ,prade j o leisti 
pirmą Kanados lietuvių laik
raštį — “Darbininkų Žodį.” 
jonas, draugų ir to laiko 
veikiančių organizacijų 
prašomas bei įpareigotas, 
ėmėsi šio laikraščio reda
gavimo. Jam pradžioje teko 
ne tik redaktoriauti, bet ir, 
be linotipo, raidžių rinkėju 
ir su pagalba mechaniškai 
gabesnių draugų pasidarytu 
presu spausdinti laikraštu
ką, išsiuntinėti bei rūpintis 
laikraštuko ekonominiu iš
laikymu.

“Darbininkų žodžiui,” kaip 
mėnesiniam laikraščiui, pri-

vosi ir darbuojasi ir visuo
meniniame darbe. Anks
čiau, dirbdama siuvykloje, 
ji nemažai darbavosi ir uni
joje.

Baigdamas šį trumpą pra
nešimą, varde “Liaudies” 
Balso” skaitytojų, varde pa
žangiųjų organizacijų, var
de čia susirinkusiųjų ir var
de tų, kurie prisidėjo, bet 
negalėjo dalyvauti, linkiu 
Tau, Jonai, stiprios sveika
tos, ryžtingumo ir energijos 
ir toliau tęsti kilnų visuo
meninį darbą.

Chicago, 111
Sekmadienį, lapkričio 9 d., 

Mc Auiey auditorijoje įvyko 
labai šaunus dainų ir eilė
raščių koncertas, kurį at
liko svečiai iš Lietuvos: 
Eduardas ir Barbora Ka
niavai. Eduardas yra Vil
niaus operos solistas, io- jo 
žmonelė — Vilniaus televi
zijos aktorė. Reikia pasa
kyti, kad tai yra ne tik la- 
oai talentinga pora, bet ir 
labai jauna, graži. artistų 
pora.

Programą atidarė solis
tas Ę. Kaniava, sudainuo
damas Sienapiūtės dainą
(naujai V. Klovos parašy- gė A. Juškevičienė ketina 
tas vokalinis ciklas;)., Solis- atvažiuoti pas mus ateinan-

Visiems laikams atsisveikinta 
su redaktorium L. Joniku

Anksti lapkričio 6 d. ry-,vo paruošti gana skoningi 
tą pradėjo rinktis į Povilo ir gausūs pietūs. Papieta- 
J. Ridiko šermeninę velio- vus, turėta programa. Pro- 
nio Leono Joniko artimieji gramą atidarė Mildos šeimi- 

daugiau, negu tikėjomės, ir idėjos draugai. Mato- nįnkas G. Montvila ir pa
ir visi buvo patenkinti su mai jie jautė, kad bus per- kvietė vesti tvarką “Vilnies ‘ 
skaidrėmis (nuotraukų), ku- pildyta erdvi Ridiko koply- vietos žinių redaktorę Juli- 
rias parodė Amelia JusKevi-,čia. Tad visi skubėjo, kad ją Marazierię.
čienė iš Stamfordo. Ji jas'surasti vietelę ir išklausyti 

velioniui skiriamų kalbų ir 
dainų.

Dar prieš dešimtą valandą 
koplyčia sausakimšai prisi
pildė. Matėsi atvykusių iš 
daugelio miestų ir valst. Net 
iš T. Lietuvos buvo miela 
viešnia Vanda Kličininkie- 
nė. Iš Michigano valstijos: 
Drobiai, Puleikiai ir kiti, 
taipgi daugelis buvo keno- 
šiečių ir kitų miestų lietu
vių.

Laidotuvių apeigas pradė
jo su momentui pritaikyta 
daina, kurią dainavo duete 
Estelle Bogden ir Valeria 
Urbikas, pastaroji grojo 
vargonais. Pirmas kalbėjo 
“Vilnies” redaktorius S. J. 
Jokubka. Jis savo gana il
gokoje kalboje vaizdžiai ir 
nuodugniai perbėgo Leono 
Joniko gyvenimo eigą, jo 
vestas kovas už geresnį ir 
skaistesnį gyvenimo rytojų

Waterbury, Coiui.
Noriu pasakyti keletą 

žodžių apie mūsų praėjusį 
parengimą, kuris įvyko lap
kričio 2 d. 103 Green Street 
svetainėje.

Žmonių atsilankė nemažai,

čienė iš Stamfordo. Ji jas 
rodė ir gražiai aiškino lie
tuvių ir anglų kalbomis. 
Papasakojo, kuriose šalyse 
ji lankėsi ir ką jose matė.

Parodė daug nuotraukų 
iš Tarybų Lietuvos, Mask
vos, Leningrado, Paryžiaus, 
Londono, Komos ir iš Izra
elio, ir visos įdomios ir gra
žios.

Amelia buvo užsidėjus 
gražią žalią suknelę, kurią 
ji pirko Lietuvoje, o gražias 
kojines, kurios atrodė drū
tos, sakė, pirko Maskvoje.

Amelia ir Waite ris Juške- 
vičiai abu užsimokėjo už 
pietus ir neėmė jokio atly
ginimo už nuotraukų rody
mą, nes jie žinojo, kad vi
sas pelnas eis darbininkiš
kos spaudos naudai.

O tai dar ne viskas. Drau-

n

Past a r o j i 
trumpai nupasakojo, kaip 
jai ir B. Gelgaudienei buvo 
lemta pirmoms rasti Leoną 
mirusį, nes Alisei negalėjus 
telefonu Leono prišaukti, o 
esant darbe ir lietingai die
nai vykti namo nelengva, tai 
jos ją pavadavo ir įėjusios 
į butą rado jį mirusį.

Antrasis kalbėjo “Vilnies” 
redaktorius V. Andrulis, po 
jo A. Bimba. Taipgi kalbė
jo velionio sūnus Leonas. 
Jis labai jausmingai ir vy
kusiai kalbėjo anglų kalba 
ir didžiavosi savo tėvelio nu
eitu keliu. Paskiausiai kal
bėjo pati Alisė. Jai neleng
va buvo pradėti kalbėti.

Areštuoti 2 vyskupai^ 
ir 40 kunigų

Washingtonas.—Prie PenJ 
tagono pastato lapkričio 13 
d. susirinko keli tūkstančiai 
kovotojų prieš karą. Tarp 
jų buvo daug dvasiškių, ku
rie meldėsi už kare žuvu
siuosius ir reikalavo baigti

Policija puolė demons
trantus. Areštavo 186, tarp 
kurių buvo du episkopalų 
vyskupai ir 40 kunigų. De
monstracija pasuko į Ar- 
lingtono kapines, kur susi
rinko daugiau kaip 45,000 
žmonių. Ten buvo skaitomi 
žuvusių vardai.

Bordeaux, Prancūzija. — 
Farmeriai užsivedė karvę ir 
kiaulę ant 17 aukšto, kur 
randasi valdžios raštinė. 
Jie taip protestavo prieš 
aukštus taksus. *

Washingtonas. — Izraelio 
premjerė Goldą Meir čiaBet po minutes ji prabilo } .fankyJdamosi prisimin u si, 

dalyvius, padėkojo uz visas kad AmerikosP praiaimėji-’ nncdnHn*no i™ fovn Iri4-Irx vpaslaugas ir tarp kitko pa
sakė, kad jos mylimo vyro 
Leono pelenai bus jos kam
baryje ir ji jausis, kad jis 
yra kartu su ja. Ji dirb
sianti tai šviesiai idėjai, kū

mas Vietname gali sudaryti 
Izraeliui pavojų. Ji nori, 
kad JAV laimėtų karą.

gijus Kanados lietuvių skaistesnį gyvenimo rytojų sianti tai šviesiai idėjai, ku-itarpe, subrendo sąlygos jį tas talP hką (kurios bu-'U kovo menesį, kada įvyks ir supaži*d^0 paiydovus suj riai jis ir ji pašventė visą 
1 - ' " ■ ■ ’ • v.° aPle 80°) sužavėjo kad moterų dienos minėjimas; jo ^venimo ^itimi ir savo gyvenimį.

ji griausmingais aplodis- ji parodys mems ų daiktų, ^aįp -s - angliakasio bei! Po jos pirmininkė J. Ma-
mentais nuo estrados jo ne-j kuriuos yra parsivežu# 1S dįrbtuves darbininko, kuris razienė pakvietė G. Mont-

jo gyvenimo praeitimi ir savo gyvenimą

čius buvo prisidėjęs nors! 
ne visi galėjo dalyvauti. 
Sveikinimų gavo ir nuo 
atskirų asmenų, gerų bi
čiulių. Jubiliatas taipgi bu
vo apdovanotas vertingomis 
kolektyvinėmis dovanomis.

