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KRISLAI
Antrasis moratoriumas 
Naujasis karalius Kanutas 
Militarizmo našta
Užteršto oro pasekmes 
Visiems daugiau darbų 
Jaunimo problemos

— J. Gasiūnas —

Antrasis moratoriumas taip
gi parodė, kad dauguma žmo
nių yra Vietnamo karui prie- 
s^jga. Washingtone ir San 

y'Franciske demonstracijos bu
vo didesnės, kaip pirmajame 
moratoriume.

Veteranų dieną prez. Nixo- 
nas tikrai tikėjosi didžiulių 
demonstracijų už karą, bet 
išėjo kaip tik priešingai: vi
sur buvo neskaitlingos, paly
ginamai mažos demonstraci
jos.

Chicagoje bandyta turėti 
demonstraciją iš 100,000 žmo
nių, o tesusirinko tik penketas 
tūkstantėlių karui pritarėjų.

Kaip tas istorinis karalius 
Kanutas bandė vandenyno 
bangas sulaikyti, taip ir Nixo- 
nas visaip bandė prieškarines 
bangas nuslopinti. Bet kaip 
Kanutui, taip ir Nixonui tai 
nepavyko.

Nei provokatoriški bombų 
sproginėjimai New Yorke ir

Šiaurės Vietnamas 
plečia švietimą

Hanojus. — Nepaisant 
Jungtinių Valstijų bombar
davimo nuostolių, Šiaurės 
Vietnamas per šiuos tris 
metus išplėtė švietimą.

Dabar ten mokosi 7 mili
jonai vaikų, jaunuolių ir su
augusių 12,000 mokyklų, 35 
institutuose ir 196 techniku
muose. Juos moko 200,000 
mokytojų.

Šiuo metu 40 kartų dau
gi a u mokosi moksleivių,

I kaip Prancūzų okupacijos 
metu. Vien tik vaikų moko
si 550,000.

Bonna, Vak. Vokietija. — 
Gavę daug protestų iš dar
bo unijų, antifašistų ir kitų 
demokratinių jėgų, Saaro 
autoritetai uždraudė fašis
tinei Nac. Demokratų par
tijai laikyti suv a ž i a v i m ą 
Saarbrueckene.

ALA ragina pakelti pensijas 
penkiasdešimt procentų

“laisves” vajus
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 
ir tęsis iki 31 d. gruodžio, 1969 m.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

So. Bostono vajininkai ..................................... 1876
Connecticut valstijos vajininkai ......... .... 1554
Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y............................. 1340
Paul Alekna, St. Petersburg, Fla......................... 1148
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. .. ........... 1084
Eva Kralikauskienė, Lawr.ence, Mass..................  792
New Jersey vajininkai ...................................... 756
Philadelphijos vajininkai .....................................   736
M. Uždavinio, Norwood, Mass.
M. Valilioniene, Miami, Fla. .

536
516

’A.

Dešimtys mflijomj 
protestavo karuiR!

Helsinkis, Suomija.— Pa
saulio Taikos Tarybos gen. 
sekretorius Chandra rapor
tavo, kad lapkričio 15 d. 
moratoriume užsienyje da
lyvavo dešimtys milijonų 
žmonių, v

Jis atžymėjo apie įvyku
sias demonstracijas Meksi
koje, Kanadoje, Čilėje, Ek
vadore, Argentinoje, Peru, 
Dahomey, Madgaskare, An
glijoje, abejose Vokietijose,

Italijoje, Švedijoje ir dauge
lyje kitų šalių.

Londone Anglijos darbo 
unijos demonstratyviai rei
kalavo baigti Vietnamo ka
rą. 75 valstybėse įvyko įvai
rūs prieškariniai išstojimai.

Dar es Salaam. — Tanza
nijoje gyvenančių amerikie
čių grupė pasiuntė prez. 
Nixonui telegramą raginant 
baigti karą.

lįkai kur kitur, nei ekstremistų 
išsišokimai vienoje kitoje vie
toje nesutrukdė ramiai praves
ti ^demonstracijas visuose mies
tuose.

Komercinė spauda ir kai 
kurie valdžios pareigūnai su
teikė kreditą moratoriumo va
dams už pravedimą taikingų 
žygių prieš karą.

žinote, kad 1960 m. mili- 
tarizmas buvo uždėjęs po 
$1,015 45 milijonams ameri
kiečių šeimų, 1964 m. jau tu
rėjo nešti padidintą naštą po 
$1,132 48 milijonai šeimų, o 
1968 m. 50 milijonų šeimų 
jau nešė po $1,545.

Militarizmas suėdė bilijonus 
dolerių, mažindamas maistą 
nuo šeimų stalo. Militarinės 
bazės užsieniuose ir Vietna
mo karas skurdina visą šalj, 
4fiažina namų, ligoninių, mo
kyklų statyba, daro visuome
nei daug žalos.

Todėl karo baigimas ir mir 
litarizmo mažinimas yra svar
biausias dienos klausimas.

Miestuose gyvendami laisvai 
naudojamės užterštu oru, ku
ris laipsniškai mūsų kvėpavi- 
|no sistemą žaloja ir daugeliui 
suteikia “dovaną” — gerklės 
ar plaučių vėžj.

Federalinė Viešosios Svei
katos Tarnyba jau .paskelbė, 
kad užterštas oras yra žmo
nių sveikatai žalingas. Pana
šiai pasakė/ ir Nacionalinė Tu- 
berkuliozo Sąjunga. Dakta
rai Nelson, Selikoff, Dubos ir 
visa eilė kitų taipgi tą pavo
jų atžymėjo.

Mirtingumas nuo plaučių 
vėžio, bronkito ir emfizemos 
kas penkmetis padvigubėja, 
o dabar siekia iki pusės mili
jono į metus.

Tuo pačiu metu federalinė 
valdžia, valstijų ir miestų val
džios visai mažai ką nors da
ro užteršto oro apvalymui; 
vis tik nusiskundžia finansų 

^įjūkumu. O karui finansų nie- 
■Kad netrūksta.

j Už protestus prieš rasinę 
diskriminaciją darbuose negrų 
kunigas Jesse Jackson areš-

Washingtonas.
ce for Labor Action (ALA) 
ragina Kongresą nieko ne
laukiant pakelti 25 milijo
nams pensininkų Social Se
curity 50 proc. Raginimas 
priduotas House Ways and 
Means komitetui.

Walter Reuther, kalbėda
mas kelių milijonų unijistų 
vardu, pasakė, kad jis remia

— Allian-no pasiūlymą pakelti 10 į 
proc, ir demokratų siūlymą 
15 proc., kaip visai 
kankamą pakėlimą.

nepa-

Račkauskienė - M. Kazlauskienė, 
Haverhill, Mass....................
Bemat, Los Angeles, Calif.

Į Kanados vajininkai ................
Vera Smalstienė,

Livonia, Mich.......................
Chicago, Ill............................... .

504
492
440

spau-Tokijas. — Kinijos 
dos agentūra kaltina Jung
tines Valstijas ir Tarybų 
Sąjungą dėl jos nepriėmi
mo į Jungtines Tautas, nors 
TSRS balsavo už priėmimą.

420 
420

P. Beeis, Great Neck, N. Y...... 420
Lawrence-Haverhill, Mass......... <396
Pittsburgh, Pa..............................  380
J. Stanienė, Baltimore, Md........ 360
M. Valilioniene, Miami, Fla...... 324

LLD 20 kp. ir Mot. skyrius, 
Binghamton, N. Y. .

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. 
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. 
Rochester, N. Y...........................
LLD 74 k p., New

Kensington, Pa.....................
V. Sutkienė, V. Taraškienė,

San Francisco, Calif...........
M. Žiedelis, Nashua, N. H.........
C. K. Urban, Hudson, Mass......
L. Tilvick, Easton, Pa................

(Tąsa 6-me pusi.)

294
288
252
192

144

120
. 107

72
.. 72

JAV vice prezidento Agnew 
kalbos sudaro pavojų

Kongresui įneštą Gilberto 
bilių (H. R. 14430). Tą patį 
bilių parėmė ir AFL - CIO 
vadovybė. Reiškia, beveik 
visi organizuoti darbininkai 
remia tą bilių.

Reuther kritikavo Nixo-

Cambridge, Mass. — Poli
cija areštavo 26 studentus 
ir kaltina juos •• suokalbyje 
apšaudyti policijos stotį. Jie 
—kovotojai prieš karą. Kal
tinimas provokatoriškas.

JAV ir TSRS pradėjo pasitarimus 
branduoliniu ginklų klausimu
Helsinkis. — Jungtinių 

Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos delegacijos pradėjo čia 
pasitarimus str a t eg i n i ų 
atominių ginklų limitacijos 
klausimu. JAV delegacijai 
vadovauja užsienio reikalų 
pareigūnas Smith, TSRS de-

tuotas ir paguldytas Chicagos 
kalėjimo ligoninėje.

J. Jackson rašo, kad ne
grai nenori iš baltųjų darbi
ninkų atimti darbus, o tik jie 
nori darbuose panaikinti ra
sinę diskriminaciją, kad ne
grai, kaip ir baltieji, propor- 
cionaliai turėtų būt priimti į 
darbus.

Kad visiems baltiesiems ir 
juodiesiems darbininkams 
būtų darbų, reikia ekonomi
ją praplėsti, darbo savaitę 
sutrumpinti.

Bostono dienraštis “Christian 
Science Monitor’’ antai rašė 
apie mūsų jaunimą. Jis‘nu
rodė, kad Amerikos jaunimas 
pradeda gyvenimą entuzias
tiškai su aukštais idealais, su 
šiltu socialiniu santykiavimu 
ir didelėmis viltimis.

Bet nepalankios gyvenimo 
sąlygos daugelį jų nubloškia 
į nelaimingą gyvenimą. Dau
gelis įpuola desperacijom mė
tosi į visas puses, pradeda 
naudoti narkotikus ir kitokius 
sveikatai žalingus vaistus. Ne
mažai tokių ir nusižudo.

Teisingai marksizmas moko, 
kad ne žmonių protas nusa
ko gyvenimo sąlygas, bet dar
bo ir gyvenimo sąlygos nu
sako žmonių protavimą. Blo
gose sąlygose jaunimas merdi.

legacijai vadovauja užsienio 
reikalų ministro deputatas 
Semionovas.

Pasitarimai prasidėjo lap
kričio 17 d. Pirmieji pasita
rimai buvo draugiški. Smith 
perskaitė Nixono pareiški
mą, Semionovas perskaitė 
TSRS vyriausybės pareiški
mą. Taip ir prasidėjo pasi
tarimai, kurie gali tęstis il
gai.

JAV Kompart. smerkia 
provokacijas

New Yorkas. — Jungti
nių Valstijų Komunistų 
Partija pasmerkė valdžios 
pareigūnus ir laikraščius, 
kurie New Yorke ar kitur 
bombų sprogdinimą bandė 
susieti su kovotojais prieš 
karą arba su radikalais.

Partija nurodo, kad tai 
buvo biauri provokacija pa
kenkti moratoriumo demon
stracijoms ir sudaryti sąly
gas persekioti karui opozi
ciją. Tai imperializmo agen
tų darbas.

Moratoriumo ruošėjai 
taigi pasmerkė šią provoka
ciją.

Maskva. — TSRS spauda 
lygina Izraelio terorą prieš 
arabus su hitlerininkų tero
ristiniais darbais.

San Diego, Calif. — 9,000 
taikos kovotojų dalyvavo 
moratoriumo demonstraci
joje.

SPECIALIAI “LAISVEI”

Trumpi bruožai apie didžią 
protesto demonstraci j ą

Rašo mūsų korespondentas R. Baranikas
Penktadienis, lapkr. 14. 

Vakaras. Mes važiuojame iš 
Niujorko į Washing to na 
traukiniu. Tai ne specialus 
demonstrantų samdytas 
traukinys, o paprastas, eili
nis. Bet vienas žvilgsnis po 
vagonus parodo: dauguma 
kelievių demonstrantai, be
veik visi jauni. Juos atpa
žinti lengva: jie apsirengę 
šiltai (oras šeštadienį, kaip 
numatyta, bus labai šaltas), 
pusiau sportiškai, pusiau 
lyg* jie vyktų į laukus. Vi
sur mirga visokios sagutės, 
raiščiai ant rankovių. Nie
kur ne s i m a t o čemodanų 
arba lagaminų — vietoje to, 
daugelis vežasi su savimi 
prirengtus plakatus, vėlia
vas.

Vagonuose matosi ir ne
mažas skaičius jūreivių, ka
rinio laivyno narių. Tai jie 
grįžta į savo barakus Balti

more je. Iš pradžios jie jau
čiasi, atrodo, nelabai jau
kiai šiame traukinyje, kuris 
pilnas anti-karinių demons
trantų. Bet pamažu užsi
mezga kalbos. Jauni stu
dentai, o dar labiau stu
dentės, kalba į jūreivius, 
aiškina jiems, diskutuoja. 
Čia jų vyresnių, karininkų, 
nėra, ir jūreiviai pradeda 
laipsniškai jaustis laisviau, 
ir pamaži jie jau lyg dalis 
važiuojančių demonstrantų.

Vėlai, vėlai naktį, mes jau 
Washingtone. Iš čia turime 
pasiekti Arlingtono kapi
nes, nuo kurių jau ketvirta
dienį prasidėjo taip vadina
mas “Maršas prieš mirtį”. 
Labai šalta ir dargi lija. Bet 
pasiekę Arlingtono kapines 
mes matome, kad tas mar
šas eina nesutrukdytas. 
Kiekvienas demonstran-

(Tęsinys 3-me psl.)

Astronautai nusileido Menulyje
Houston, Texas. — Astro

nautai Conrad ir Bean lai
mingai nusileido ant Mėnu
lio. Jie pataikė nusileisti į 
tą pačią vietą, kur vienas 
Amerikos automatinis erd-

Izraelio premjerė Meir 
sveikina Nixoną

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas gavo Izraelio 
premjerės Goldos Meir svei
kinimą už jo karinę kalbą, 
pasakytą lapkričio 3 d.

Premjerė sako, kad Nix
ono administracijos politika 
vesti karą iki pilnos perga
lės gali padėti Izraeliui 
prieš arabus.

vėlaivis be žmogaus buvo 
nusileidęs. Abu aiškia kal
bą pranešė, kad nusileidi
mas buvo pilnai sėkmingas.

iliems paskirta išbūti ant 
Mėnulio 32 valandas. Atsi
vežė visokių įrengimų ir 
reikmenų net už 24 milijo
nus dolerių. Viską palieka 
Mėnulyje. Dabar jie tyri
nėja Mėnulio paviršių ir 
renkasi medžiagą parsivež
ti. Lapkričio 20 d. popiet jie 
pasikelia nuo Mėnulio ir 
pradeda kelionę atgal į Že
mę. ________

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų lėktuvai kelintą 
dieną bombarduoja Kambo
džos pakraštį, kuriame esą 
nemažai partizanų.

New Yorkas. — Vice pre
zidentas Spiro Agnew dar 
kartą prakeikė tuos, kurie 
pilnai nepritaria prez. Nix
ono militarinei programai. 
Kalbėdamas republikonams 
šį kartą jis smerkė televizi
jos programas, kurios pade
dą kovotojams prieš karą 
ir mažiną prez. Nixono au
toritetą.

Nacionalinio Piliečių Ko
miteto • televizijos progra
moms pirmininkas Kovin
gas sakė, kad Agnew “kal
ba už šalies išrinktą aukš-j Londonas. — Anglija nu- 
čiausią viršininką — Jung-.tarė ištraukti iš Libijos sa- 
tinių Valstijų prezidentą”. įvo militarinės jėgas.

Pierre Salinger, buvęs 
prezidentų Kennedžio ir 
Johnsono sekretorius, pasa
kė, kad Agnew kalba yra 
“viena pavojingiausių kal
bų, kada nors aukšto publi
kos viršininko pasakytų”.

Humphrey taipgi smar
kiai kritikavo Agnew kalbą.

Detroitas. — 750,000 au
tomobilių darbininkų unijos 
narių gavo pakelti algas 
nuo 9 iki 18 centų į valandą.

Moratoriumo komitetas paskelbė 
gruodžio menesiui programą
Washingtonas. — Vietna- telyje tose dienose bus kas 

mo Moratoriumo Komitetas nors suruošta kovai prieš 
paskelbė naują veiklos pro
gramą gruodžio mėnesiui. ,T. 
t i !. - -i i u - . Vietname baigtas.Lokaline veikla bus įsvysty-
ta gruodžio 12, 13 ir 24 die-; Jeigu karas nebus baigtas 
nomis. Nacionalinės demon-|iki pavasario, moratoriumo 
stracijos nebus. Į vadovas Brown sako, pava-

Komitetas nurodo, kad sarį bus ruošiamas dar ki- 
kiekviename mieste ir mies-|tas moratoriumas.

karą. Protestų banga neturi 
sustoti, kol nebus karas

Vietnamo revoliucine valdžia 
nepriešinga referendumui

Paryžius. — Pietų Viet
namo revoliucinės valdžios 
užsienio reikalų ministrė N. 
T. Binh pareiškė, kad jos 
valdžia pritaria referendu
mui, kuris paskirtų naują 
valdžią tose teritorijose, ku
rias dabar valdo Saigono 
militarinis režimas.

Panašų referendumą pir
miau pasiūlė gen. D. V. 
Bimh, kuris nori koalicinės 
valdžios. Tokia valdžia ga

lėtų duoti taiką Vietnamui.
Ministrė Binh dar kartą 

priminė, kad Amerika pri
valo nieko nelaukiant iš
traukti iš Pietų Vietnamo 
savo militarinės jėgas.

Washingtonas. — Nacio
nalinėje konferencijoje iš- 
vietintų problemoms aptarti 
raportuota, kad šiuo metu 
išvietintų žmonių yra dau
giau kaip 17,000,000.

Jungtinių Tautų Asamblėjoje
Jungtinių Tautų Asamblė

ja gavo Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos siūlymą 
už girti abiejų valstybių su
tartį dėl branduolinių gink
lų nenaudojimo vandenynų 
dugne.

Toji sutartis taipgi pri
duota 25 valstybių nusigink
lavimo konferencijai už- 
girti.

Asamblėjos atstovai yra

susidomėję prasidėj u s i a i s 
pasitarimais tarp J A V ir 
TSRS Helsinkio mieste dėl 
branduolinių ginklų kont
rolės.

Bostonas. — Dviejų kom
panijų sunkvežimių nelai
mėje netekęs abiejų rankų, 
J. Buckman laimėjo teisme 
$820,000 atlyginimą.
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Dar vienas “argumentas”
PER keletą metų buvo Vietnamo karas ir Amerikos 

Įsivėlimas į Pietrytinę Aziją pabrėžiamai teisinama 
dviem argumentais: vienas, kad mes esame davę paža
dėjimą Pietų Vietnamui jį globoti, ir kitas, kad jo išlai
kymas mūsų įtakoje gyvai paliečia mūsų tautinius in
teresus. Žinoma, dar buvo priduriama ir tas, kad jeigu 
mes nekariausime ten, tai su laiku turėsime kariauti 
čionai savo žemėje!

Bet vėliausiais laikais anie argumentai tapo lyg ir 
pamiršti. Pastaromis dienomis šios skerdynės tęsimui 
faktinai beliko veinas “pateisinimas,” būtent, kad jei
gu mes dabar išsikraustysime iš Pietų Vietnamo, tai 
ten atėję komunistai praves prieš P. Vietn. civilinius žmo
nes baisias skerdynes. Parėmimui tokios nuomonės “su
rasta” (pirmiau niekur nebuvo skelbiama), kad būk po 
to, kai prancūzai išsikraustė iš Pietrytinės Azijos, ten 
vietnamiečiai komunistai išskerdę 50,000 civilinių žmo
nių, ir kad iš Šiaurės Vietnamo pabėgę į Pietų Vietna
mą 1,500,000 katalikų.

Labai gerai į šį “argumentą” atsako visų pripažin
tas Vietnamo reikalais autoritetas žurnalistas austra- 
lietis Wilfred Burchett. Jis savo korespondencijoje iš 
Paryžiaus savaitraštyje “Guardian” (lapkr. 15 d.) tą 
pasaką vadina piktu melu. Jis nurodo, kad Tarptauti
nė Kontrolės Komisija, kuri buvo sudaryta prancūzams 
išsikrausčius, nesurado jokių įrodymų apie nužudymą 
penkiasdešimt tūkstančių vietnamiečių.

Kas liečia katalikus, tai, viena, šitas skaičius yrk 
pernelyg išpūstas, perdėtas, antra, kad tie kurie pa
klausė melagingos propagandos ir pabėgo iš Šiaurės 
Vietnamo, paskui apsižiūrėję norėjo grįtži, bet nebe
buvo Pietų Vietnamo valdžios išleidžiami. Burchett sa
ko, kad daugelį tokių norinčių grįžti Diem valdžia su
šaudė. Burchett pabrėžia, kad Nacionalinio Išsilaisvi
nimo Fronto programoje yra specialus punktas kaip 
tik prieš vartojmą teroro prieš civilinius žmones. Ir 
liaudiečiai to nusistatymo griežtai laikosi.

Neseniai buvo spaudoje paskelbta, kad Pietų Viet
namo miesto Hue apylinkėje tapo atkasti masiniai ka
pai, kuriuose būk esą raštą šimtai lavonų, kurie esą per 
liaudiečius nužudytų civilinių žmonių. Wilfred Burchett 
nurodo, kad šitie atkasti lavonai didelėje daugumoje yra 
kaip tik Pietų Vietnamo militarinės valdžios nužudytų 
partizanų. Vadinasi, savo terorą militaristai Įprimeta 
liaudiečiams.

Bet tiesiog visą civilizuotą pasaulį pritrenkė “The 
New York Times” lapkričio 17 dieną pasirodžius Henry 
Kamm korespondencija iš Pietų Vietnamo, kurioje sa
koma, kad 1968 metų kovo 16 d. amerikiečiai kareiviai 
viename kaime (gal kaip tik toje vietoje, kui^ minėti ma
siniai kapai tapo atidengti?) išžudė 567 civilinius žmo
nes! Sakoma, kad skerdime dalyvavo 50 amerikiečių. 
Tai toks baisus dalykas, kad mūsų ten esančios milita
rinės jėgos žada pravesti platų tyrinėjimą.

Tai va į ką pavirsta prezidento Nixono ir jo kabi
neto narių vėliausias argumentas, kad mes turime tęsti ( 
šį karą, nes mums gaila Pietų Vietnamo civilinių žmo-' 
nių.

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
NEPASIKEITUSI

Chicagos kunigų laik
raštyje V. Bgd. straipsnyje 
“Ar bažnyčios organizacija 
yra monarchinė ar demo- 
kratinė’'’ pripažįsta, kad ji 
yra monarchinė ir kad ji to
kia visada būsianti. Straips
nis taikomas tiems tikintie
siems, kurie pradeda neri
mauti ir, pasak jo, stato to
kius klausimus:

“Kaip yra su popiežiaus 
primatu, kaip yra su mo
narchiniu bažnyčios valdy
mu, kaip yra su popiežiaus 
neklaidingumu ir ar bažny
čia nepasidaro demokratiš
kai valdoma organizacija?” 

Ilgais ir nuobodžiais išve
džiojimais V. Bgd. įrodinė
ja, kad tik taip atrodo1, kad 
katalikų bažnyčioje vyksta 
dideli pasikeitimai, bet iš 
tikrųjų viskas pasilieka 
senovei!

po

at-

parapija. Sako, dalis tėvų 
nori ir kelis kartus prašė, kact 
jų vaikai pirmajai komunijai 
būtų paruosti lietuviškai, bo
rėjo ir nori, kad tokiu įspū
dingu vaikui momentu jis ne
būtų atitrauktas nuo tėvų. 
Eilės metų praktika rode, kad 
pradžioje bažnyčia aptarnau
davo vaikus lietuviškai, pas
kui augantiem vaikam siauri
no lietuvių kalbą, o dabar ta 
bažnyčia nesutinka nė mažų
jų lietuviškai aptarnauti.

Kai vienas tėvas kreipėsi į 
kuriją, gavo iš pareigūno at
sakymą: “Juk čia yra Ameri
ka, ir turite angliškai viską 
atlikti.” Tėvas tęsė: “Taip, 
kaip tik dėl to, kad čia yra 
laisva Amerika, tai mes ir no
rime laisvės tėvų kalba vaikus 
aptarnauti.” Atsakymas, ži
noma, pareigūno nepaveikė.

PASIDIDŽIAVIMAS 
SAVO KAIMO 
ŽMONĖMIS

Ir mums džiugu girdėti, 
kad vis daugiau ir daugiau 
Lietuvos kolūkių savo gy
venvietes labai gražiai, kul
tūringai tvarko. Antai 
“Valstiečių laikraštyje” 
(rugs. 27 d. skaitome A. 
Bumbliau s k o pasididžiavi
mą pora tokių kolūkių. Jis 
rašo:

Malonu pabuvoti pas Plun-

KAS GI Iš TIKRŲJŲ 
VALDO LOTYNŲ 
AMERIKOS
RESPUBLIKAS?

I šį klausimą randame
sakymą Argentinoje lei
džiamo lietuvių laikraščio 
“Vaga” straipsnyje “Nema
tomos monopolijų valdžios ges rajono “Pergalės” kolūkio
vyrauja Lotynų Ameriko
je.” Ten rašoma:

—,------------------------

Tokios manifestacijos sostine 
nebuvo mačiusi

VISI sutinka, kad tokios skaitlingos demonstraci
jos, kokia įvyko Washingtone lapkričio 15 d. prieš Viet
namo karą sostinė dar nebuvo mačiusi visoje savo isto
rijoje. Net ir vietos policija pripažįsta, kad joje daly
vavo daugiau kaip trys šimtai tūkstančių iš visų šalies 
kampų ir kampelių suplaukusių didelėje daugumoje jau
nų žmonių. Bet bešališki stebėtojai teigia, kad ten bu
vo arti pusės milijono žmonių!

Visus tiesiog stebino manifestacijos tvarkingumas 
ir disciplinuotumas. Jeigu paskui prie Teisingumo De
partamento įvyko su policija susikirtimas, tai atsako
mybė krinta ant policijos. Ji demonstrantams pastojo 
kelią ir išprovokavo pasipriešinimą. Kodėl ji neleido 
žmonėms ramiai demonstruoti ir išreikšti protestą prieš 
“Chicagos aštuonių” teismą?

Tik įsivaizduokime tų karo priešų pasiaukojimą. 
Juk niekas jiems atvykti į Washingtoną kelionės neap
mokėjo. Kiekvienas turėjo pats pasimokėti. O daug jų 
buvo iš labai toli — net iš Chicagos ir iš toliau į vakarus. 
Stebina ir tas, kad gal 90 procentų dalyvių buvo jauni 
žmonės, daugumoje aukštųjų mokyklų studentai. Argi 
tas neparodo jų giliausią įsitikinimą, kad šis karas yra 
neteisingas ir kad jis turi būti nutrauktas, kad šita bai
si skerdynė turi būti užbaigta?

Lapkričio 15-oji bus Amerikos istorijoje užrašyta 
auksinėmis raidėmis!

Ar Šitos lapkričio 14-15 dd. įvykusios demonstraci
jos paveiks prezidentą pakeisti politiką? Tik ateitis pa
rodys. Vienas .dalykas aiškus, būtent, kad jeigu greito
je ateityje nebus pakeitimo, tai gruodžio mėnesį, prieška-

Nuoširdi mano padėka 
drg. O. V. Čepuliams, M.į- 
Jakštis, J. Juškai, A. Pakal
niškienei, Vinikaičiams, Z. 
Zavis, Kanceriams, R. Ruk, 
ir visiems kitiems pas ku
riuos man teko lankytis. '

Bet kad galėjau pamaty
ti Ameriką plačiau, aš tu
riu labiausia būti dėkinga 
savo broliui Motiejui Klimui, 
kuris negailėjo nei lėšų nei 
savo sveikatos.

Kaip malonus buvo susi
tikimas, taip sunkus atsi
skyrimas, o dar sunkiau gy
venti tiek laiko praleidus 
drauge.

Aš nuoširdžiai dėkoju 
Jums mylimas Broli už vis
ką ir kviečiu sekančią vasa
rą susitikti Lietuvoje.

Su geriausiais linkėjimais 
visiems.

Su pagarba,
Julija Klimaite

Kaunas—Lietuva 
1969,

Didžiai gerbiama Redak
cija!

Nors jau bus du mėnesiai 
kaip aš grįžau į savo mielą 
Tėvynę — Lietuvą, bet vis 
dar negaliu užmiršti savo 
malonaus vizito į Jungtines 
Amerikos Valstijas.