Po kalbų ir visų ceremo
nijų, Jubiliatui dar ilgai rei
kėjo pavargti, nes kiekvie
nas troško dar atskirai pa
spausti ranką, išreikšti šiltą 
žodį. Nors kelionė ir mane 
truputį nuvargino, bet grį
žau kuo geriausiai nusitei
kusi, kad Jubiliatas susi
laukė tokio puikaus pager
bimo - įvertinimo už jo kil
nius visuomeninius darbus.

Petrė Kisieliene

juodis, M. Guoba, Ch. De
gutis, J. Broga, P. Adomė
lis ir-P. Gutauskas. Jiems 
pasitraukus prieš 30 metų, 
pradėjo dirbti drg. Z. Ja- 
nauskas, ir kiek vėliau aš 
pradėjau eiti administrator 
riaus pareigas, kurias 
šių dienų einu.

Drg. Jono gyvenimas 
suomet būdavo tampriai 
rištas su Kanados lietuvių 
kultūrine veikla. Meno sa
viveikliniu k a m s pritrūkus 
scenos veikalų, Jonas juos 
kūrė. Dainos ir muzikos 
mokytojams padėjo sukurti 
dainas, pritaikė gaidas, mu
ziką. Statant, scenos veika
lus, jis režisavo, suflioria- 
vo.

Tiesa, Jonas, kaip žurna
listas, nėra parašęs didelių 
knygų, kurios paprastai 
daugiau išpopuliarina žmo
gų, bet jeigu sudėjus į kny
gą ar kelias knygas tik pa
rašytus laikraščiui editoria- 

rauges ir oiviuuai: ,lus> Įai susidarytų virš 4,-
Ačiū būriui artimų Jubi- 000 knygos puslapių, o 

liato draugų ir draugių, ku-l kur jo parašyti laikraščiui 
rių pastangomis suruoštas 'straipsniai, tai,is to susida- 
gražus pokylis, atžymėti, 
65-ąjį gimtadienį (kuris jau 
anksčiau praėjęs). Leiski
te man nors trumpais ben
drais bruožais prisiminti 
bent dalį jo atliktų visuo
meninių darbų.

Drg. Jonas plačiai žino
mas Kanados ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų pažan
giems lietuviams, kaip pa
žangių organizacijų auklė
tojas, veikėjas ir žurnalis
tas. Visų geriausiai žino
mas kaip vienas iš “Liau
dies Balso” kūrėjų ir šio 
laikraščio redaktorius, nuo 
jo įsisteigimo dienos iki da
bar.

Jonas gimė 1903 metų 
gruodžio 22 d. Lietuvoje, 
Ukmergės apskrityje. Kar
tu su tūkstančiais kitų Lie
tuvos sūnų ir dukterų, jis 
1927 m. atvyko į Kanadą. 
Jo gyvenimas tuomet, kaip 
ir kitų emigravusių, Kan.a-

Drg. K. Kilikevičiaus kalba, 
pasakyta minint “Liaudies 
Balso” redaktori aus drg. 
Jono Ylos 65-ą j j gimtadienį 
lapkričio 8 dieną Toronte

Didžiai Gerbiamas Jubiliate, 
Jūsų Šeima, Draugai- 
Draugės ir Bičiuliai!

iki

vi-
su-

paleido, kol jis nepatenkino Lietuvos 
jos dainų pridėčkų. Voką- šalių, 
linis ciklas buvo gryni lie
tuviškų dainų perlai, todėl 
tų dainų sudėtinė ne tik ža
vėjo klausytojus, bet kai 
kuriuos ii* labai sujaudino..'

Išejna į estradą jauna 
elegantiška aktorė Barbora 
Abramavičiūtė (Kaniavie
nė). Ji pradeda su eilėraš
čiu “Jūratė ir Kastytis”. 
Tyla užkariauja publiką. 
Bet kai ji baigė, iš publikos 
pasigirdo griausmingi aplo
dismentai. Toliau ji dekla
mavo J. Maironio ir J. De
gutytės eilėraščius, ir po 
kiekvieno eilėraščio ją ly
dėjo bangos aplodismentų.

Po 15 min. pertraukos 
solistas E. Kaniava atliko 
antrąją dalį programos, su
dainuodamas iš operų arijas 
G. F. Handel, W. A. Mo
zart, R. Leoncavallo, G. 
Puccini ir kitas arias. Šio
se arijose jis parodė savo 
galingą baritono balsą, ir 
jam publiką kėlė ovacijas 
po kiekvienos arijos.

Artistai E. Kaniava ir jo 
žmonelė Barbora yra mums 
lietuviams džiaugsmo tur
tas meno srityje.

Solistui E. Kaniavai akom
panavo Manigirdas Mate- 
kaitis. Jis labai tinkamai 
akompanavo. Tai gerai ži
nomas pianistas ir nepamai
nomas akompanuotojas.

Ona B. Kubilienė

ir kitų Europos 
i i I 

rengėjai, tariame 
ačiū Ameliai už 

jos gerą širdį.;
Ann Phillipse iš Stattifor- 

do buvo mūsų • parengime 
ir sakė, kad jai tą dieną su
kako 84 metai, tai ji paau
kojo $5’ “Laisvės” fondui, 
atžymėdama savo gimta
dienį. Aš linkių jums, drau
ge, geros sveikatos ir kad 
dar ilgai ilgai gyventumėt 
ir visada lankytumėt mūsų 
parengimus.

Mūsų ligones•
Draugė M. Ulozienė jau 

3 savaitės kai serga. Savo 
namuose, virtuvėje, puolė ir 
susilaužė ranką, kuri vis 
dar yra sugipšuota.

Mrs. Urkevičienė, gera 
mūsų parengimų lankytoja, 
praeitą savaitę lipdama į 
busą mieste puolė ir susi
laužė ranką.

Apgailestauju tas drau
ges nelaimėse ir linkiu joms 
greitai pasveikti ir vėl būti 
su mumis.

M. Svinkūnienė

Mes, 
širdingą

vilą baigti kalbų programą.
Taip maždaug baigta Le

ono Joniko gyvenimo kelio
nė. Bet jo dideli darbai ir 
kilnus atminimas ’ pasiliks 
gyvas ne tik visos tautos, 
bet; ir visoje darbo žmonių 
istorijoje. R. š.

neturėjo progos nei dienos 
lankyti mokyklos, dasimušė 
į redaktorius ir per,-tiek 
daug metų paruošdavo ka
lendorius spaudai. Tai at
likti reikėjo neaps a k o m a i 
daug ryžto ir nemigo bei ti
kro atsidavimo žurnalisti
kai.

Po Jokubkos kalbos sekė 
dainos minėtų dainininkių 
duete ir Estelle Bogden dai
navo solo.

Antrasis kalbėtojas bu
vo svečias iš New Yorko, 
laikraščio “Laisvės” redak
torius A. Bimba. Jis taipgi 
aiškiai ir jaudinančiai kal
bėjo. Tačiau jis kvietė dau
giau dirbti, kad nors dalį 
darbo atlikus, kurio velionis 
jau nebeatliks. Jo kalba ti
krai buvo daugiau negu 
kviečianti į kovą prieš ka
rus, prieš išnaudojimą ir už 
naują bei gražų rytojų.

Po Bimbos kalbos sekė 
dainos, o po jų P. J. Ridi
kas paprašė palydovus, pra
einant pro karstą vorele, at- 
sisveikinti su velioniu Leo- |StesL Vėliau jis~dTrbo~“šiuo- 
nu. Ilgai ir daug jo draugų tos” redakcijoje, rašinėjo

New Delhi. — Indijos 
premjerė Gandhi laimėjo 
pasitik ėjimą parlamente. 
Kongreso Partijos vadovy
bei nepasisekė jos išmesti iš 
premjero vietos.

Saarbruecken, Vakarų 
Vokietija. — Neonacinė na
cionalinė demokratų partija 
šaukia savo suvažiavimą pa
sitarimui, kaip geriau kovo- 

prieš demokratiją.

Praga. — Čekoslovakijos^ 
užsienio reikalų ministras 
Marko pasakė, kad Čekos
lovakija nori taikingo sugy
venimo su vakarais, kartu 
rems nacionalinius judėji
mus Azijoje, Afrikoje ir Lo
tynų Amerikoje.

MirėP.Kežinaitis
Kaunas. — Lapkričio 6 d. 

mirė Lietuvos nusipelnęs 
žurnalistas Petras Kežinai- 
tis. Palaidotas Petrašiūnų 
kapinėse.

P. Kežinaitis gimė 1906 
m. balandžio 25 d. Kybar
tuose, geležinkelio darbinin
ko šeimoje. Gimnazijoje pri
sideda prie pažangiųjų 
moksleivių veiklos, rašo re
portažus, apybraižas, politi
nius straipsnius, verčia ru
sų rašytojų kūrinius.

Už dalyvavimą antifašis
tinėje veikloje 1928 metais 
jis buvo ištremtas į Varnių'mą Alcatraz Saloje ir pa- 
koncentracijos stovyklą. 
Hitlerizmo laikais jis slap-

Washingtonas. — Holly- 
woodo aktoriai P. Newman, 
P. Fonda, Alan Arkin, D. 
Hooper, Arlo Guthrie ir Jon 
Voight kviečia bonkotuoti 
jų filmus, kaip priešingus 
taikai.

San Francisco. — Apie 
300 indėnų turėjo susirinki-

reiškė, kad toji sala pri
klauso indėnams. Baltieji ją 
pagrobę pavertė į kalėjimu

rytų net keliolika stambių 
knygų.

Dabar Jonas j’au įžengęs 
į 66-uosius metus, pusėtinai 
pavargęs, ir jo sveikata su
šlubavusi, bet dar pilnas 
ryžtingumo garbingai tęsti 
savo visuomeninį įsiparei
gojimą.

Minint Jono atliktus di
delius visuomeninius dar
bus, negalima praleisti ne
paminėjus ir jo gyvenimo 
draugės Adelės, kuri nebu
vo vien namų šeimininkė 
ar motina, bet taip pat ir 
duondavė, dirbdama siuvyk
loje prie gana sunkių dar
bo sąlygų, nes niekuomet 
mūsų laikraštis nepajėgė 
mokėti savo darbininkams 
net vidutinės Kanados dar
bininko gaunamos algos. 
Tad už Jono išsilaikymą 
dirbti prie laikraščio, ten- popiet.

i ka didelis kreditas ir Ade
lei, kuri, apart to, darba- bus gruodžio 14 d., 2 vai

Pittsburgh, Pa.
Draugijų susirinkimai

LLS 160 kp. laikė susirin
kimą lapkričio) 2 d. Atėjo 
nedaug narių. Komitetas pa
teikė raportus ir platų pa
aiškinimą apie namo patai
są, ir kad negalima susi
taikyti su namo sugriovė- 
jais dėl atlyginimo už pa
darytus nuostolius draugi
jai.

Draugijos reikalai yra la
bai svarbūs, nariai būtinai 
turi dalyvauti susirinkimuo
se. Sekantis LDS 160 kuo
pos susirinkimas bus laiko
mas gruodžio 7 d., 2 vai.

MIAMI, FLA.
Mirė V. Hegarty

Mirė Viola Hegarty, Mar
celės Stankienės duktė. Ji 
buvo Aido choro pirmoji 
mokytoja.

Mes visi labai užjaučia
me velionės mamytei.

M. Valilionienė

Tokijas. — Japonijos val
džia paskelbė, kad ji pake
lia savo darbininkams algas 
10.2%. Pakėlimas prasidės 
birželio 1 d.

popiet, LDS 160 kp. name, 
prisiųstos knygos na-

Knyga “Žvelgiu į 
yra labai įdomi, ne 
iš gimusiųjų Lietu-

LLD 87 kp. susirinkimhs

riams, 
tolius” 
vienas 
voje suras toje knygoje 
daug prisiminimų iš jau
nystės dienų. Ateikite į su
sirinkimą pasiimti tą bran
gią knygą. Yra ir kitų 
svarbių reikalui Atėję į su
sirinkimą išgirsite viską.

J. K. Mažukna, sekr.

ašarojo praeidami pro kars
tą. Karstą puošė daug gy
vų gėlių vainikų ir puokš
čių. Ridikas paprašė, kad 
kurie negalės vykti į kapi
nes, kad eitų į Mildą ir ten 
palauktų grįžtančių iš kapi
nių, nes velionio žmona Ali
sė ir sūnus Leonas užsakė 
gedulo pietus, kad tuo nors 
dalinai a t šit e i su s palydo
vams už suteiktas pa
slaugas velioniui Leonui Jo
nikui.

Daugiau negu pusė šimto 
kupinų su palydovais auto
mašinų nulydėjo Leono pa
laikus į Mount Hope kapi
nes. Čia P. J. Ridikas pa
sakė labai tinkamą kalbą 
anglų kalba, trumpai per
bėgdamas velionio biografi
ją, ir šeimos vardu padėko
jo visiems už bile suteiktas 
paslaugas laike šermenų ir 
laidotuvių, už gėles, karsto 
nešėjams, už kalbas ir apra
šymus. Po jo kalbos, kars
tas su velionio palaikais bu
vo padėtas į krematoriumą 
ir, dar palydovams ten be
būnant, sukremuoti.

Po laidotuvių daugelis 
grįžo į Mildos salę, kur bū

žurnalams.

Washingtcnas. — Senatas 
nubalsavo skirti vieną bili
joną dolerių kovai su van
denų teršimu.

Seul, Pietų Korėja.—Uni
versiteto teisių departamen
to studentai protestuoja 
prieš spaudos varžymą ir 
demonstracijų draudimą.

Washingtonas.— Armijos 
leitenantas Calley kaltina
mas, kad jis Pietų Vietna
me nušovęs keletą civilinių, 
žmonių.

Maskva. — TSRS parla
mentinė delegacija išvykoj 
Kolumbijos respubliką.

Columbus, Ohio. — 12,000 
miesto darbininkų sustrei
kavo.

CHICAGO, ILL.

Mirus

Leonui Jonikui
•Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Alisei, 

sūnui Leonui P. ir jo šeimai, taipgi giminėms ir 
artimiesiems. Gaila, netekus brangaus draugo.

O. Miliauskienė-
Miller
V. Remeikis
J. Pųrtikas
J. Mauragienė
P. Paulauskienė
G. Lekevich

x—Pittsburgh, Pa. —

J. M. Mažuknai
K. J. Melniai 
P. S. Karsokai 
A. M. Pipirai 
H. Kairienė
J. Kodis

v
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Rochester, N. Y
Lapkričio 2 įvyko spaudos 

reikalams pažmonys. Jį ren
gė moterų ir vyrų LLD kuo
pos. Nors oras buvo pras
tas, bet svečių ir viešnių at
vyko gražus būrelis. Drau
gas Jonas Stančikas apmo
kėjo visas rengimo išlaidas. 
Mes didžiuojamės, kad turi
me tokių dosnių draugų. 
Nuoširdžiai esame dėkingi 
jam ir visiems aukojusiems, 
d i r b u s i e m s ir atsilankiu
siems.