Pirmiausia aš norėčiau 
pasveikinti visą “Laisvės” 
kolektyvą, su kuriais man 
teko susitikti ir asmeniškai 
pasikal b ė t i, palinkėti vi- 

„ w siems geros sveikatos ir
gražų straipsnį “Rasoms daug kūrybinės energijos, 
zOO metų.” Jame rašoma 
apie Vilniaus Rasų kapines. 
Autoriuj, tarp kitko, rašo:

Rasų kapinės, kurioms šie
met sukanka 200 metų, — 
gražiausios Vilniaus 
Kalneliai, terasos. \ • * šimtmečiai ąžuolai, 
liai, beržai, 
šys saugo amžinąją mirusiųjų 
ramybę, ši medžių simfonija 
savotiškai paslaptingai ir 
graudžiai nuteikia lankytoją. 
Medžių .prieglobstyje antka
piniai granito ar marmuro pa
minklai. šalia jų — lietuviš
kieji rūpintojėliai — smūtke- 
liai. Iki ašarų graudūs ir pa
prasti. Daugelį jų sukūrė lie
tuvių liaudies meistrai, įlieję 
į šiuos medinius stebuklus sa-. 
vo liaudies vargą, sielvartą, ir 
trumplaikį džiaugsmą.

Gal nesuklysiu, pasakęs, kad 
Rasų kapinėse palaidota dide
lė mūsų tautos istorijos dalis, 
jose ilsisi žmonės, daug nu
veikę Lietuvai ir jos žmonėms, 
išgarsinę mūsų gražiąją šalį 
visame pasaulyje. Yra čia ir 
kitų tautų atstovų.

Dabar Rasų kapinėse nebe- 
laidojama. Jos kruopščiai pri
žiūrimos, tvarkomos. Atnau
jinami seni paminklai, stato
mi nauji. Artimiausiu laiku 
buš pastatyti liauju pjaflmiiįklai 
Povilui Višinskiu!, Mykolui 
Riomeriai, Mikui ir Kiprui Pe
trauskam ir kt. Rasų kapines 
šefuoja ne viena sostinės or
ganizacija. Mokslininkų ka
pus prižiūri ir tvarko Vilniaus 
universiteto darbuotojai, rašy
tojų — Lietuvos Rašytojų są
junga.

Rasos — savotiškas lietuvių 
tautos istorijos muziejus.

ūkio kontora, brigados cent
ras — tai bendra sodyba, į 
kurią veda visų mūsų takai. 
Ir visiems reikia rūpintis, jos 
grožiu ir tvarka, nes jos vei
das pasako apie viso kolekty
vo kultūrą.

APIE VILNIAUS
RASŲ KAPINES

“Gimtasis kraštas” spalio 
30 d. laidoje atspausdino 
Eugeni j aus D anile vi č i a u s

mieste.
slėniai, 

svyruok- 
liemeningos pu-
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žemdirbius. Vaikščiod amas 
Kulių miestelio gatvėmis, ne- 

Neseniai laikęs paskaitą jučiomis prisimeni Druskinin- 
Meksikos universitete7 buvęs'Kus ar Palangą. Mačiau, kaip 
Argentinos prezidentas Artu
ro llija, paliesdamas Lotynų 
Amerikos šalis, taip pasakė: 
“Lotynų, Amerikos šalyse yra 
dvi valdžių rūšys: Tariamos 
valdžios, kurios viešai vado
vauja ppįitiką įr| liaudies iš
rinktos, it nematomos val
džios, kurios tikrovėje turi pa
jungusios valdžios organus. 
Nematomas, bet galingas val
džias sudaro monopolijos, ku
rios eksploatuoja Lotynų ša
lių ekonomiką. Monopolijos 
daugelyje zonos šalių sudaro 
autentišką galią, kuri turtėja 
iš Lotynų Amerikos tautų triū
so ir sukursto kovas tarp tau
tų, kad jas išlaikius' nesan
taikoje ir tuo būdu liktų ne
paliesti monopolijų interesai.

Kaip pavyzdį, paminėjo sa
vo paties patyrimą apie mono
polijų politinę ir ekonominę 
galią, būnant prezidentu. Tu
rėjau galimybę pamatyti iš 
arti, pasakė jis, šią nematomą 
galią. Mačiau atvykstant į 
mano darbo kabinetą užsienio 
įmonių atstovus su šiurkščia 
elgsena, iš manęs reikalauda
mi atšaukti priemones, kurios 
palietė jų interesus. Toks bu
vo atvejis., tęsė jis, 1963 me
tų lapkričio mėnesį paskelbus 
anuliuotais užsienio naftos 
įmonių kontraktus. JAV am
basadorius grasinamai mane 
pareikalavo atsisakyt anuliavi
mo, o priešingai JAV nutrauks 
Argentinai ekonominę pagal
bą. Tokie argumentai mano 
vyriausybės buvo atmesti.

KAIP KATALIKŲ
BAŽNYČIA
NEBESISKAITO
SU LIETUVIAIS

Jau ir pranciškonųJau ir pranciškonų orga
nui “Darbinihkui” dasiėdė 
Amerikos katalikų bažny
čios galvų mindžiojimas lie
tuvių katalikų teisių. Jau 
ir jis skaudžiai dejuoja ir 
skundžiasi. Tik paklausyki
me:

Kuria linkme rieda aptar
navimas lietuviškoje parapijo
je, pavyzdžiu imame vieną iš 
Chicagos parapijų. Sako, tai 
lietuviškiausia ir šauniausia

žmogus, eidamas šaligatviu, 
užsidegė cigaretę, užsimojo 
numesti degtuką, bet pakelta 
ranka stabtelėjo, ir jis apsi
dairė šiukšlių dėžės. Maža, 
rodos, detalė, bet ji daug pa
sako apie šios gyvenvietės 
žmones.

I kurį kiemą beužsuktum, 
atrodo, kad šeimininkai pa
siruošę sutikti svečius. Bet 
atvažiuoji kartą, atvažiuoji 
kitą ir matai, kad ta .šventiš
ka nuotaika tęsiasi ištisus me
tus. Negali atsigrožėti Zuza
nos Vengelienės, Adolfo Liuti
ko ir daugelio kitų žemdirbių 
sodybomis. Ne vien tradicinis 
darželis ir smėlėti takeliai vi
lioja akį. Labiausiai džiugi
na šeimininkų i šradingumas, 
liaudies meno motyvais išda
binta aplinka. Čia tave pa
sitiks žolynais nusodinta tra
dicinė žemaičių meška su 
alučio bačka. Taip žmonių 
džiaugsmas, žmonių nuotaika 
ir dvasinis grožis išeina iš tro
bos, pasklinda po kiemą ir pa
virsta tuo, ką mes vadiname 
nacionaline kultūra./

Kai mes prisispyrę klausi
nėjome kolūkio vadovus, kas 
įkvėpė žmones, kas organizavo 
tą idealią tvarką, jie taip pat 
atkakliai tvirtino, kad visi or
ganizavo. Visi! Paskui ir gal
voji, kad jie labai teisūs taip 
sakydami. Juk negali žmoguje 
organizuoti gėrio., jeigu jis jo 
neturi. O mūsų kaimo žmo
gus seniai garsėja tvarka ir 
švara. Štai ir kilo kolūkie
čiams tas noras susitvarkyti, 
visoje respublikoje išgarsėjo.

šiandien respublikoje gėlės 
žydi lie tik prie atskirų sody
bų. Jų rasi prie kultūros 
įstaigų, kontorų ir net prie ga
mybinių sektorių. Štai šakių 
rajono Lenino kolūkio žem
dirbiai didelį dėmesį skiria 
visuomeni n i a m s pastatams. 
Neseniai čia pastatyti puikūs 
kultūros namai. Malonu ne 
tik jų viduje. Kolūkiečiai 
skoningai papuošė jų aplin
ką, nuolat rūpinasi ja. Iš tie
sų, juk dažiiai visuomeniniai 
pastatai lieka be priežiūros, 
jais tenka rūpintis tik vado
vams. Kultūros namai, kol-

Washing tonas. — Japoni
jos premjeras Šato atvyko 
čia tartis su prez. Nixonu.

nenuilstamai darbuojantis 
kad išlaikyti tas gražias lie
tuviškas tradicijas.

Nors Jūsų darbo sąlygos 
sunkios, “Laisvės” patalpos 
ankšto., bet Jūs negailite 
savo jėgų ir sveikatos. Lin
kiu, kad ta lietuviška ki
birkštėlė neužgestų ir per
siduotų jaunesnėms kar
toms.

Man viešint Amerikoje, 
dėka savo gerojo brolio, aš 
turėjau progos pamatyti 
Ameriką plačiau. Susitikau 
su daugeliu seniai išvyku
sių, o taip pat ir per šį karą 
pasitraukusių lietuvių.

Pirmesnieji, jau metų na
štos prislėgti, bet jie me
tams nepasiduoda, pilni* 
energijos ir gražių lietuviš
kų tradicijų saugotojai.

Antrųjų, jau galvas pa
puošė sidabrinės gijos, bet 
jų mintyse savo Tėvynė. Jie 
seka senesnių lietuvių pėdo- 
m i s, aplankydami savąjį 
kraštą—Lietuvą.

Man būnant Amerikoje, o 
taip pat ir sugrįžus — klau
sia, kaip patiko Amerika?

Amerika, kontrastų šalis, 
turtinga jos gamta, dideli 
miestai, debesis remiantys 
namai, mums atvykusioms 
yra ko pasižiūrėti - pasigro
žėti, bet gyventi norėčiau 
tik Lietuvoje ...

Per šį laišką noriu pasvei
kinti ir padėkoti visiems sa
vo pažįstamiems, su kuriais 
teko susitikti. Esu sujaudin
ta nuoširdžiu ir maloniu su
sitikimu su drg. A. Bimba, 
S. Večkiu ir kitais “Lais
vės” Redakcijos darbuoto
jais. Jums visiems nuošir
dus lietuviškas ačiū. •

Inkstų persodinimui 
besiruošiant

$
I

rinės demonstracijos bus visoje šalyje pakartotos dar 
didesniu mastu. Taip prisiekė šių demonstracijų ruošėjai.

Kai po sausros subilda trenksmas danguje 
Ir ima krist iš debesų drėgmės, gaiva, 
Ir topolis atgyja po kaitros išsekęs, 
Ir lėtai atsigauna iškankintos šakos, 

Jis tiesia jas 
Tarsi rankas,

x Dėkodamas už lietų, gerą, šiltą, 
Tarsi aukštyn su padėka pats kiltų. ' 
r

Tos šakos tarsi taria padėkos žodžius 
Padangei, krovusiai pavasarį lapus, 
Ir nūn nematomam didingos saulės diskui, 
Kuris už debesų, — jos žino, —plieskia, tviska, 

Greit vėl joms švies, 
Jos glostys, lies

Ir leis joms po lietaus ^ėl sparčiai plėstis, 
Aukštyn, platyn keroti, ošti, skėstis...

Tas lapų šnaresys — tai padėka karšta, 
Taip pat ir tosioms topolių kartoms skirta, 
Kurios gyvybę topoliui per amžius nešė, 
Iš žemės siurbė drėgmę vis po lašo lašą 

Ir audrose 
Tvirta drąsa

Atlaikė nepalūžę vėtrą piktą, 
Neleido genčiai topolių išnykti.
Ir padėka, lyg srautas kliokiančio lietaus, 
Suodžius ir dulkes topoliui visas nuplaus;
Jo lapų glotnume, vėl saulėje nušvitus, 
Blizgės ir mirguliuos kaip tyras malachitas, 

Giedroj vėl oš 
Ir šviesą koš, 
Vėl gyslomis pulsuos 
Gyvybės syvai, 
Ir topolis žaliuos 
Tvirtai, masyviai. •.

S. Juzapelis

Vilniaus miesto klinikų 
širdies ir kraujagyslių chi
rurgijos skyriuje, kuriam 

i vadovauja profesorius A. 
Marcinkevičius, netrūksta 
svečių iš įvairiausių šalies 
vietų. Atvyksta žinomi, pri
tyrę mokslininkai. Jie domi
si, kaip vilniečiai chirurgai 
rengiasi naujam atsakin
gam žingsniui'— inksto per
sodinimui. Štai Vilniuje pa
buvojo TSRS MA Širdies ir 

( kraujagyslių chirurgijos in
stituto direktorius profeso
rius V. Burakpvskis. Jis su^. 
sipažino su vilniečių pasiek 

' kiniais. O išvykdamas sve
čių knygoje įrašė: “Brąn- 

’ gus draikai, jūs pasiekėte 
daug. Puikus darbo organi
zavimas, įžymūs pasiekimai 
— tai entuziazmo ir pasiau
kojančios meilės mūsų bend
ram reikalui vaisius”.

Taip pat daug šiltų žodžių 
apie profesoriaus A. Mar
cinkevičiaus sukauptą pa
tirtį pasakė Vilniuje svečia
vęsis Jerevano Chirurgijos 
instituto mokslininkas Ter- 
Oganesianas. Jis pakvietė 
Vilniaus mokslininkus - gy
dytojus draugiškai bendra
darbiauti, dalytis patirtimi.

Mūsų katedroje neseniai 
svečiavosi ir TSRS Sveika
tos apsaugos ministerijjte 
Eksperimentinės ir kliniki
nės chirurgijos instituto 
profesorius Krilovas. Sve
čias domėjosi, kaip vilnie
čiai chirurgai rengiasi ma
žai išbandytai operacijai — 
inksto persodinimui. Profe
soriaus A. Marcinkevičiaus 
mokslin ė j e laboratorijoj^ 
gyvuliams jau seniai atlie
kamos organų persodinimo 
operacijos, tačiau ligoniai 
šiuo metodu dar negydomi. 
Tikimasi, kad ši viešnagė, 
pasidalijimas patirtimi pri
artins ligonių ir chirurgų 
seniai laukiamą inkstų per
sodinimo operacijos dieną 
Vilniuje.

N. Bucevičienė
Vilniaus universiteto širdies 
ir kraujagyslių chirurgijos 

katedros darbuotoja

NEPAVOJINGAS
Moteris skundžiasi psichi

atrui:
— Mano vyras staiga ėi^ę 

save vadinti Napoleonu Bo
napartu ...