Mes labai džiau g i a m ė s, 
kad turime draugę Katriu
tę Žemaitienę, kuri supirko, 
suvežiojo visą pobūviui 
maistą, suvežiojo ir po pro
gramos išvežiojo namo vi
sas darbininkes. Ir ne vien 
tik šį kartą, bet visada. Nė
ra tokio parengimo, kad ji 
nedirbtų.
Virėjomis buvo: H. Vely

kime, K. Žemaitienė, A. 
Žagrekalienė, M. Vinikienė, 
V. Bullienė, A. Usevičienė 
ir L. B. Darbuose pagelbė
jo O. Malinauskien ė, F. 
Kantenis, J. Stančikas, P. 
Malinauskas. Visiems dide
lis ačiū.

Spaudai aukojo:
B. ir R. Černiauskai $30 

(po 10 “Laisvei,” “Vilniai” 
ir “Liaudies balsui”).

R. Sherelis dovanojo elek
trinį pečiuką, pelnėm $12.50.

R. Pakalnis $15, L. Vaiš-

Mar. Žemaitienė puldama 
laiptais į skiepą susižeidė. 
Serga d. Darata Valtienė ir 
jos duktė Daratėlė. Serga 
Ona Palskienė. E. Čereškie^- 
nė turėjo operaciją.

Visos šios draugės yra 
Moterų kuopos narės. Jų 
gailime ir linkime greitai 
pasveikti.

Juozas Totorius buvo ope
ruotas, jaučiasi geriau. R. 
Barauskas nesveikiuoja. Jis 
labai daug dirbdavo. Dabar 
liga pažeidė jo akis, jis ne
gali vairuoti automobilio. 
Mes labai pasigendame jo ir 
visų, kuriuos skaudina ligos.

Mylimųjų atminčiai
Helena Velykienė ir jos 

duktė Lailutė aukojo “Lais
vės” fondui $20 atminčiai 
Helenos mirusio mirusio 
mylimo vyro Antano Vely
kių, Lailos tėvelio; mirusių 
tėvų Elzbietos ir Benedikto 
Duobų ir mirusio dėdės 
Petro Anuškevičiaus. J i e 
buvo “Laisvės” skaitytojai 
ir darbo klasės veiklos rė
mėjai iki jie tapo mirties 
pašaukti į amžinąjį poilsį.

L. Bekešiene

Vėliausios 
Žinios

Apollo 12 su trimis astro
nautais sėkmingai baigia 
kelionę į Mėnulį, ant kurio 
nusileis trečiadienį, lapkri
čio 19 d.

Troungan, Pietų Vietna
mas. — Vietnamiečiai sako, 
kad maža amerikiečių gru
pė užpuolė kaimą ir išžudė 
567 neginkluotus kaimo gy
ventojus.

Washingtonas. — Nixono 
administracija planuoja už
drausti DDT, kaip žalingų 
žmonių sveikatai.

New Delhis. — Ind i j o s 
grūdų gamyba šiais metais 
pasieks 129 milijonus tonų. 
1968 m. pasigamino 98 mili
jonus tonų.

Labrador City, Kanada.— 
Lėktuvui sudužus 6 biznie
riai ir 2 vairuotojai žuvo.

New Haven, Conn. — Olin 
Mathieson korpo racijos 
darbininkų streikas baigtas 
su pakėlimu 97 centų į vai.

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

SUPERMARKET PERSONNEL

The following positions are available at the Foodtown of Parsippany 
and Berkeley Heights.

* MEAT MANAGERS. * MEAT CUTTERS. * PRODUCE CLERKS.
DAIRY CLERKS.* NIGHT PACK-OUT CREW. *

career opportunities.
Apply at The Foodtown

All of these positions are full time 
Excellent starting salaries, all benefits.
Parsippany, Baldwin Rd. and Rt. 46 and at 428 Springlield Ave.,

Berkeley Heights. (84-90)

MAINTENANCE MAN
REFRIGERATION

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 systems. Apply in person. Call or write MR. P. BAHRT 
Permanent positions with excellent wages and fringe benefits.

ICI AMERICA, INC.
East 22nd Street and Avenue J 

Bayonne, N. J.
201-437-6800. An Excellent Opportunity Employer (82-85)

HELP WANTED-MALE-FEMALE

ELECTRONIC 
INSPECTOR

manOutstanding opportunity for 
to acquire detailed and valuable 
knowledge in rapidly expanding 
fields of numerical controlled ma
chinery and data transmission. If 
you have experience in testing digit
al logic, circuitry and a working 
knowledge of discreet and interated 
circuit components. Excellent bene
fits, pleasant working conditions. 
Apply in person or telephone Mr. J. 
Tegcthoff, 675-4100, 8 to;5 PM.

COMPUDYNE 
CONTROLS, INC.

1965 Pioneer Rd., Huntingdon Val
ley, Pa. An Equal Opportunity Em
ployer. (84-90)

COOK

Small College for girls needs cook. 
Good starting salary.

Call between 9 & 5.
Mr. Aspras—MU 8-1686.

(86-90)

DU PONT COUNTRY CLUB, 
Wilmington, Del., needs cook. Full 
time, permanent position, experience 
helpful. Please call PERSONNEL 
OFFICE — 654-4435. Monday thru' 
Friday, 9 AM to 4 PM. for inter
view .appointment. An Equal Oppor
tunity Employer. (84-87)

HELP WANTED-MALE-FEMALE
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)

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

RIVER TERMINAL 
DEVELOPMENT CO

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

(82-91

Port

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

(77-85)

WOOD WORKING.
machine
Full or
W. York

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)

Kai nėra danty
Jei gyvūnas neturi dantų 

...--- ----- ~ — ----  arba kito organo, kuriuo
norą $10, K. Žukauskas $5,įgalėtų kramtyti arba su- 
J. Stančikas $5, J. Totorius 
$3.

Po $2: G. Draugas, J. 
Palskis, F. Kantenis, R. Ba
rauskas. Po $1: J. Vaitas, 
G. Mockevičius, R. Sherelis, 
P. ir O. Malinauskai. 
4 Pasiųsta “Laisvei” 
“Vilniai” ir “Liaudies 
sui” po $65.

Mūsų ligoniai ’
Mūsų mylima d. Julija 

Kantenienė staiga susirgo.

Los Angeles. — Hollywoo- 
do aktoriaus Haydeno 21 
metų sūnus apkaltintas už 
atsisakymą eiti militarinėn 
tarnybon. HOT SHOPPES

COOK

$68,
Bal-

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Po 17 savaičių ilgos ko
vos grįš į darbą Olin Win
chester Arma Co. darbinin
kai. Streikas laimėtas. Kon
traktas pasirašytas trejiems 
metams. L 
darbininkų.

trinti maistą, jis perdirba 
maistą visiškai oroginaliai: 
ne savyje, o savo išorėje.

Skorpionai virškina grobį 
savo burnoje. Jų burna ga
na talpi ir skorpionas ją 
pilną prikemša aukų gaba
lų. Tačiau jų nekramto, o 
laukia, kol maistas ištirps 
virškinimo sultyse, kurių 
daug priteka į burną. Tik 
paruoštą tirpinį ryklė-siur- 
blys perpumpuoja iš burnos 
į žarnyną.