— Tai nieko blogo, kol Jis 
jus nepradėjo vadinti Žože- 
fina...
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Trumpi bruožai apie didžią 
t protesto demonstraciją

(Tąsa iš 1-mo pusi.) Iužtraukė, gal demonstran- 
pasiima kartoną,'tai jas nuleido. Vienaip ar

1 • J • . I • f •

Žinių pranešėjas pripažįsta, 
kad policija “pirmoji ataka
vo, o ne radikalai”. Bet jis 
susigriebia ir prideda, kad 
“radikalai policiją išprovo
kavo”.

Margas skiltis pasklaidžius KOVOJE SU ŠIRDIES LIGOMIS

tas
ant kurio užrašytas var- kitaip, ant stiebų marguoja 
das kokio nors Vietname kitokios vėliavos: Vietnamo 
kritusio amerikiečio. 40,000 Nacionalinio Išsilaisvinimo 
tokių vardų yra, ir liek pat fronto (Vietkongo), Kubos 
demonstrantų juos neša link į vėliavos, raudonos vėliavos, 
Baltojo namo, kur prie var- vėliavos su CND (nusigink-

lavimo) emblema, vėliavos 
su visokiais užrašais apie 
meilę, apie jaunatvę, apie 
laisvę. Atrodo, kad vėliavas 
iškėlė tos grupės, pas kurias 
atsirado užkopti ant stiebo 
mokąs jaunuolis. Policija 

| nuduoda lyg tij vėliavų ne
mato — kaip čia susikibsi 

Ą nKstwas šeštadienio ry- r”1 šimtais tūkstančių žmo- 
^v^’eš mirtį

i tas ir minios jau ren- .......
’-^si netoli Kapitolo pastatų, Vis naujos grupės atvyks- 

kur didžiulė demonstraci- ta i aikštę. Grupė Yale uni- 
patrauks link Washing- ^ersiteto religijos fakulteto 

/ monumento. Kad de- studentų, būsimi protestan- 
monstracija bus didžiulė jau'tii pastoriai. Grupė Niujor- 
v-cioniu nėra. Minios plau- ko ligoninių darbininkų, ne- 
’-'n visn kampų: iš Union m*ės ir puertorikietės mote- 
•aležinkelio stoties, iš įvai- rys, kurios už visai mažas 

rių vietovių, kur sustojo1“1 
specialiai pasamdyti auto
busai, iš parkų, kur dauge
lis jaunuolių, kurie negalė
jo rasti sau pastoges, nak
vojo sugulę ant žemės.

tų garsiai perskaito kritu
sio jo vardą ir padeda kar
toną j didžiulį tam prireng
tą grabą. Tai lyg patys šia
me nelemtame kare kritę 
amerikiečiai būtų atėję prie 
Baltojo namo apkaltinti 
Nixoną.

Sekmadienis. Pasilik ome 
dienai Washingtone, kad 
užsukti į Nacionalinę gale
riją, pamatyti gerą dramą 
Arenos teatre. Apžiūrime 
miestą. Autobusai jau neba- 
rikaduoja Baltojo namo, bet 
sargai neleidžia prisiartin
ti : reikia sustoti bent bloką 
nuo geležinės tvoros. Gru
pės studentų, kuriems dar 
nepavyko apleisti miestą, 
tebevaikšto gatvėmis.

Iš Pennsylvania Ave. pa
sukame link Nacionalinės 
~alerijos. Bet staiga mūsų 
nbvs pradeda ašaroti, gerk- 
\“ie darosi skaudu. Ašarinės 
dujos. Pasirodo, mes prie 
nat Justicijos departamen
to. Tos dujos naudotos pra
eitą vakarą, bet matyti, kad 
jų naudota tiek daug, kad 
jų liekanos dar kaba ore.

Kalbuos su senyvu filoso
fijos profesorium iš Phila-algas dirba patį sunkiausią

darbą ligoninėse. Grupė bū- delphijos. Ženkliukas jo at- 
vusių karių ir net grupė da- lape rodo, kad jis dalyvavo 
bar tarnaujančių kareivių! demonstracijoje. “Pirmu 
JL 1 — ___ j, bet kartu”, jis sako. Kodėl? Jis

atsako:
“Nixonas vis kalba apie 

‘tyliąją daugumą”, kuri re
mia jo politiką. O aš iki šiol 
tylėjau. Bet dabar susipra
tau, kad turiu parodyti 
Nixonui, kad ir tyliųjų tar
pe yra tokių, kurie prieš ka
rą Vietname. Taip, pirmu 
kartu dalyvavau...”

Tokių bus daugiau ir dau
giau.

Jie nedėvi uniformų, bet 
ant ju kariško pobūdžio ke- 

Valdžia per paskutines'puraičių užrašas “GI’s for 
kelias savaites bandė atgąs- Peace”. Daktarų grupės, 
dinti žmones nuo atvykimo dentistai, indėnų grupė _ iš 
Washingtonan. Generalinis 
prokuroras viešai kar
tojo, kad “gali būti 
kraujo praliejimo”. Penk
tadienio vakare policija jau 
naudojo prieš grupę demon
strantų ašarines dujas, kai 
tie bandė prisiartinti prie 
Pietų Vietnamo (Saigono 

^klikos) ambasados.
Bet žmonės neišsigando. 

Jau aišku, kad gązdinimas 
turėjo kaip tik at virkštu re
zultatą : žmonių atvyko 
daug daugiau, negu tikėtasi. 
Valdžia jau irgi žino, kad 
demonstracija bus didžiulė 
ir tinkamai prisirengė. Vi
sos plačios gatvės miesto 
centre tuščios, automobiliai 
neįleidžiami. Policijos ir ka
ri n ė s policijos daugybė, 
nors jie bando būti “diskre
tiški”: jie sėdi autobusuose 
gretimame parke, kareiviai 
Justicijos departmento vi
duje, kitose valdžios įstaigo
se. O kaip Baltasis namas? 
Jis lyg užbarikaduota tvir
tovė. Šimtai ir šimtai mies
to autobusų sustatyti virti- jo, 

q|\e viens prie kito aplink, nors planuojama, bet lauke 
sudarydami lyg sieną. O apart demostrantų nieko 
užu tos 
ginkluoti vyrai.

Bet ir dalis ginkluotų vy
rų su mumis, kaip atrodo. 
Štai jaunas negras polici
ninkas. Į demonstraciją 
vykstą žmones jį sveikina 
taikos "enklu (du iškelti pir- 

*v,uaD. jis šypsosi, laiks nuo 
]aiko atsako tuo pačiu ženk
lu, nors dairosi, ar kas nors 
iš viršininkų jo nemato. 
Prašvilpia džypas ir jį vai
ruojąs šalmuotas jaunas ka
reivis mus pasveikina su 
skubiu, trumpu bet garsiu 
“Stop the war!” (Sulaikyk

Michigano, senyvų siuvėjų 
unijistų didelė grupė iš Niu
jorko, auto-darbininkų dele
gacija iš Detroito. Bet virš 
visko — studentai. Nebūtų 
perdėta pasakyti, kad jie 
sudaro bent 75% minioje.

Ten toli ant estrados jau 
kalba kalbėtojai, bet sunku 
juos girdėti. Nors ten gar
siakalbiai, bet vėjas trukdo 
atnešti jų garsą į visus aikš
tės kampus. Bet, nesvarbu. 
Visi jau žino, kad tai di
džiausia demonstracija J. 
A. V. istorijoje. Jaunuolis 
netoli mūsų per tranzisto
rių girdėjo, kad dalyvauja 
bent ketvirtadalis milijono 
žmonių. Kalbėtojas praneša 
iš estrados, kad dalyvauja 
virš pusės milijono.

Pirmą kartą 
Archeoligi jos istorijoj

Netoli Luksuro pirmą 
kartą archeologijos istorijo
je aptikti trys faraonų lai
kų baseinai, kuriuose buvo 
veisiami krokodilai. Basei
nai iškasti maždaug prieš 
1,500 metų. Jie iškloti plyto
mis ir akmenimis. Viename 
baseine archeologai rado 
alebastrinę senovės Egipto 
deivės statulėlę su žmogaus 
kūnu ir krokodilo galva.

Visi trys baseinai buvo su
jungti, todėl krokodilai ga-

Kas rūpi “Naujienoms”?
Ogi viskas, bet labiausiai— 

“vargšų” Lietuvos žmonių 
gyvenimas. “Naujienos” 
s/kaudžiai dejuoja ir dėl al
kanų kolūkiečių, ir dėl virši
ninkų skriaudžiamų darbi
ninkų, ir dėl nepakankamai 
dėsliu vištų, ir dėl sausros 
ar didelio lietaus...

Tas “rūpestis” nelabai jau 
daug prakaito ir kainuoja 
menševikams, — pasiima 
Tarybų Lietuvos spaudą ir 
nersirašo iš jos kritinius 
ar problemas keliančius 
strainsnins. Natūralu, kad 
čiliečiai dažnai savo mintis 
msako spaudoje — taip pri- 

visame nasoulvie: bet 
‘Moui;enos.” bandydamos 
‘š to politinio biznio pri
rinkti. t«mna tiesiog juo
kingos. Štai prieš kuri lai
ka joms net Vilniaus šiukš
lės parūpo — mat, “Moks
las ir technika” pasiūlė jas 
deginti, o ne už miesto vež
ti. Pasirodo, ir čia kalta 
esanti... “Maskvos ranka” 
—ta trukdanti šiukšles de
ginti. Jau apie ka kita, bet 
apie šiukšles “Naujienos” 
tai tikrai galėtų gudriau pa- 
vašvti: iuk pačiame laik
raštyje jų tai sąvartynai.

Tą labai gražiai įrodo ir 
dejonės dėl bendravimo su 
Tarybų Lietuva. Tūlas Jo
nas Vaičiūnas neva girdė
jęs “atvykusio iš Lietuvos” 
pokalbį su čionykščiais lie
tuviais, suprask — dipukais, 
kvietęs juos Lietuvon. Di
pukai buvę kieti, važiuoti 
atsisakė... Tik vieno “Nau
jienos” tai neparašė — kam 
Lietuvoje tie dipukai būtų 
reikalingi, net muilo iš jų 
neišvirsi, perdaug visko pri
sisunkę ...

“Išplovė, išplovė smegenė
les mūsų broliams ir sesėms. 
Tik, žinoma, ne visiems, — 
rašo ponas J. Vaičiūnas. — 
Dar neišplautomis smegeni
mis, jeigu jų nepavyksta iš
plauti, šio krašto (t. y. Lie
tuvos) niekad nematys.” Oi, 
kain nelogiška: ir tie “ne
plautieji” turėtu Lietuvą pa
matyti—kai ją “Naujienos” 
išvaduos.”
“... ant bedugnės krašto”

Vyt. Alantas “Dirvoje” 
nėr keletą numerių verkš- 

Geno: kokie tie lietuviai ne
tolerantiški, kaip jie mėgs-

tis: lietuviai yra tik tie, ku
rie gyvena bet kur, tik ne 
pačioje Lietuvoje.

Tad nuo kokios bedugnės 
ir kaip Vyt. Alantas ruošia
si gelbėti lietuvybę, iš di
džiulio straipsnio taip ir ne
aišku.

Ką pripažįsta 
“Europos lietuvis”

Londono “Europos lietu
vis” gana atvirai pripažįs
ta : “literatūrinis gyvenimas 
užsieniuose tuo tarpu pa
staraisiais metais pradėjo 
atslūgti. Daug pajėgesnių 
rašytojų... iš literatūrinės 
rikiuotės visai pasitraukė. 
O daugelio teberašančiųjų 
kūrybos kiekybė labai su
siaurėjo: gal pritrūko kva
po, o gal buitinės sąlygos 
negailestingai apriboja kū
rybinius užmojus. Literatū
rinis prieauglis išeivijoje, 
matyt, neišvengiamai labai 
ribotas... Iš tiesų vienos 
rankos pirštais jie suskai
čiuojami... pagrindinę — 
kokybe ir kiekybinę lietu
vių literatūros gyvastingu
mo, raidos ir tęstinumo 
naštą jau nedviprasmiškai 
perėmė Degutytė, Mikelins
kas, Avyžius, Vaičiūnaitė, 
Saja, Geda ir daug kitų da- 

ibar Lietuvoje, kuriančių ra
šytojų.”

Šio atvirumo iš “Europos 
lietuvio” galėtų pasimokyti 
daugelis mūsiškių dipukų, 
labai jau mėgstančių lau
rais puošti čionykščius rašei
vas, pretenduojančius į lie
tuvių literatūros klasikus ir 
nesugebančius net taisyk- 

‘ lingo sakinio suregzti.
J. Labanauskas

Lietuvos kardiologija: 
mokslas ir praktika

Lietuvos kardiologija da-|nėmis sąlygomis, neguldant 
bar užima dominuoj a n č i ą i ligonio į stącionarą, galima 
vietą respublikos medicinos 
moksle. Širdies ligų specia
listai sukūrė nemaža origi
nalių metodų stenokardijai, 
hipertoninei ligai, miokardo 
infarktui gydyti. Kauno me
dicinos instituto rektoriaus 
akademiko Z. Januškevi
čiaus vadovaujamų specia
listų grupė organizavo kar
diogramų perdavimą per at
stumus: tiesiog iš ligonio 
buto telefonu į ligoninę. 
Šiuo metu derinama specia
li aparatūra kardiogra
moms perduoti radijo 
bangomis. Pirmieji sėkmin
gi bandymai rodo, jog tai tu
rėtų suvaidinti svarbų vaid
menį, diagno z u o j a n t toli 
nuo gydymo centro esančius 
ligonius.

Tromboelastografas—su
dėtingas diagnostinis prie
taisas kraujo krešumui ma
tuoti — taip pat originalus 
kauniečių išradimas Vil
nietis gydytojas J. Rugie
nius sukūrė visiškai naujo 
tipo zondą širdies ydoms 
bei kitiems jos sutrikimams 
nustatyti. Tai — plastma
sinis siūlas su platinos elek
trodais, kuris specialiu 
švirkštu, injekcijos principu 
įleidžiamas raktikaulio zo
noje į veną. Pasiekęs širdį, 
zondas perduoda jos biosro
ves. Šis diagnozavimo bū
das visais rodikliais pra
noksta geriausius metodus. 
Be to, “pasižiūrėti” į širdį 
dabar galima ir ambulatori-

Pats rašau ir pasirašau

Palieku trumpam laikui 
aikštę ir žvelgiu, kas darosi 
aplinkinėse gatvėse. Didelė 
minia prie Justicijos depar- 
tamento Sunkios geležinės įg-perplaukt? ‘ifvieno) ki 
durys.uzdarytos, visi langai tąJ £alfg baseinų buvQ už 
uždari. įduje, be abe- tverta akmenine plokšteJa‘Yflmušavvie"neš'ioti*š"''ba-

as nors yra, as važinėjo,ant bronzinių dytig plunksn0Js bei kitaip 
sadistiškai vieni kitus kan
kinti. Gi Vyt. Alantas no- 

“paliaubų.” norėtu, kad
sienos, be abejo, nesimato. Du jaunuoliai ant 

geležinių durų užklijavo už
rašą “Department of Injus
tice” (“Neteisingumo de
partamentas”). Vienišas au
tomobilis bando prasisprau- 
sti pro minią. Pamaži, at
sargiai, mandagiai. Jame 
senyvas aukštas policijos 
nareigūnas ir jo vairuoto
jas. Pravažiuojama, kad pa
matyti, kas dedasi, kad pra
nešti štabui. Kol kas — nie
ko nedaryti. Bet vakare, 
kuomet demonstrantų bus 
mažiau....

ratų. Žyniai ją atstumdavo 
ir penėdavo krokodilus

Senovės Egipte buvo lai- retu 
koma, kad krokodilai — tai visi lietuviai vieningai pri- 
šalies maitintojo Nilo dva- pažintų: Lietuva ir lietuviai 
šia ir todėl teikė gyvento- pastatyti ant bedugnės kraš- 
jams palaimą ir taiką. Net to, netrukus jų balsas pla- 
ir dabar egiptiečių valstie- netoje1 visai nutils...
čių namuose galima rasti Intencija būtų lyg ir ge- 
krokodilų iškamšų, kurios ra, tačiau kaip yla iš mai- 
saugomos kaip talismanai. §0 stirkso pagrindinė min-

Demonst raci j a privalo 
traukti Pennsylvania Ave
nue, bet tiek žmonių yra, 
kad link Washingtono pa
minklo traukiama ir kito
mis gatvėmis. O pati didžiu
lė aikštė, kur ant kalnelio 
stovi Washingtono monu
mentas - obeliskas, jau pil- 

(4ga žmonių. Aplink pamink- 
‘ Tą vėliavų stiebų ratas. Čia 

paprastai plevėsuoja Ameri
kos vėliavos. Bet čia kas 
nors atsitiko. Gal paminklo 
prižiūrėtojai jų šį rytą ne-

Vakaras. Pagrindinė de
monstrantų minia jau pra
deda apleisti miestą. Kas 
kaip gali. Union geležinke
lio stotyje šimtai jaunuolių

miegoję per dvi ištisas pa
ras. Bet iš Justicijos depar
tamento pusės aidi lyg šū
viai. Ne, ne šūviai, bet 
ašarinių dujų grana
tos. Tai policija atsiskaito 
su pačiais kovingiausiais, 
kurie surengė specialią de
monstraciją ten. Vėliau, jau 
pažįstamo washingtoniecio 
namuose, stebime televiziją.

MAN DOVANOKIT!
Man dovanokit, broliai, sesės,
Jei nusidėjau, buvau negeras;
Ir mano skundas knygoje rasis,
O žmonės peikia, nekaltai baras.

Man dovanoki, miela tėvyne,
Kad patarnauti mažai galėjau, 
Ir aš pagalbon plytą auksinę 
Aukurui tavo su broliais dėjau.

Atleiskit, jeigu širdis mylėjo,
O toji meilė man nepavyko,
Čia neužtenka kilnios idėjos,
Jei nėra turtų anei skatiko...

Buvau artojas, rankos ne pono,— 
Man plunksna krito iš kietų pirštų, 
Nebesuvaldė popierio plono, 
Rinktinius žodžius, raides užmirštu.

Bet reikia nešti vėliavą savo,
Nors man krūtinė skausmu raudotų,
Saulėtos dienos brangiai kainavo, 
Bus sielai laisvė, bus širdžiai sotu.

V. Tatarelis

Šių metų birželio mėnesio ; 
24-25 dienomis, laikraščio 
“Naujienos” 145 ir 146 nu- , 
meriuose, patalpintas St. 
Juškėno straipsnis “Enka
vedistai rašo, o Mikuckis 
pasirašo.

Mano grįžimas į Tėvynę, 
šalia pavydo, nukėlė nepasi
tenkinimą St. Juškėnui, ir 
jo bendraminčiams, kurie, 
kaip rašo “Laisvės” redak
torius drg. Bimba, vietoj 
atsiprašymo pradėjo kepti 
apie mane eilę įvairių pra
simanymų.

1969. VILI. “Laisvėje,” 
numeris 48, drg. Bimba, pa
citavęs dalį St. Juškėno pa- 
girūniškos išpažinties, ra
šo : “dalyvavo sąmoksle 
ginklais nuversti Lietuvos 
liaudies valdžią.”

St. Juškėną pažinau tik 
V okieti j oje, W a tenstend t' o 
lageryje, kur jis, to lagerio 
raštinėje ir pasakojo “šoko 
ant asfalto” istoriją. Suži
nojęs, kad grįžau Lietuvon, 
lietuvių nacionalinėje spau
doje Juškėnas pradėjo rū
pintis mano asmeniu, am
žiumi, kad aš buvau kalėji
mo viršininku, Kauno ko
mendantu, policijos vadu, 
kad sėdėjau kalėjime, kad 
enkavedistai rašo, o aš pa
sirašau, kad tokia juokinga 
jam mano pavardė ir t.t. ir 
t.t. Visa tai Juškėnas rašo 
tiik jau ne žmoniškumo 
iausmų vedinas. Suprantu 
ko jis tuom siekia. Apie 
mano praeiti ir užimtas tar
nybas rašoma ne tik Lie
tuvių Enciklonediioje Bos
tone. bet ir Tarybų Lietu
vos Enciklopedijoje (II to
mas) Viniuje.

St. Juškėnas kliedą, kad 
man enkavedistai pakiša 
pasirašyti straipsnius. Jo 
liūdesiui pasakysiu, kad ra-

žymiai operatyviau nustaty
ti susirgimą.

Labai gerai vertinamas 
medicinos mokslų daktaro 
J. Brėdikio elektrostimulia- 
cijos metodas: kraštutiniais 
atvejais į krūtinės ląstą 
įmontuotas elektrodas at
stato sutrikusį širdies ritmą. 
Kauniečių specialistų įdieg
tas fibrinolizinas (medžia
ga, mažinanti kraujo kre- 
šumą) leido žymiai suma
žinti mirtingumą dėl pasi
kartojančių infarktu.

Naujausi kardiol o g i j o s 
mokslo laimėjimai sėkmin
gai diegiami gydymo prakti
koje. Prie Vilniaus ir Kau
no klinikų įsteigti stambūs 
kardiologiniai centrai. Prieš 
metus profesoriaus A. Mar
cinkevičiaus Vilniaus klini
kose atliktos pirmosios šir
dies vožtuvų persodinimo 
operacijos įrodė, kad chirur
giniu būdu galima gelbėti 
beviltiškus ligonius. Šian
dien jau yra Lietuvoje žmo
nių, kurie gyvena turėda
mi net tris dirbtinius šir
dies vožtuvus.

Rajonų ambulat o r i j o s e 
veikia kardioreu matiniai 
kabinetai, kuriuose atlieka
mi pirminiai širdies susirgi
mų tyrimai, o būtinais atve
jais ligoniai nukreipiami į 
specializuotus gydymo cent
rus.

šau savo noru ir savo bute. 
Aš tikras, kad išpažintį 
Juškėnui pasirašyti pakišo 
“Naujienos,” nes už “nuo
pelnus” Hitlerio kacetų sar
gyboje, jos privalėtų Juš
kėną išpašolvonyti iš savo 
laikraščio skilčių. Kad taip 
neįvyktų, Juškėnas skuba 
garsintis slėpęs ginklus ir 
šovinius Lietuvoje ir atlie
ka išpažintį, bet ir tą švent
vagiškai. Prieš “Naujienų” 
dvasiškius aiškinasi lyg uni
forma ne uniforma, kaceti- 
ninkus vaikydamas pats bu
vo vaikomas ir tik nurimo 
tapęs “šventuoju” ligonių 
kasoje.

Mano tolesnis ginčas su 
St. Juškėnu spaudoje, duotų 
jam progą pasigirti, vaiz
duojant save fašistiniu-na- 
cistiniu didvyriu. Bijau, kad 
pratęsus tą tuščią ir neįdo
mų St. Juškėno spavedoji- 
mąsi, jis pasakys, ikad neš
damas “kuldašius,” Lietu- 
voie paliko užmaskuotas 
tvirtoves su šarvuočiais ir 
patrankomis. Belieka nau- 
iieniečiams nusileisti para
šiutais ir “vaduoti.”

Grįžau Lietuvon poilsiui, 
tėvu žemėje ieškodamas ra
mybės. Turiu tikslą paruoš
ti savo atsiminimus, išleisti 
Lietuvoje savo poeziją. Ži
no iau. kad kai kam nepa
tiks mano žygis. Įsigysiu 
priešu. Sulaukęs šarmų 
smilkiniuos neturėjau ir ne
turiu jokio noro ar tikslo 
kam nors aiškintis, tuo la
biau Juškėnui. su kuriuo 
mano ir 
puolama, 
ne teisti 
mokyti.

(L. Ž.)

Griežtai tėvo nubaustas, 
šešiametis Fernando klau
sia:

— Tėte, kai tu buvai ma
žas, senelis tave mušdavo?

— Taip.
— O kai senelis buvo ma

žas, tai jam taip pat kliūda
vo nuo tėvo?

— žinoma.
— O tavo seneliui nuo jo 

tėvo?
— Taip pat.
— Norėčiau žinoti, koks 

idiotas pradėjo pirmas!..

Usurio krašto drugys 
Besijuokianti mirtis
Usurio krašte veisiasi sa

vo didumu stebinantis dru
gys machaonas maaka (Pa
pilio bianor maacki). Nuo 
vieno jo išskleisto sparno 
galo iki kito — 14 cm. Savo 
dydžiu ir puošniomis spal
vomis jis nė kiek nenusi
leidžia atogrąžų drugių rū
šims. Jį praėjusiame am
žiuje atrado Usurio krašto 
tyrinėtojas rusų geografas 
ir gamtininkas Ričardas 
Maakas.

V ai vory kšti n į drugio 
sparnų atspi n d į nulemia 
žvynelių forma ir jų išsidės
tymas. Susidaro tarytum di- 
frakcinė gardelė, laužianti 
šviesos trumpabangės spek
tro dalies — nuo gelsvai ža
lios iki violetinės spalvos — 
spindulius.

Šie drugiai skraido saulė
tomis dienomis, dažnai auk
štai viršum medžių. Kai la
bai karšta, jie telkiasi pau
piuose, ropoja po šlapią 
smėlį ir godžiai siurbia iš 
jo vandenį.

A. Balkova
pažintis yra pri- 
Ne Juškėnui ma- 

ir tėvynės meiles

Juozas Mikuckis
USSR, Lithuania,
Kaunas-9,
Centrinis Bulvaras 65-31

New Delhis. — Indijos 
premjerė Gandhi vėl atmu
šė dešiniųjų atakas. 306 
balsais prieš 140, su pagal
ba komunistų ir kitų kairių
jų, bandymas ją cenzūruo
ti buvo sumuštas.
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Viso tuzino moterų nuomone 
apie vyrus

ris apgalvoja kiekvieną žo
dį. Malonu jo klausytis, su 
juo bendrauti. Niekada jis 

(nedaro skubių išvadų. Griež- 
Lietuvos žurnalo “Švytu- tu pataikavimo, perdėto'tas, reiklus sau ir kitiems,

rys” redaktoriai sugalvojo mandagumo, priesaikų švais- 
atsiklausti moterų nuomo- tymo.
nes apie vyrus. Kreiptasi į Vyras, man atrodo, turi 
visą jų tuziną. Atsakymai būti visapusiškai tvirtas, 
įdomūs, taip įdomūs, kad valingas, nebijąs būti nepo- 
juos paskaitęs žmogus gal- pūliams, bet sugebąs nepra- 
voji: Ar iš viso kur nors rasti savo principų, nepaže- 
šioje ašarų pakalnėje yra 
toks vyras, kuris visu šim
tu procentų išlaikytų kvoti-

tikras vyras, kuris mūsų 
draugėms tikrai patiktų.

Štai jų reikalavimai arba 
pageidavimai iš draugų vy
rų (“Šv.,” nr. 16, 1969 m.).

Gydytoja .
Juzė Andriuškevičiene:
“Jis turi būti orus ir san

tūrus, bet ryžtingas. Visa 
vyro veikla turi būti kryp
tinga, aktyvi ir nuosekli, 
koncentruojanti jo valią ir

mindamas nei kitų, nei sa
vo žmogiško orumo, gar
bės.”

Socialistinio darbo 
didmoterė darbininkė

Genė Pušinskaitė: z
“Patinka, kai vyras yra 

tvirto nusistatymo, turįs sa
vyje ’aš,’ bet drauge jis ir 
diplomatas moters atžvil
giu ... Labai vertinu tokias 
savybes, kaip jautrumas, 
.iiiosirdumas...

Ko moterims reikia iš 
vyrų?

Atidumo, pagarbos, na, ir 
ištikimybės... Tikrasis vy-

Visiškai nepakantus melui, 
apsileidimui, nepunktualu
mui. Dosnus patarimų, be( 
jokio savo asmens iškėlimo.!

Šiuos bruožus labiausiai 
vertinu.”

' Poetė
Judita Vaičiūnaitė:

“Mane traukia vyro—dva
sios dvynio, vyro — brolio 
tipas. Kai matau du apsi
kabinusius pasišiauš u s i 
jaunuolius ir 1 
skirti, kuris ’

Yucaipa, Calif
»

Liūdnas prisiminimas
Dvieji metai po brolio 

mirties.
Taip nejučiom laikas slen

ka, kad jau praėjo dvieji 
Į metai nuo mirties mano 
mylimo brolio Vinco Kar- 
muzos. Jis mirė 1967 m. lap-

Philadelphia, Pa.
Jau nesuspėja

Prieš pusšimtį metų, kuo
met mes, būdami jauni, pil
ni ryžto ir tartum neišse
miamos energijos, viešuose 
pažangiųjų lietuvių sambū
riuose dažnai dainavome re

voliucinę dainą: “Tironai 
kričio 26 d? Jo gyvenimas čiulpia mūsų kraują, nespė- 
buvo nepastovus, todėl jam ja ašaros mums džiūt!”. O 
prisiėjo pergyventi daug ge- šiuo metu tie patys daini- 
ro ir blogo.