Baisios išvaizdos vabalo- 
dusios, kurių daug tvenki
niuose, lervos puola net 
buožgalvius ir nedidelius 
ka r o s ė 1 i u s, įsikibdamos į 
juos aštriais ir lenktais kaip 
turkiškas durklas žandais. 
Buožgalviai ir žuvelės plau
kioja, visur tampy damos

I • • 1 • <1 - - - - ' “

New Yorkas. — Telefonų 
kompanija ir 
unija pradėjo derybas 40, 
000 darbininkų sutarties su 
kompanija reikalu.

darbininku CAFETERIA

Streikavo 3,000 ; įsikibusį grobuonį, o šis be

Mirė Juozas Šetaieta, su
laukęs virš < 
laifcą buvo “Laisvės” skai
tytojas ir mylėjo apšvietą. 
“Laisvės” paramai prisidė
davo su auka. Gaila gero 
žmogaus. Lengvo amžino 
poilsio Juozui, o jo šeimai 
gilausia užuojauta.

perstojo juos virškina. Ler
vos burna tvirtai kaip spy
na surakinta, todėl lerva ne-

80 metų. Visą PaJS«ia. jos. atvarti; Auį0S
kūną jį čiulpia žandais, ku
riuose, kaip gyvačių nuodin
guose dantyse, yra plonyčių 
vamzdelių. Šiais grioveliais 
į lervos vidų teka jau 
virškintas produktas.

su-

New Yorkas — St a u f e r 
Chemical kompanija nusita
rė keltis į Westport, Conn. 
680 New Yorke gyvenančių 
darbininkų neteks darbo.

Brooklyn, N. Y.—Du jau
nuoliai areštuoti ir kaltina
mi užmušimu Vietnamo ka
ro veterano Jerome Adkins.

Cleveland.— Negras ma
joras Stokes pradėjo antrą 
terminą su atsišaukimu 
baigti karą Vietname.

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 ROOM ATTENDANTS
• COUNTER GIRLS
• DISH AND'UTILITY PERSONNEL

Pereitą mėnesį buvo kele
tas parengimų. Bridgeporte 
buvo suruošti pietūs, taip 
pat ir Waterburyje. Buvau 
pažadėjęs juose dalyvauti, 
bet nesveikata privertė ma
ne žiūrėti “į keturias sie
nas.” Gaila. Mat, kartais 
prižado negalima išpildyti.

J. Kunca

Advokatas klientui:
—Prašau nieko nuo 

nęs neslėpti. Ar tiesa, kad 
jūs užpuolėt Čikagos ban
ką ir pasičiupot 120 tūks
tančių dolerių?

— Prisiekiu, šito nepada
riau!

— Tokiu būdu aš atsisa
kau vesti jūsų bylą. Kas 

iman už tai užmokės?

ma-

SPARTIETIšKŲ BRUOŽŲ 
SENIAI

Visi išsivystę Europos 
kraštai labai rūpinasi senų! 
medžių apsauga. Puikus pa-' 
vyzdys yra Danija, kurioje 
•rūpestingai saugomi seni 
ąžuolai. Anksčiau šie me-, 
džiai buvo daugiausia nau
dojami laivų statyboje. Dė
mesio vertas “Karališkasis 
ąžuolas” iš Jegerspirs Skov- 
distrikto, pradėtas stebėti 
nuo 1779 m. Jis tebeauga ir 
šiandien. Specialistų nuo
mone, šis ąžuolas yra apie 
2 tūkst. metų. Nors žaliuo
ja tik viršutinės šakos, ta
čiau jis tebegyvuoja. Sau
godami šį medį, gamtinin
kai jo kamiene prigydė jau
nų šakelių. Tame pat rajo
ne saugomi dar du ąžuolai: 
Storkegenas (1.4 tūkst. me
tų) ir Snojegenas (apie 800 
metų).

MEALS AND UNIFORMS FURNISHED 
PLUS COMPANY BENEFITS

An Equal Opportunity Employer

Apply In Person To:

HOT SHOPPES
WltlOWBROOK MALI WAYNE, N. J.

Interviews Starting 
Monday, October 27th 

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

X -* (82-88)

i
BUSINESS OPPORTUNITY»

SERVICE STATION

AVAILABLE
FOR LEASE

Pranešimas
Good Opportunity for right man. For information contact

Mr. LaBohne. HU 6-7000. Between 8 AM & 5 PM.
j (82-99)

C. C. Restaurant has opening for 
full time cook. 40 hours, 5 days. 
Good pay and benefits. Apply: — 
CHEF after 10 AM. 1621 Chestnut 
St., Philadelphia. (84-88)

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

(82-88)

ASSEMBLERS. Light assembly, 
pleasant working conditions. 8 paid 
holidays, company paid fringes.

THE AMPEG CO.
330 Dalziel Rd., Linden. 925-6700.

(84-90)

KITCHEN
INSTALLATION

Experienced Only
Full time
Good Pay

Many benefits
For Appointment Phone:

ANTOINE’S
Kitchen Division

Tel. 656-5431. 1050 S. Market
Wilmington, Del.

(84-85)

STENO-TYPISTS
GIRL FRIDAY TYPE

st.

MAINTENANCE MAN. Restau
rant Equipment. Must have refrig
eration service experience. Take 
over all maintenance in a cafeteria 
operation for 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)

MECHANIC. Excellent opportu
nity with world’s largest tire and 
rubber company. Excel, starting sa
lary. Average earnings $10,000 year. 
Fringe benefit programs included: 
2 week paid vacation, full hospitali
zation, group life insurance, uni
forms furnished and much more. 
Apply in person, see Carl Rutcosky. 
The Goodyear Service Store, Coun
try Club Shopping Center, Levit
town, Pa. An Equal Opportynity Em
ployer. (84-86)

Machine Shop.

SKILLED & SEMI-SKILLED
Responsible and experienced 

general office work. Typing and ste
nography. Attention to details in 
sales dept. Must have telephone ,--------,----
poise. Excellent starting salary. Ex-( POLISHER ---------
cellent fringe benefits and potential. CHINE OPERATOR. Internal Bor

ing and Grinding. Steady employ
ment, day shift only, overtime, all 

Paterson, benefits, Christmas bonus, modern 
plant. H. J. RUESCH MACHINE 
CO., 35 Faden Rd., Springfield, N.J. 
Apnly daily 8 AM to 5 PM. Monday 
thru’ Friday, 8 AM to 11:30 AM. 
Saturday. An Equal Opportunity 
Employer. (84-86)

for
MA-GENERAL MACHINIST, 

CHINE ASSEMBLER, LATHE 
HAND, REPAIR MACHINIST, DIE 

, (Bench). DIE MA-

BOGUE ELECTRIC MFG. CO.
100 Pennsylvania Ave., 
201-525-2200. An Equal Opportunity
Employer. (84-88)

HAIRDRESSERS. Stable and good 
stylists. Wig exp. desirable. Full or. 
part time. Adustable hours. Good 
pay based on ability. Paid vacation. 
Oppty to advance to national man
agement. Kresge’s Wig Marts, 92 
So. 69th St. Upper Darby, Pa.

FL 2-6873. (84-86)

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),

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

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

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

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)

SO. BOSTON, MASS.

PIETŪS SPAUDOS NAUDAI
Ruošia LLD 2-ra Kuopa

Sekmadienį, Lapkričio 23-čią
Pradžia 1 vai. dieną

< 318 W. BROADWAY
Mūsų gabios gaspadinės pagarbins skanius pietus. 

Kviečiame visus, vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. 
;į^aremsite progresyvišką spaudą.

— Rengėjų Komisija

, Rochester, N. Y.
Lakričio 23 d. bus Gedi

mino Draugijos metiniai 
(kalakutienos) pietūs, į ku
riuos įžanga nariams yra 
verstina. Įvyks savoje sa
lėje, 575 Joseph Ave., sek- 
madinį, lapkričio (Nov.) 23 
d., 1 vai. Visi esate malo
niai kviečiami dal y v a u t i. 
Nariai ar ne nariai, mes vi
sų jūs lauksime.

Gedimino Draugija

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis' Teismas atmetė 
Nixono administracijos ir 
Mississippio baltųjų valdi
ni n k ų prašymą sulėtinti 
Mississippio mokyklų dese- 
gregaciją.-

Tokijas, Japonija. — Čia 
atvyko Šiaurės Vietnamo' 
kultūrinė delegacija pasi
tarti dėl kultūrinių ryšių.

BABY SITTER OR COUPLE.

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

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)

SECURITY GUARDS. Delaware 
County Area. If you want steady 
work, no lay-offs and excellent com
pany beheffits, 'call Capt. Lipman. 
LOcust 4-1581. Applicants have a 

‘clean police record.
(84-86)

PRAŠOME KOLONIJŲ DĖ
MESIO! Nepiveluokite su pik
nikų rengimu skVo organiza-:

MECHANICS. Construction equip
ment, dealer needs man with exper
ience in diesel engines, and hydrau
lics. Top rates, good benefits, call 

■ in person only. COSTA’S CON-
cijų naudai, ir ką nors sureng TRACTORS EQUIPMENT & SUP

PLY CO. Rt. 130, Riverside, N. J.
(84-90)kite Laįsvės naudai.
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Gražus buvo “L.” koncertas
Brooklyne, lapkričio 9 d.,kokią Lietuvos žmonės, ypa- 

“Laisvės” koncertas nusise-tingai darbininkai, turėjo 
kė visais atžvilgiais gerai, j 
Žmonių buvo daug. Buvo 1 
Įžymių svečių. Koncerto ar- 1 
tistai pas įžymėjo gausiu ‘ 
dainų turiniu ir dainavo ti- • 
krai meistriškai. Publikai 
teko tik žavėtis jų pastan
gomis. ..

Įžymieji svečiai buvo trys 
— S. J. Jokubka, Chicagos 
“Vilnies” redaktorius, Ed
mundas Juškys, antrasis 
Tarybų Sąjungos ambasa
dos Washingtone sekreto
rius, ir žymus filmų direk
torius Vytautas Žalakevi
čius iš Lietuvos. Visi trys 
gabūs ir energingi vyrai, 
kalbėtojai, tai ir jų kalbos 
buvo įdomios...

Jonas Gasiūnas, “Laisvės” 
redaktorius, buvo koncerto 
pirmininku Jam teko ne
mažai kalbėti, nes jis turė
jo paaiškinti daugelį daly
kų, surištų su “Laisve”.

Kalbos ir sveikinimai
Kalbėjo ir “laisvės” re

daktorius Antanas Bimba. 
Jam prisiėjo pasakyti kalbą 
“Laisvės” medžiagin i u o s e 
reikaluose. Mat, dabar eina 
“Laisvės” vajus gavimui 
skaitytoju “Laisvei” ir su
kėlimui $15.000 fondo išlai
kymui “Laisvės” ateinan
čiais metais.

Įdomiai jis pažymėjo ir 
tą faktą, kad jei Amerikos 
lietuviams reikėjo “Laisvės” 
penkiasdešimt aštuoni me
tai atgal, kai “Laisvė” bu
vo įsteigta, tai ji lygiai ir 
šiandien jiems reikalinga. 
Tada vvko pasaulyje ir 
Amerikoje svarbūs dalykai, 
žinotini kiekvienam Ameri
kos lietuviui. Lygiai dideli 
ir svarbūs dalykai vvksia 
pasaulyje ir Amerikoj šian
dien kuriuos privalo ir no
ri kiekvienas žinoti. Tam 
reikia p*°^os snaudos — tam 
reikia “Laisvės”, sako jis.

Veikiasia paveikti Bom
bos prakalbos, koncerto 
svečiai sudėjo aštuonis šim
tus dolerių “Laisvės” fon
dui

Jokubka praleido net tris 
mėnesius Lietuvoje ir tik 
dabar iš jos grižo. Kaip iis 
sakė, lis aplankė visus Lie
tuvos kampelius — susitiko 
ir susipažino su šimtais ir 
šimtais lietuviu. Todėl jis 
dauor matė Lietuvos ir jos 
gyventojų ir girdėjo daugi 
jų kalbų. 1

Lietuva dabar atrodanti 
visais atžvilgiais nauja ir 
turtinga. Daugelis ten gra
žių nauiu namu, ne tik mies
tuose. ale ir žemės ūkiuose; 
daugelis naujų, gražiu as
faltuotu keliu visoje Lietu
voje — ir daug daug to, ko 
niekados Lietuvoje nebuvo, 
tai nauju, gražiu fabriku, 
kuriuose dabar tūkstančiai 
Lietuvos žmonių dirba.

Esą ir trūkumų. Bet jie 
taip greitai ten naikinami, 
kad net tik po dienų jau 
matosi pagerinimų. Tuo 
vis daugiau ir daugiau 
džiaugiasi Lietuvos žmonės. 
Todėl jiems vis esą baisu, 
kad vėl neįvyktų koks bai
sus karas ir vėl nesunaikin
tų viso to gero, kas iki da
bar jau atsiekta Lietuvoje.

Jis sakė, kad Lietuvos 
žmonės žiną labai gerai anie 
tuos Amerikoje lietuvius 
turčius, kurie turėjo Lietu
voje dvarus, dideles parduo
tuves, bankus, arba ėmė di
deles algas iš valstybės. Tie 
ponai siūlo ir siūlo’ Lietuvos 
žmonėms vėl tokią laisvę,

šitų turčių valdomoje Lie
tuvoje. Dabartinės Lietu
vos žmonės nenorį turčių 
laisvės ir prašė Jokubkos 
pasakyti Amerikoje esan
tiems Lietuvos “laisvinto- 
jams” pamiršti ant amžių 
amžinųjų tokį dalyką.

Vytautas Žalakevičius 
lankosi Amerikoje turistu. 
Jis aplankė daug vietų. Bet 
jam svarbu ir įdomu pama
tyti Amerikos tas įstaigas, 
kurios gamina ekraninį me
ną — filmus. Todėl jis ap
lankęs Hollywoodą ir kitas 
vietas, kur tos industrijos 

: įstaigų Amerikoje yra. 
Džiaugėsi, kad jis daug ko 
pamatė.

sakydamas, kad Lietuva, ir 
visa Tarybų Sąjunga, ne tik 
neatsilikusi techniškai šitos 
šakos industrijoje, ale tūlais 
atžvilgiais jis įžiūrėjęs net 
pralenkimą amerikinės tech
nikos.. Priežasti jis įmatęs 
tame, kad privačiai įstaigai 
prisieina nuolatiniai rūpin
tis pelnu, o tai reikalau
ja kuo mažiausiai išlaidų 
dėti technikos pagerinimui.

Socialistinėje tvarkoje ne
tenka rūpintis pelnu, tai jai 
vis rūpi dėti daugiau kapi
talo i pagerinimus, kurie 
atneša daug naudos vi
siems ateityje.

Gražią kalbą pasakė Ed
mundas Juškys. Jam labai 
patinka, sako, kad Ameri
kos progresyviai lietuviai 
taip daug rūpinasi savo lie
tuviška spauda. Viena, jie 
išlaiko lietuvybe, o kitą—-to
kia spauda padaro Lietuvos 
lietuviams Ameriką daiig 
įdomesne. Jąm pačiam, sa
ko. nesinorėtu būti Ameri
koje, jei tokios lietuviškos 
Spaudos Amerikoje nebūtų,: 
nes galėtu nebūti ir tokios 
progresvvibs lietuviškos vi
suomenės.

Jis linkėjo ilgo ilgo am
žiaus Amerikos lietuviams. 
Jis taipgi linkėjo ilgo am
žiaus ir tokiai Amerikos 
lietuvių spaudai, kaip “Lais
vė.”