Jis buvo
ninkai, didoko krūvio metų 

stambaus ūki- prislėgti, jau nespėja savo 
ninko sūnus iš didelės šei- idėjos brangių draugų nei

^o.oius'mos. Tik jis vienas iš visų gydyklose prideramai at- 
r negaliu at- vaikų gavo progą mokytis lankyti, nei numirusius į 

____ berniukas, ku- k pasiekė penktą kltisę Vil-^^Pas Padėti-. .
ris mergaitė, man jie patin- j kaviškio gimnazijoje. Bet . P4- vcia tlk ?ld°’ 

ika. Man rodos, niekur ne- toiau mokytis negalėjo, Anią - vėl
i buvo tiek maivymosi abi-nors pas jį noro buvo, nes .J1,. Zln14 vVel 
ipusio koketavimo, kvailo tėvai atsisakė mokėti už mirtls lsPle.se ?er0. Pazan'
ritualo dhbtin o skirtumo įmoksią. Vincui nebuvo ki. piečio gyvybę Ir taip gam- 
kaip sąvokoje “vyras” i^tos išeities kaip tik vykti j įos jykste be pertraukos 
“moteris.” Tai nereiškia, Ameriką pas sesutę Marga- „ ,
kad turi išnykti džentelme- ret į Cleveland, Ohio. ' , 1 aciau,nepaisant to gam-lalu Luii loiijixui u^vincimc t } rrianraiic nnrvflrkin mn-

Nemokant kalbos,
tą tikslą.”

Baleto solistė
Leokadija Aškėlevičiūte:
“Labiausiai pavergiančiais 

vyriškumo bruožais linkusi 
laikyti proto aštrumą, gyve
nimo tikslingumo pajauti
mą, atkaklumą, principin-

lis atsisakyti nedidelių ma
lonumų ne dėl to, kad suga
dintų moteriai nuota i k a s, 
bet dėl to, kad nepažemin- 
tu jos aplinkiniu akivaizdo
je.”

Docentė
K ris 1 ina Rickevičiūtė 

gumą, neleidžiantį bepras- kalbėdama apie vyrus, su 
miškai blaškytis gyvenime”.

Gydytoj a-ginekologė
Elena Fergiene:

“Mano nuomone, vyrų 
charakterio teigiamų bruo-, 
žų ugdymui didele reikšmę 
turi karinė disciplina. Tar-j 
liaudamas karino m e n ė j e,I 
vyras išmoksta tvarkingu
mo, vidinės sa\ itvarkos. Tai 
ypač patinka ir jaunoms, 
senoms moterims.”

Motina, didmoterė, 
kolūkietė

S. Čeikauskienė:
“Nepatinka man tie vai

kėzai su gitaromis, rūdijo
mis, žiedais, ilgais kaip bo
bų plaukais.

Pasakysiu ir koks patinka:
— Gudresnis už savo pa

čią ir neištižęs.
— ne spirginys ir ne ap

sileidėlis,
— savo darbą turi mokėti 

dirbti, ne tik moterišką my
lėti,

— tegu rūpinasi, kad šei
myna būtų soti,

— pas svetimas tenesival- 
kioja,

— vaikai, virtuvė — žmo-

niškumas. Moteris visuomet
slapta ilgėsis už save stip-1 pradžia Amerikoje buvo 
resnio ir protingesnio vyro, sunki. Prisiėjo dirbti juodą 

i Baisu, jeigu vyrą reikia pa- darbą nepaisant, kad ir pa- 
kelti' iki savęs. Moteris tą siekė kiek mokslo Lietuvoje. 

Ivisada prisimins. Nori my-| Antra nelaimė jam buvo 
lėti asmenybę, o ne ją pa-'tai Pirmas Pasaulinis ka- 
sidaryti pagal savo modelį, ras. Jis buvo paimtas į ka-
Poreikį globoti moteris pa- riuomenę ir tapo išvežtas į ]<ac{ jįe darbuojasi su-

j am

Bridgeport, Conn.
Nei per spaudą, nei per 

radiją nieko nebuvo sako
ma, kad iš Bridgeporto uni
versiteto keli šimtai studen
tų rengiasi važiuoti Wash- 
ingtonan į prieškarinę de
monstraciją. Nė 15 dienos 
laidoje vietinė spauda nie
ko apie tai neminėjo. At
rodė, kad čia visi žmonės 
priklauso tai “tykiajai dau
gumai,” su kuria mūsų po
nas prezidentas Nixonas 
tiktai skaitosi, o nieko ne
turi su ta “mažuma,” kuri 
vaikščioja gatvėmis ir rei
kalauja karą nutraukti.

Bet taip nėra. Sakoma, 
kad iš Bridgeporto net 15 
busų penktadienio naktį iš
važiavo į Washingtoną. Ne
žinia, kas atsitiko su 
spau dos reporteriais, 
kad jie saldžiai miegojo ir 
nematė. O gal vyriausias 
bosas, laikraščio leidėjas, 
visas žinias apie protestą 
paslėpė.

šeštadienį dėl žingeidumo
nuvykau į miestą pažiūrėti,'nės, kad Jungt. Valst. ir T. 

^iivi_lkaip ten viskas atrodo, jpa- Sąjunga susitartų erdvių..
“Laisvės”(tingai tėmyti į pravažiuo-satelitų ryšių sudarymui ir

i ir.v.Ab.z, nnl'nvwA k i 1 i ii c ov fa imi o 11 f i n i o m -iii naiidnM.

Kasdieniniai prieš # 
karą protestai

New Yorkas. — Riversi
de Church, 122 St. ir River
side Dr., sekmadienį dr. 
John Talbott paskelbė pro
testą prieš Vietnamo karą, 
skaitydamas užmuštųjų 
vardus.

Dabar toje bažnyčioje 
protestas tęsis kiekvieną 
dieną iki karo pabaigos. Už
muštųjų vardai bus skaitomi 
kasdien tarp 9 vai. ryto iki 
10 vai. vakaro.

Ragina JAV ir TSRS 
dėl erdvių susitarti
New Yorkas. — Jungti

nių Tautų patalpose įvyko 
Jungtinių Valstijų, Tarybų 
Sąjungos, Anglijos, Prancū
zijos, Nigerijos, Japonijoj 
Indijos, Kanados, Lenkijos^ 
ir Meksikos erdvių ekspertų 
forumas - pasitarimas.

Jame buvo prieita nuomo-

tos žiauraus potvarkio, mū
sų LLD 10 kp. seni veikė
jai nekrenta į paniką. Pav., 
lapkričio 8 d. į LLD kuopos 
susirinkimą susibūrė ne
skaitlinga grupė senų vei
kėjų. Bet kokie jie ener-l 
gingi, veiklūs. . ... . - x x - . . . ..
'vajininkai pateikė praneši- J^ncius automobilius, ai tai plautiniam jų naudoji-

liks vaikams.”

ir

. kuriais ji svarsto teorinius
klausimus, sako:

“Labiausiai vertinu tų vy
rų humaniš k u m ą, griežtą 
prin ei pingumą ir protą.
Tikslios vyriškos argument tų viengungis. Suvargintas 

stacijos as dažnai pavydžiu ligos “Parkinson disease,” 
i ir nirštu, kai nesugebu jos ^begalėjo pasikelti iš lo- 
Ipaneigti. .. Pateisinu rizi- vos, valgyti, kalbėti. Šio 

miesto ligoninės negalėjo 
pagelbėti.

Jojo brolis Andriejus, 82 
•metų amžiaus, manė, kad 
jisai miršta.

Proanūkė ir josios vyras 
Mr. ir Mrs. James Zimmer
man, orlaiviu atskrido iš 
Seattle. Jie Adomą Sturgį, 
paliuosuotą iš vietos ligoni- 
įnės, nusivežė į aeroporto 
i stotį, su kėde įkėlė į lėk
tuvą kelionėn į Virginia 
Mason Clinic, Seattle, Wash.

Per 7 savaites gydomas 
L-Dopa gyduole taip sustip
rėjo, kad galėjo vaikščioti, 
valgyti be kitų pagalbos ir

xa. Gėriuosi sumanumu ir 
išradingumu. Žavuosi vy
riška drąsa, kai ji harmoni- 
zuojasi su nežymiai paslėp-l 
tu švelnumu ir santūrumu.”

Inžinierė
Irena Vaitkuvienė

sako, kad gal “Turbūt di
džiausia mūsų, moterų, be
di; yra ta, kad dažnai apie 
vyius susidarome nuomonę i 
iš pirmo žvilgsnio.” Ji pa
duoda pavyzdį, kaip ji ir 
jos draugės vieną liesą iš- 
stypusį vaikiną laikė nieku 
dėtu. Bet...

“Atėjo pavakarė. Staiga

Nauja gyduole L-Dopa
Adomas Sturgis, 76 me-

Prancūziją. Grįžo iš kariuo-i 
menės jau be sveikatos su 
pažeistais nervais. Reikėjo 
pasiduoti į veteranų ligoni
nę, kur išbuvo eilę metų po 
gydytojų priežiūra. Po dau
gelio metų, Vincas galėjo 
išeiti iš ligoninės bet tik po 
priežiūra apiekūno. Jam bu
vo leista pasirinkti gyventi 
kur tik nori, ir jis pasirinko 
Clevelandą pas sesutę Va
lentienę. Po Įdek laiko išvy-

nuo upės pasigirdo riks-aiškiai gali kalbėti.
mas: “Skęsta!” Akimirka Parvažiavęs į Grand Ra- 
viskas susimaišė. Vieni pids, išlipo iš lėktuvo be ki- 
tinklininkai nubėgo šaukti tų pagalbos.
gelbėtojų, kiti—ieškoti vai-j 
ties, treti... Tik :

Parvažiavęs į Grand Ra-

išgyveno iki mirties.
1967 metais gruodžio pra

džioje gavau žinią nuo bro
lio Juozo iš Waterbury, 
Conn., kad mirė mūsų bro
lis Vincas ir buvo palaidotas 
Waterburio Lietuvių kapi
nėse. Buvo gąila ir skaudu, 
kad aš negalėjau dalyvauti 
jo laidotuvėse, nes jis man 
buvo mylimiausias brolis su 
kuriuo vienoje s tūboj e gyve
nome ir veikėme kartu, kiek 
supratom, tarp lietuvių ir 
tarptautiniai.

Liko dvi sesutės ir vienas 
brolis Lietuvoje, o Ameriko
je brolis Juozas Waterbury- 
je ir aš Yucaipoje. Vincas

šilę atnaujinimui prenume
ratų ir gavimui naujų skai
tytojų.

Buvo pakeltas klausimas 
ir apie naują knygą,.nese
niai gauta “Žvelgiu į to
lius.” 
anksčiau gavę knygą, jau 
baigia skaityti, ir išsireiškė, 
kad knyga puiki! Kiti, ku
rie dar mažai skaitė, nepa
reiškė savo nuomonės. Pri
siminta ir apie “mirties žy
gį” į Washingtoną lapkričio 
15 d. Tam tikslui draugai 
sumetė $16.

Visame mieste prieškari
nis judėjimas didelis. Ne
paisant aukštų valdančio
sios klasės pareigūnų šmeiž
tų ir trukdymų, liaudis stoja 
kovon prieš aukso ryklių 
suruoštas skerdynes. O ypa
tingai jau rūsčiai priešinasi 
studentija ir šiaip jaunuo
liai — jie nenori mirti už 
aukso karaliukų interesus.

Leona

kurie nariai

daug čia bus už karą. Pa- mui taikos reikalams, 
sirodė, kad su degančiomis-------------

rstfsAtšvent®25 m- s,iliakti
Bridgeport© žmonių didelė 
dauguma už baigimą Viet
namo karo dabar.

Mirė J. P. Kennedy
Hyannis Port, Mass. — 

Mirė Joseph P. Kennedy 81 
metų amžiaus. Negalavo ke
letą metų. Pagarsėjo kaip 
turtuolis ir diplomatas.

Pergyveno jis 4 skaudžias 
šeimoje nelaimes. Sūnus Jo
seph žuvo Antrajame pa
sauliniame kare, , prez. J. 
Kennedy buvo nušautas, 
sen. Robert Kennedy taipgi 
buvo nušautas, sen. Edward 
Kennedy-dar neseniai turė
jo trafiko nelaimę, kur žu
vo jauna mergina.

Vilniaus Valstybinis pe
dagoginis institutas atšven
tė 25 metų sukaktį.

Aukštoji mokykla. per 
ketvirtį amžiaus paruošė 
10,637 įvairių specialybių 
mokytojus. Šiuo metu Pe
dagoginio instituto 6 fakul
tetuose mokosi 20 specialy
bių studentai. Paskaitas 
jiems skaito daugiau kaipf^ 
300 aukštos kvalifikacijos 
dėstytojų, jų tarpe — moks
lų daktarai, mokslų kandi
datai, docentai.

San Francisco, Calif. — 
Lapkričio 15 d. čia prieška
rinėje protesto demonstra
cijoje dalyvavo apie 250,000 
žmonių. Tai didžiausia šio 
miesto istorijoje demonstra- 

I ei j a.

i Adamas Sturgis su bro- 
..............................mūsų pu Andriejumi gyvena 877 buvo laisvų minčių, mylėjo

nos reikalas, tegu nelenda,(“sva j ° nių riteris šoko į Crosby St., N. W.
kai jo neprašo, o kai jau pa- UPS ir prunkšdamas, spring-! Nuėjęs aplankyti, radau 
ti paprašo vyriškos pagal- damas vandeniu, šiaip taip jį gerame ūpe. Džiaugėsi, 
bos, tegu lekia ir sutvarko, parplukdė į krantą kažkokį kad ^gyduole suvaldė 'minėtą 
kas reikia.”

Žurnalistė, sporto meistrė
Roma Griniūtė

Nuėjęs aplankyti, radau

išgėrusį subjektą...

pasakoja, kaip vieną kartą supainiojo mūsų' vyriško 
mišri grupė kai vyrai buvo idealo koncepciją. Galima 
geri iš pradžių švelnūs, bet samprotauti, kokiomis sav'y- 
kai jų viena draugė pavar-j Ugmis turėtų būti apdova- 
go, laipiojo po kalnus, nebotas tas vienintelis, išrink- 
pnsto nepajudino jai pade- tasis bet gyvenimas dažnai 
ti, dargi “jie netgi pradėjo 
tyčiotis ir kolioti.” Todėl 
Roma šaukia:

A . “Taigi, moterys, nepatikė- 
kit gražiom vyrų manierom 
ar figūra, išbandykit juos 
ten, kur sunkiau, gal tada 
gyvenime mažiau nusivilsi
te.”
. - • š Matematikė

Regina Martinovičiūtė:
“Man patinka drąsūs, bet 

ne per daug grubūs, nuo- 
' širdūs, bet ne verksniai, tu
rintieji savo tvirtą nuomo
nę, bet neužsispyrę kaip 
ožiai.”

< Aktore
Regina Paliukaityte/

ti tikru vyru, man at- 
drįsti visur ir. vi- 
savimi. Nemėgs-

geri iš pradžių švelnūs, bet

išgėrusį subjektą... Parkinsono ligą. Dabar ga-
Paskui mes su draugėmis Ii pasigaminti valgį ir turi 

dar ilgai kalbėdavome apie gerą apetitą, gali pasivaikš- 
šį įvykį. Vaikinąs gerokai čioti ir pasikalbėti su žmo-

i nėmis. C. M.

samprotauti, kokiomis sav'y-

perkainoja vertybes.”
Dailininkė

Sofija Veivery te:
“Dvidešimt penkerius me

tus su pasigėrėjimu stebiu 
žmogų, vyrą, beveik gimi
naitį. Matau jį retai, bet, 
jei žinau, kad sutiksiu, tai 
metu visus reikalus. ,

Mačiau jį jauną, dabar 
matau senyvą. Galiu pada
ryti išvadą: štai toks turi 
būti vyras!

Galiu trumpai papasakoti. 
Pedagogas, mėgstamas ne 
tik studentų, bet ir visų, 
kurie su juo bendrauja. 
Mąstantis žmogus, jaučian
tis atsakomybę. Nemėgstąs 
daug kalbėti. Tai pirmas 
mano sutiktas žmogus, ku-

Elizabeth, N. J.
Senas elizabethietis 

žangiųjų organizacijų narys 
A. Skairus spalio mėnesį 
pergyveno operaciją Alexi- 
an Brothers ligoninėje.

Smagus pranešti, kad A. 
Skairus jau sugrįžęs į na
mus. Linkiu jam greit pa
sveikti ir vėl dalyvauti su 
visais.

pa-

skaityti ir platinti darbinin- 
kišką literatūrą, mylėjo 
darbininkų organizacijas.

Iš Lietuvos Vincas paėjo 
iš Moskabudžio kaimo, Vil
kaviškio ’ apskrities.

Nors jau\ dvieji metai 
praėjo nuo Vinco mirties, 
vistiek mano jausmai ne
duoda ramybės nepaminė
jus jo mirties sukakties. To
dėl, aš jo sesutė Margaret 
ir mano gyvenimo draugas 
Jonas pareiškiame, kad il
gai nepamiršime mielojo 
brolio, kad ir toli gyvename 
nuo jo kapo.

M. Alviniene

Cleveland, Ohio
LLD 22 kUopos susirinki

mas įvyks lapkričio 21 d., 4 
vai. popiet, EOUV klubo 
svetainėje, 12618 Shaw Ave.

Nariai prašomi atsilanky
ti ir pasiimti LLD vėliau
sias knygas. Turime daug 
rimtų klausimų aptarti, val
dybą išrinkti 1970 metams.

LLD kuopos valdyba

‘MV/

IB,000 policisty prieš 
demonstrantus

Tokijas. — Tūkst a n č i ai 
studentų ir kitų prieš karą 
kovot o j ų demonstratyviai 
išstojo prieš premjero Šato 
kelionę pas prez. Nixoną.‘ 
Stotis, iš kurios Šato vyko, 
buvo demonstrantais apsup
ta.

100,000 policistų buvo su
mobilizuoti prieš demon
strantus. Susikirtime su po
licija 77 žmonės sužeisti, 
daug areštuota. Kautynės 
tęsėsi šešetą valandų.

Visoje šalyje demonstra
cijose dalyvavo apie 4 mili
jonai žmonių.

LLD 78 kp. susirinkimas
LLD 78 kuopos susirinki

mas, kuris bus prieš-meti- 
nis, įvyks gruodžio 14 d., 1 
vai., Parko salėje.

Nariai visi turi įsitėmyti, 
kad šis mitingas bus svar
bus,, nes bus renkama 1970 
metams valdyba. Taipgi tu
rime ir kitų svarbių reikalų.

■ J. K. Alvinas
Fin. Sekretorius

Mirė A. Tarabilda
Vilnius. —- Lapkričio 6 d. 

po sunkios ligos mirė jau
nas grafikas Arūnas Tara
bilda, gimęs s1934 m. Kaune 
dailininkų šeimoje.

A. Tarabildos kūrybinę bi
ografiją papildo scenogra
fijos darbai 
ir ^kostiumai keliems Klai
pėdos dramos teatro spek
takliams. Jaunas dailinin
kas suspėjo įnešti nemažą 
indėlį į/lietuvių kultūrą.

dekoracijos,

Dėnver, Colo. — Mokyto
jų streikas uždarė 71 mo-( 
kyklą iš 119 mokyklų.

Londonas. —- Atvyko Ry
tų Vokietijos parlamentinė 
delegacija lankytis Anglijos 
parlamente.

■i-.
> f

Vajiniiikų Atidai
Vajaus skelbime skaitote, kad naujiems prenumera

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

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

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS

' KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ

PRISIKĖLUSI LIETUVA
• F. Bonoskio — IŠKYLA

Sudarė V. Kazakevičius — GRAŽI TU MANO
BRANGI TĖVYNE

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

Iš ATSIMINIMŲ

Dr. S. T. Matulaičio — RELIGIJA i
Ant. Venclovos — MARIJA MELNIK AITE 
Dr. A. Metrikos — LLD IR PAŽANGIEJI

AMERIKOS LIETUVIAI

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

Viršminėtos knygos yra labai įdomios skaityti. 
Kalbinkite savo pažįstomis, kurie dar neužsipre- 
numeravę laikraščio “Laisvės” tapti prenumeratoj 
rialą, Nevientik vajihinkai, bet ir kiti laisviečiai tu
rėtų pasidarbuoti gavime naujų skaitytojų. Bus 
garbė Jums, ir jūsų miesto vajininkul i
F -ADMINISTRACIJA A •

■ II I I ii —— Hum................. "
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Mafijoje generalinis 
streikas

^Roma. — visos darbo uni- 
jos buvo paskelbusios 24 va
landų generalinį streiką, 
kuris suparalyžiavo visą

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

BUSINESS OPPORTUNITY

SERVICE STATION

SUPERMARKET PERSONNEL ELECTRONIC 
INSPECTOR

The following positions are available 
and Berkeley

at the Foodtown of Parsippany 
Heights.

Tai buvo protesto streikas 
prieš aukštas nuomas ir 
namų stoką.

AVAILABLE
FOR LEASE

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

Washingtonas. — Pasita
rime tarp prez.. Nixono ir 
Japonijos premjero Sato su
sitarta Okinavos salas per
vesti Japonijai 1972 m.

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

(82-99)

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. 1 (84-90)

Lietuvių kalbos kursai 
Lenkijoje

Varšuva, Viejska 16. Čia 
įsikūręs Lenkijos lietuvių 
visuomeninės kultūros drau
gijos Varšuvos skyriaus 
kJS&bas. Jame 1968 metais 
buvo atidaryti lietuvių kal
bos kursai. Besimokantieji 
lanko po keturias pamokas 
per savaitę. Pamokos tvar
komos, atsižvelgiant į klau
sytojų laisvalaikį ir jų pa
geidavimus.

Šiuos kursus lanko ne tik

benefits and working 
for an experienced 

good references (we 
references also).

condi- 
couple 

offer

house-

FACTORY HELP GROW WITH MONSANTOCOUPLE (Live in). TOP SALA
RY, 
tions 
with 
good

Duties will include general 
work, family cooking, ground care, 
and light maintenance.

Call for further details, we be
lieve you will find ours to be a 
friendly and enjoyable home to 
work in. Call Mr. Smith, 265-4308 
during the day.

Steel Tube Mfg. Plant 
1st and 2nd Shifts.

Blue Cross & Blue Shield
Call DE 6-2000 (86-92)

YOUNG MAN

ELECTRICAL
INDUSTRIAL

MECHANICS
MECHANICS

weeks paid vacation after 1 year 
of service, good wages, basic and major medical plans, pension program, 
plus 9 paid holidays.

Excellent benefits to include 2

Interviews between 8 AM & and 4:30 PM

A Day With Guests
Our “affair of the year”— 

“Laisve’s” concert brings 
many out-of-towners here. 
People with whom they are 
staying are kept busy pre

draugijos nariai, bet daug |parįng meals and seeing to 
mūsų kalbos bei kultūros u. ^a|. gUests are taken 
mylėtojų. Pamokas vedai 
Barbora Vileišytė.

K. švainauskas

Kunigas B.Bostonas
Ferrara sako, kad St. Pran
ciškus buvęs pirmasis hip- 
pis.

Saigonas. — Pietų Viet
namo policija areštavo 170 
prieš karą protestuojančių 
Senuolių ir išivežė į nežino
mą vietą.

Washingtonas. — Pramo
ninė gamyba spalio mėn. ge
rokai sumažėjo.

New Yorkas. — Įtakingo 
žurinalo “Look” redaktoriai 
rašo, kad* šis karas — ne 
mūsų karas. Jis turi būt 
dabar baigtas.

Roma. — Popiežius Pau
lius atsišaukė į visą pasaulį 
padėti badaujantiems.

Kobaltas tvenkinyje
Gėlavandenės žuvys gali 

dvigubai greičiau augti ir 
rečiau sirgti — tereikia į 
vandenį reguliariai įberti 
kobalto. Tokią išvadą pada
rė belgų žuvų veisimo dirb
tiniuose baseinuose eksperi
mentinės stoties darbuoto
jai. Geriausi rezultatai buvo 
gauti, pridėjus 12 kg. ko
balto chlorido į 1,000 m2, 
tvenkinio paviršiaus. Mano
ma, kad kobaltas padeda 
žjugti plan tonui, kuriuo 
minta žuvys.

For business machine assembly. 
High School graduate, good start
ing pay, full hospitalization, includ
ing Rider J. Excellent working 
conditions, 
cliffe. 
Inc., 
N. J.

Contact Mr. Pellington
276-2900- Ext. 421

Contact 
Randomatic 

216 Robbins 
609-883-4860.

Robert 
Dat^ 
Ave.,

Sut- 
Sys terns, 
Trenton,

(68-88)

MONSANTO CO.
8th & Monroe Ave., Kenilworth, N. J.

(86-88)

Outstanding opportunity for man 
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 integrated 
circuit components. Excellent bene
fits, pleasant working conditions. 
Apply in person or telephone Mr. J. 
Tegethoff, 675-4100, 8 to 5 PM.

COMPUDYNE 
CONTROLS, INC.

1965 Pioneer Rd., Huntingdon Val
ley, Pa, An Equal Opportunity Em
ployer. . (84-92)

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

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

(82-91

COOK

Small College for girls needs cook. 
Good starting salary.

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

(86-90)

DU FONT COUNTRY CLUB, 
Wilmingt^.;, 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
tuni ly Employer. (84-87)

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

(82-88)

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. >

care of otherwise.
Three guests from Balti

more who were staying with 
Mrs. Chernik in Maspeth— 
Ona Kučiauskaitė and Mr. 
and Mrs. Stanis — took an 
extra day to visit The Uni
ted Nations and other 
places in New York. I was 
with them. They found the 
guided tour at The United 
Nations very interesting 
and informative and en
joyed specially a private 
tour in the library section 
with the librarian Mr. Le
vas Vladimirovas. It was 
very kind of him to take 
time off from his busy day 
to show us around.

Besides his very respons
ible and full day job, Mr. 
Vladimirovas has been 
working on three books. 
One of them — History of 
the Book — he has just 
finished. Another book 
is about the libraries in the 
United States, is on its way.

We enjoyed the visit with 
him very much.

Our guests enjoyed also 
“LaisVe’s” concert very 
much and expressed their 
hope to be here again next 
year.

CUSTODIAN
Mon. to Sat.
9 a. m. to 6 p. m. the New Mc

Donald’s Town P“x------ ", 1
at Ellisburg Circle, Cherry Hill, N. J.

(86-89)

6 a. m. to 2 p. m. 
Apply in person

Restaurant, Rt. 70

GENERAL HELP

Set

8 «AM—-4:30 PM 
Helpers Paint Dept.

Power Shear Operators. .
Stock Room Helpers.

Packers for Shipping Dept. 
Mechanical Assemblers.

Up Men for Spot Welding Dept.
Material Handlers 

for Spot Welding Dept. 
COFEE-MAT CORP.

251 So. 31st St.
Kenilworth, N. J.

241-8400
(86-92)

MECHANICALLY MINDED MAN

To Assist in various duties. All 
benefits. Good starting wages.

Call Mr. Eric Pohle 256-5300.
FEDERAL

TOOL • ENGINEERING CO.
1384 Pompton Ave.
Cedar Grove, N. J. •

(86-90)

COLOR MATCHER

Opening available for experienced 
paint color matcher. All benefits 
paid. Interviews 9—5 daily or call 
for appt. 722-0500. SOUTHLAND 
PAINT CO., INC., 69 First Ave., 
Raritan.

Foundry Men

(86-92)

Pranešimas
Expansion Creates 
Opportunities For

HOT SHOPPES

^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)

CAFETERIA
HAIRDRESSERS. Stable and good 

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

FL 2-6873. (84-88)

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 GIRIS
• DISH ANDUTILITY PERSONNEL

MEALS AND UNIFORMS FURNISHED 
PLUS COMPANY BENEFITS

Apply In Person To:

HOT SHOPPES
WIILOWBROOK MAIL WAYNE, N. J

Interviews Starting 
Monday, October 27th 

Between 10 A.M. and 6 P.M

An Equal Opportunity Employer

(82-88)

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)

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

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)

GENERAL MACHINIST, MA
CHINE ASSEMBLER, LATHE 
HAND, REPAIR MACHINIST, DIE 
POLISHER (Bench).x DIE MA
CHINE OPERATOR. Internal Bor
ing and Grinding. Steady employ
ment, day shift only, overtime, all 
benefits, Christmas bonus, modern 
plant. H. J. RUESCH MACHINE 
CO., 35 Fadcn Rd., Springfield, N. J. 
Apply daily 8 AM to 5 PM. Monday 
thru’ Friday, 8 AM to 11:30 AM. 
Saturday. An Equal Opportunity 
Employer. (84-86)

MEN

UNITED STEEL
CONTAINER CORP.