Dainų programa
Brooklyno Aido choras ti

krai įžymus choras. Pats 
choras ir jo nariai vis ro
do progresą. Ypatingai na
riuose. jei vieni pasišalina 
dėl kokių priežasčių, tai 

įžiūrėk, iu vieton lygiai geri 
kiti atsiranda.

Brooklyno Aidas atidarė 
koncertą ir davė ilga pro
gramą. Jo pirmoji daina — 
“Draugystė” — išėjo laba1’ 
gražiai. Ann Salyk akompa 
navo jam pianu. Bet chorai 
sudainavo lygiai žavėjančia'* 
ir kitą pustuzinį dainų, di
riguojant Mildred Sterisler

Nelė Ventienė gražiai dai 
navo solo, bet jos ir Jone 
Grybo duetas skambėjo ypa
tingai gražiai.

Victor Becker gražia'* 
i dainavo “Faustą.” solo, be4 

jis išstojo solo daugelį sy
kių ir chore, kaip ir Au
gustas Iešmantą..

Iešmantą sudainavo “Ne 
muno žiburius” artistiška'* 
gražiai.

Bet Augustas Iešmantą ir 
Victor Becker padarė tikra 
nuostabą dainuodami duetą 
Tame buvo ir priežastis: 
jiedu iš tikrųjų dėjo išim
tinas pastangas sulieti savo 
balsus tokiu sujungtu to
nu, kad retkarčiais negalė
jai atskirti jų balsų vieno 
nuo kito. Tą jiedu padarė 
beveik sudedami “ūsą su

ūsu.” Malonu buvo jų klau
sytis ...

Amelia Young tikra artis
tė to žodžio prasme. Ji dai
navo tris dainas. Visas tris 
ji atliko gražiai. Bet pirmo
sios dvi, lieuviškos, jai išė
jo labai gražiai, labai mu- 
zikališkai. Jai pianu akom
panavo Aldona Anderson.

Al. Daukšos rankose Wor- 
cesterio Aido choro dalis 
padarė iš tikrųjų nuosta
bumų. Tik trys vyrai ir 
pustuzinis moterų dainavo 
labai gražiai, švelniai, gra
žiu muzikališku tnnu. Ma
lonu jų klausytis.

Al. Daukša dainavo ir 
pats solo. Tai išimtinai ste
bėtino balso dainininkas, 
tenoras. Jo balsas neaukš
tas, tiesa. Bet jo balso gra
žumas tame, kad momenta
liai jis susijieja su piano 
garsu taip, kad negali 
atskirti jo balso nuo piano. 
Aiškiai matosi, kad jis de
da pastangas gražiai dai
nuoti. Gražu!

Jam akompanavo pianu 
Helen Smith-Janulytė.

Labai gražiai Al. Daukša 
dainavo duetą su Irene Ja
nulis. Bet Irene Janulis dai
navo ir solo. Jos balsu irgi 
niekados nesibodėsi.

Įžvmiai gražiai dainavo 
Hartfordo Laisvės choras, 
vadovaujamas prancūzaitės 
Wilma Hollis. Bet Wilma 
ir pati dainavo solo — lie
tuviškai !

Wilmos dainų rinkinys ge
ras, skoningo tono muzika. 
Kur jai trūko aiškios dik
cijos. tai ji dapildė tą dalį 
muzikos tonu.

Bet Wilmai Hollis ir Ele- 
nukei Brazauskienei nuo
stabiai gerai sekėsi dainuoti 
duetą. Wilma turi gerą bal
so toną, o Elenukė, apart 
gero tono, turi gera kalbos 
dikciją. Tai kur trūko Wil
mai aiškios dikcijos, Elenu
kė ją dapildė. O juodviejų 
balsai liejasi labai gražiai, 
muzikališkai.

Labai labai puikiai Elena 
padainavo ir solo.

Būnant Wilmai Hollis to
kiai gero balso dainininkei, 
po programos tiksliai pri
miniau jai. kad ji kai ka
da bandymu mums lietu
viams padainuoti 

; zišku dainelių, nes 
. zai kaip tik turi 
. muzikos.

Ji prižadėjo...
trvs chorai, vado- 
Wilma Hollis su- 
“Vilniuj žydi lie- 
po vadovyste Mil-

Sekmadienį šaunus Lietuvių 
Moterų Klubo parengimas

Kur praleisite šio sekmadienio (lapkričio 23 dienos) 
popietę? Atsakymas tegali būti vienas: “Laisvės” salė
je New Yorko Lietuvių Moterų Klubo parengime.

Jau buvo garsinta, kad Amelija Juškevičiene rodys 
labai įdomias skaidres (slides) iš savo nepaprastos ke
lionės po Europą. Bet pasirodo, kad popietės programa 
hus kur kas platesnė, būtent, taipgi dainuos, visas Aido 
Choras ir kalbės Ieva Mizarienė.

Na, o tai gražiai kultūrinei programai pasibaigus, 
klubiet.es visus dalyvius dar pavaišins skaniais tortais 
ir kavute su pridėčkais.

Tik susirinkite laiku. Programa prasidės lygiai 2 vai. 
po pietų. Norėsime, kad viskas pasibaigtų dar su šviesa.

Rengėjos

Theatre People Against Parengimų Kalendoms

prancū- 
prancū- 
gražios

Miesto majoras John Lindsay 
sveikino lietuvaitę dailininkę

Tarp spalio 19 ir 31 dd.. cultural life of New York 
Manhattane (16 East 10th 
St.)buvo suruošta dailinin
kės Natalijos Jasiukynaitės 
tapybos paroda. Paroda vy
ko dailininkių The Pen and 
Brush klubo patalpose. Apie 
šią lietuvaitės dailininkės 
parodą plačiai parašė Irena 
Neuman laikraštyje “The 
Villager”, labai šiltai atsi
liepdama apie dailininkę ir 
jos kūrybą.

Įdomu, kad į šią mūsų 
tautietės kūrybos parodą 
atkreipė savo dėmesį ir mū
sų didmiesčio New Yorko 
miesto majoras John Lind
say. Jis prisiuntė dailinin
kei tokią telegramą:

Miss Natalie Jasiukynai- 
te Care The Pen & Brush 
Club.

My greetings to The Pen 
and Brush Club and my 
congratulation to Miss Na
talie Jasiukynaite on the 
opening of this fine exhibi
tion. Your paintings expand 
our vision arid enrich the

City.
Mayor John V. Lindsay

Natalijos Jasiukynaitės 
kūrybos paroda buvo skait
lingai lankoma šio miesto 
dailės mylėtojų. Ją reikia 
laikyti puikiai pavykusia.

Parodoje buvo išstatyti 
šie jos kūriniai:

Klaipėda Haven 
Homewards
Kaunas City Hali 
Palanga Dunes 
Vilnius Church
wers 

Old Farm
Vytauto Didžiojo 
Gimnazija

Dejuojanti Eglė
My Fathers Pipes 
and Fiddle 
Chattering Roses
Flowers from My Mo
thers Garden
Lilacs
Vosilkos
Neringa Sunset 
Bearing the Cross 
What Hope ?
Mrs. Nella Skabeikis

rą
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War!
Thė Theatre Committee 

for Peace in Vietnam rally 
was held in New York, 47th 
St. and Braadway noon, 
Nov. 13, in support of the 
Vietnam Moratorium and 
the march on Washington. 
Speakers were Sam Brown 
and Dr. Benjamin Spock. 
On the program there were 
many well known American 
actors and actresses, to 
name just a few like Shir
ley MacLaine, Woody Allen, 
James Kirkwood, Mitch 
Miller, Tony Randall, Mu- 
reen Stapleton. The whole 
cast of Broadway plays 
“Peter, Paul & Mary” and 
“Heir” were performing for 
Peace.

A large crowd of people 
had gathered for the rally.

“The President has spo
ken, but he has not listened” 
were the words on one of 
the leaflets d i s tr i b u t e d 
there. On another leaflet it 
said that President Nixon’s 
speech took 32 minutes to 
tell us what we’ve been 
listening to for 4 years. We 
heard it from Johnson. We 
heard it from Rusk. It’s 
time for Americans who 
were unsure to be unsure 
no more. For Ame r i c a n s 
who were silent to be silent 
no more. All those who 
want to end the killing and 
let the Vietnamese people 
determine their own lives, 
speak up now!

Ilse

Visi 
vaujant 
dainavo 
nos,” o
dred Stensler sudainavo 
“Lietuva brangi.” Tuo kon
certas ir užsibaigė. Ir tai 
buvo giliai įspūdinga pabai
ga.

A. Gilman

Lietuvos menininkai 
Maskvos salėse

Eilėje muzikinių auditori
jų ta proga prasideda festi
valiai ir koncertų ciklai, 
skirti V. Lenino 100-osioms 
gimimo metinėms. Štai P. 
Čaikovskio koncertų salėje 
šį sezoną vyks įžymiausių 
šalies dainų ir šokių ansam
blių pasirodymai. Numatyti 
rusų “Beriozkos”, ukrainie
čių, Vidurinės Azijos ir Už
kaukazės šokėjų bei daini
ninkų pasirodymai. Čaikovs
kio vardo salėje koncertuos 
ir ansamblis “Lietuva.”

Sąjungų rūmų Kolonų sa
lėje šeštadieniais ir sekma
dieniais koncertus rengs Vi
sasąjunginis radijas ir tele
vizija. Vienas artimiausių 
vakarų skirtas rusų liaudies 
dainai. Šiame koncerte daly
vaus vilnietis, LTSR liau
dies artistas V. Noreika, 
Visasąjunginio radijo ir te
levizijos rusų liaudies in
strumentų orkestras.

Iš LDS 13-os kuopos 
susirinkimo

I

Lapkričio 5 d. mažai na-
4ų tesusirinko į LDS 13 kp. 
msirinkimą. Pasitarė dėl 
kuopos metinio parengimo, 
kuris turėtų įvykti gruodžio 
14 d. Kitus visus reikalus 
saliko sekamam susirinki- 
nui.

Todėl labai svarbu, kad 
gruodžio 3 d. susirinkimas 
gerai pavyktų. Jame reiks 
rinkti sekamiems, metams 
valdybą ir galutinai aptarti 
savo kuopos parengimą.

Patartina visiems nariams 
įsitėmyti, kad susirinkimas 
prasidės 6 vai. vakare. Ank
sčiau pradėsime, anksčiau 
baigsime.

Kp. narys

Jaunuosius lydi sėkme
Vilnius. — Trečiojoje vi

sasąjunginėje jaunųių kom
pozitorių kūrybos apžiūro
je, kurioje dalyvavo apie 
pusantro šimto muzikų, 
gražiai pasirodė mūsų res
publikos jaunieji.

Už geriausius kūrinius 
paskirtos premijos. A. Bra
žinskui paskirta pirmoji 
premija už kamerinę simfo
niją ir tris vokalines bala
des mišriam chorui. Trečių
jų premijų laimėtojų tarpe 
yra A. Senderovas, kuris 
patiekė apžiūrai vokalinę - 
simfoninę poemą “Varpai”.

ra-

Lapkričio (Nov.) 23 dieną
Niujorko Lietuvių Motį' 

rų klubo parengimas “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park. Pradžia 
2 vai. po pietų.

Gruodžio 14 dieną
LDS 13 kuopos kultūrinė 

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

Motery Klubo narėms
Trečiadienį, lapkričio 19 

d., 6 vai. vakare. įvyks Niu
jorko Lietuvių Moterų klu
bo susirinkimas, Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke.

Kviečiame visas nares da
lyvauti. Kaip žinote, mūsų 
pažmonys, kuriame bus ro
domos skaidrės (slides)^įš 
A. Juškevičienės ir A. Yaks£ 
tis kelionės po Europą, įvyks 
lapkričio 23 d. Turėsime, 
pasiruošti šiam pobūviui.

Pirm.

Pontiac, Mich. — Tymste- 
rių unijos narių žmonos pi
ketavo General Motors fir
mą, kuri pradėjo vežti au
tomobilius į kitus miestus 
traukiniais o ne sunkveži
miais ir tokiu būdu tymste- 
rių unijos nariams sumaži
na darbus.
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New Yorkas. — Lapkri
čio 22 d. Komunistų Parti
ja, DuBois klubai ir kitos 
jaunuolių grupės susirinks 
į Marksistinio Švietimo 
Centrą pasitarti bendrai 
veiklai.

Paryžius. — 30 Amerikos 
kolegijos studentų paskelbė 
bado streiką. Jie reikalau
ja dabar ištraukti visas 
JAV militarines jėgas iš 
Pietų Vietnamo, v te

Chicago. — Daugiau kaip 
200 maišytu rasių žmonių 
susirinko išklausyti Kctmu- 
nistų Partijos pirmininko 
Winstono kalbos, ką jis pa
tyrė Kuboje.

-.i

Gydymo Įstaigų 
kompleksas

“Valstiečiu laikraštis” 
šo:

Pietrytiniame Plungės 
miesto pakraštyje pradėtas 
statyti stambus gydymo įs
taigų kompleksas. Pačiame 
didžiausiame, jo pastate, ku
ris bus penkių aukštų, įsi
kurs rajono ligoninės vaikų 
ligų skyriai. Akušeriniam - 
ginekologiniam gydymui 
skirtas dviejų aukštų kor
pusas.

Tai bus viena gražiausių 
ir didžiausių rajoninių ligo
ninių mūsų respublikoje. Ji 
turės modernias laboratori
jas, fizioterapijos, rentgeno 
ir kitus kabinetus. Bus 
įrengta centralizuota de
guonies padavimo sistema, 
visose palatose veiks oro 
kondicionavimo įtaisai.

Netoli ligoninės ‘ išaugs 
trijų aukštų poliklinikos pa
statas, greitosios medici
nos pagalbos stotis, infek
cinių ligų ligoninė. Į naują
jį gydymo įstaigų komplek
są taip pat įeis didelis me
dikamentų sandėlis ir kiti 
įvairūs pagalbiniai pastatai.

Naujoje ligoninėje vienu 
metu palės gydytis 250 žmo
nių. Tiek pat ligonių per 
pamainą galės aptarnauti ir 
poliklinika.

New Yorkas. — Likeriu 
išvežiotojai jau porą savai
čių streikavo. Pasitarimai 
nutraukti.

Havana. — Kubon atvyko 
Tarybų Sąjungos gynybos 
ministras maršalas A Greč- 
ko. '

Vajininku 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 TĖVYNĘ
A. Morkaus — “VADUOTOJAI” Iš ARTI—
J. Baltušio — TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS
T. TILVYČIO — USNYNĖ —
D. M. šolomsko — PASAKOJIMAI Iš ISTORIJOS
J. KAŠKAIČIO — 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
L MIZARIENĖS — JAUDINANTYS SUSITIKIMAI
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Muzika šiam kūriniui para
šyta E. Mieželaičio tekstais.

Diplomu pažymėtas T. 
Makačinas už estradinę dai
ną “žvaigždžių šviesa,” pa
rašytą pagal V. Bložės teks-

Viršminėtos knygos yra labai įdomios skaityti. 
Kalbinkite savo pažįstmus, kurie dar neužsipre
numeravę laikraščio “Laisvės” tapti prenumerato
riais. Nevientik vajininkai, bet ir kiti laisviečiai tttjj 
retų pasidarbuoti gavime naujų skaitytojų. Bus 
garbe Jums, ir jūsų miesto vajininkui.

-ADMINISTRACIJĄ^ ,

klubiet.es