Ma-openings:
Machine Ope-

KLAIDOS PATAISYMAS
Brockton, Mass. Tūpu

siame užuojautos skelbime 
dėl velionio Juozo Mastei- 
kos šeimos, praleista pavar
dė A. O. Zarubai. Už tai 
atsiprašau.

K. čereškienė

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 dalyvauti. 
Nariai ar nę nariai, mes vi
sų jūs lauksime.

Gedimino Draugija

MOLDERS
coremakers

CHIPPERS
HELPERS

for
Top wages with heavy 

Apply Jim Zauner, 
373-2920.

MEN

Must be 18 or Over

LUIGI’S RESTAURANT
Experience not necessary 

some jobs, 
overtime.

536

BARNETT FOUNDRY & 
MACHINE CO.

Lyons Ave., Irvington, N. J.
(86-88)

Famous for 20 years — is in the midst of expansion program 
and we need men who would like to grow with us.
Cooks, Chefs or apprenticeships. Part or full'time.

Highest wages in this area. Also benefits.

Call for appointment. OL 9-5120.
(86-88)

CLEVELAND, OHIO 
Mirus

Katrinai Mažeikienei-Mazaii

MACHINIST. Exo. on Engine and 
Turret Lathe and construction of 
simple jigs and fixturesand machin
ing. Medium size castings.

T. B. MacCABE CO.
4300 Clarissa St., Philadelphia. 

Apply in person or phone Mr. Black. 
DA 4-8300. (86-89)

FULL & PART TIME

PRESS OPERATORS
MIG WELDERS

Also General Help

Reiškiame širdingą užuojautą velionės sūnui 
Jonui, jo žmonai Akvilai, dukrai Betty ir jos visai 
šeimai, taipgi kitiems giminėms ir artimiesiems.

W LDS 55-tos kuopos
* ' ' Valdyba ir nariai.

SUPERINTENDENT & Wife over 
50, for new garden apts. In Spring
field, Del. Co. No ,leasing or col
lection required. Maint e n a n c e , 
gardening, cleaning, etc. Salary 
plus luxurious apt. SHooster. LO 
6-8430.

Apply Personnel Office

Straightline Maniifticturing Co.

2424 State Road, Cornwell Heights, Pa.
639-6060

' ( . I

Monday through Saturday 9 AM to 4 PM.

(86-87)

Has the following 
chinist-Millwright. 
rators. Shipping Platform. Workers. 
Porter. General Help.

I
1 Permanent full time work. All 
fringe benefits. Good starting sala
ry. Opoprtunity for advancement. 
Apply 9 a. m. to 5 p. m. 1202 

^Airport Rd., North Brunswick, 
N. J. (off Jersey Ave.).

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)

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

(84-86)

(86-92)

MALE DISHWASHERS
kitchen ' work.
$2 per hour. 6 

Full or part time.

General 
persons.
1 AM. 
PEACOCK INN, Route 202,
of Prussia. 265-5566.

Mature
PM to

King

(86-92)

BABY SITTER OR COUPLE.

Couple to live with and care for 
active and interesting family of 5 
children in. Wynnewood. Recently re
turned from Europe. Ages 4-17 and 
pets, during parents absence. New 
House, all conveniences. Parents 
travel frequently and are looking 
for someone who has their own liv
ing arrangements, but can take over 
when they are gone. Call for inter
view MI 9-6736. ' (82-87)

For model 350 stand*- 
School 
salary,

TRAINEE.
ard in image offset. High 
graduate. Good starting
paid family hospitalization includ
ing Rider J. Excellent working 
conditions. Contact ■ Robert Sut
cliffe. Randomatic Data System, 
Inc., 216 Robbins Ave., Trenton, 
N. J. ' 

609-883-4860. (8G-88)

MECHANICS. Construction equip
ment, deaiei’ needs man with exper
ience in diesel engines, and hydrau
lics. Top rates, good benefits, call 
in person only. COSTA’S CON
TRACTORS EQUIPMENT & SUP
PLY CO. Rt. 130, Riverside, N. J.

(84-90)

STENO-TYPISTS
GIRL FRIDAY TYPE

Responsible and experienced for 
general office work. Typing and ste
nography. Attention to details < in 
sales dept. Must have telephone 
poise. Excellent starting salary. Ex
cellent fringe benefits and potential.

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

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

THE AMPEG CO. ' 
[330' DalzieL Rd., Linden. 925-6700.

(84-90)

COOK

C. C. Restaurant has opening for 
full time cook. 40 hours, 5 days. 
Good pay and benefits. Apply: -j- 
CHEF after 10 AM. 1621 Chestnut 
St., Philadelphia. <84-88)
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LAISVES' VAJUS
(Tas* iš 1-moio puslanio)

So. Bostono vajininkai įėjo į pirmą vietą. E. Rep
šienė prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų. 
S. Rainard, vieną naują ir atnaujinimą. V. Kvetkas, at
naujinimų. Visi trys gerai pasidarbavo.

Gražiai pasidarbavo Connecticut valstios vajininkai 
Per “Laisvės” koncertą pridavė atnaujinimų vajininkė
L. Žemaitienė, hartfordietė. Jai pagelbėjo kiti hartfor- 
diečiai ir iš apylinkės draugai su atnaujinimais:; L. But
kevičienė, O. Visockienė (Kensington), Vasil, Latven ir 
E. Brazauskienė. Iš Bridgeporto prisiuntė atnaujinimą
M. Strižauskienė.

LLD 45 kuopos vajininkas Povilas Alekna, St. Pe
tersburg, Fla., prisiuntė tris naujas prenumeratas ii 
atnaujinimų.

Naują prenumeratą ir atnaujinimų prisiuntė E. 
Kralikauskienė, Lawrence, Mass.

LLD 87 kuopos vajininkas J. K.. Mažukna, Pitts
burgh, Pa., prisiuntė naują prenumeratą.

Sekanti vajininkai kredituojami su atnaujinimais: 
New Jersey valstijos vajininkai — Felicia Shimkus (Ar
lington); Juozas Bimba (Hawthorne). LLD 75 kuopos 
vajininkė M. Valilionienė, Miami, Fla.; A. Bernatienė. 
Los Angeles, Calif.; Kanadietis K. Kilikevičius; F. Klas- 
ton (Huntington), ir P. Beeis, Great Neck, N. Y.; LLD 
20 kp. ir Moterų klubo vajininkė Ona Wellus, Bingham
ton, N. Y.; Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., jam pagel
bėjo S. Puidokas iš Rumford, Me., su atnaujinimais.

Vera Smalstiene, Livonia, Mich., užrašė keletą pre
numeratų i Lietuvą, i sako, kad ji gali užrašyti ir dau
giau, tik lai atsiliepia iš Lietuvos, kurie norėtų gauti 
laikraštį “Laisvę.”

L Urmonas, Chicago, Ill., prisiuntė $35. Aukojo: 
LLD 79 kp. ...
J. Nedvaras ...
A. Chipas .......
A. Maziliauskas
M. Sinkus .......
Po $1: F. Puodžiūnas, A. Bacevičienė, P. Juktonis 

P. Puišis, K. Danyla, Ig. Urmonas.

$10.00 
10.00 

5.00 
. 2.00 
. 2.00

S. Rainard, So. Boston, Mass., prisiuntė $23. Au
kojo: į

Suzana Šūkis ................................ • •............... $11.0C
B. Chuberkis ........................................• •......... 6.00
J. Guligauskas..................................  4,00
Po $1: Z. Yaruth ir H. Žekonis.

Kviečiame f pobūvį
Niujorko Lietuvių Moterų Klubo parengimas sek

madienį, lapkričio 23 d. bus tikrai kultūringas ir sma
gus. Tai įvyks 2 vai. po pietų, “Laisves” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Pamatysime skaidres (slides), kurias rodys su pa- 
liškinimais Amilija Juškevičienė iš jos kelionės po Euro- 
ją. Ieva Mizarienė papasakos iš savo pergyventų įspū
džių šią vasarą viešėj ant Lietuvoje.

Aido Choras, vadovaujant Mildred Stensler, duos 
meninę programą.

Po neilgos programos visi bus pavaišinti užkan
džiais ir kava. Įžanga tik $1.50.

Rengėjos

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Antanas Bimba dalyvavo “Vilnies” vyr. redakto

riaus laidotuvėse Chicagoje, ir ta proga geras skaičius 
žmonių atsinaujino “L” prenumeratas, gavo porą naujų 
prenumeratų ir auku $92. Aukojo:

Roselando Liet. Moterų Klubas
Frank Donis ...........
V. Yuden ..................
A. Jenkins .. ..............
Ona Martin .............
J. Mažeika ...............
J. Pateckas .............
D. Murelienė ...........
V. Urbikienė ..........
Mildred Friberg ....
J. Kaminskas ......
A. Martinionis'.......
A. Katela ...................
J. Pauliukas ...........

Senkęvįčjenė ........B.

10 00 
10.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3 00 

. 2.00 
1.00 
1.00

Nuo kitų gauta sekamai:
Iš “Laisvės” koncerto .................................
Louise Butkevich, Hartford, Conn.
Laisvės Choras, Hartford, Conn................
A. Melunietis iš Connecticut ......................
Bridgeportietė • •..........................................
Masių šeima, Detroit, Mich.....................
J. Krapavickas, Auburn, Me.......................
P. F. Walantai (50 m. vedybų sukakties

proga), Philadelphia, Pa.......................
B. Tuškevičiuą Scranton, Pa....................
N. Rakickas, Kearny, N. J.........................
J. Kupčinskas, Great Neck, N. Y..............
M. Adomonis, Great Neck, N. Y.................
F. Trainis, Paterson, N. J........................
A. Navickas Haverhill, Mass....................
Ignas Stasionis, Tuckahoe, N. Y................
F. Klaston, Huntington, N. Y............
P. Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y.........
Helen Kairys, Pittsburgh, Pa..................
E. I. P. Vėžiai. Binghamton, N. Y..............
M. Strausą Bridgeport, Conn....................
F. B. Kellev. Rodney, Conn.......................
J. Miller, Miami, Fla. ............. • •..............
A. Šlapikas, Easton, Pa.............................
Peter Cox, Roslindale, Mass....................
J. Anglis, Huntington, N. Y......................
M. Krupp, Miami, Fla. ....[......................
A. Strikas. Lewiston, Me. .. .1......
W. Mikulėnas, Miami, Fla. .. ...................
Julia Mauragienė, Pittsburgh, Pa.............
Po $1: J. Saurusaitis, Hartford, Conn.; C. Stukas, 

Plaistow’. N. H.: P. Yokumskas, Haverhill. Mass.; M. 
Bružas, Miami, Fla.; John Grigas, Pr. Markevičius, Su- 
zana Kundrot, Mary Kapchun, Brockton, Mass.; J. Vei- 
čekauskas. Pr Juozanaitjs, L. Mainionis. Binghamton, 
N. Y.; John Andrus, R. Chulada, Miami, Fla.

$801.00 
100.00 
100.00

55.00
. 50.00
. 50.00
. 41.00

Kaniavą koncertai 
Yorke ir Washingtone

Tarybų Lietuvos operos 
dainininkas Kaniava su sa
vo žmona koncertuos lap
kričio 26 d. Carnegie salėje, 
New Yorke.

šį sekmadienį, lapkričio 
23 d. Kaniavams ruošiamas 
koncertas Washingtone. Jis 
įvyks DuPont Plaza Kote
li o Embassy kambaryje. 
Pradžia 3 vai. popiet.

Tikimasi publikos ne tik 
iš tų miestų, bet ir iš pla
čios apylinkės, nes daugelis 
nori išgirsti pagarsėjusius 
Lietuvos menininkus ir su 
jais pasimatyti.

Aido Choras gražiai pagerbė 
jubiliatę Augustę lešmantę

Šių metų rugpjūčio mene- rėsi į pažangias organizaci- 
į talentingasis Aido choro 

dainininkas Augustas leš- 
I manta atšventė savo 60-ąjį 
Igimtadieni; o praėjusios sa
vaitės Aido choro pamokų 
vakaras buvo paskirtas ju
biliatui pagerbti.

Po vaišių programa pra
sidėjo su bendru dainavimu 
ir po to mūsų įgudusi “toast
master” N. Buknienė, prise
gusi korsažą Natalijai lęš
iu an tien ei, pravedė tolimes-

( nę vakaro eigą.

s

. 25.00
. 25.00
. 20.00

.. 11.00

.. 11.00
. 11.00
. 10.00;
. 10.00

.. 10.00
. 10.00

. 6.00

.. 5.00
.. 5.00
.. 5.00

... 5.00
.. 5.00
.. 4.00
... 4.00
.. 3.00
.. 2.00

... 2.00

... 2.00

Žemaitiene, Hartford, Conn., pridavė $183. Au-
koo:

Lucv Žemaitienė .................
A. Raymond ......................
J. Lukštas...........................
J. Beržinis .................. . . . .
P.- Norvidas ........................
J. Krauzaitis (Manchester)

. $100.00

.. 50.00
.. 20.00
.. 5.00
.. 5.00
.. 3.00

Šį sykį gauta $2,017. Anksčiau įplaukė $5,450. Viso 
$7,467.00 Dar reikia $7,533.00. .

Didelis ačiū viršminėtiems už ju gausias dovanas 
laikraščiui. Norime dar sykį priminti tiems, kurie yra 
užprenumeravę laikraštį Lietuvon, kad jau laikas atnau
jinti. Kiti rezultatai bus pranešti vėliau.

Administracija

Felicia Shimkienė, Newark ir apylinkė, N. J., pri
davė sarašą ir $155. Aukojo:

Felicia Shimkienė (pagerbimui mirusio vyro),
Arlington, N. J.......................................... $25.00

West Hudson Labor Lyceum
LDS 168 kp. • •.....................
LLD 136 kn............................
G C. Kairiai .......................
Mike Witkus ......................
Chas. Anuškis ......................
J. Papartis ..........................
P. J. Ramoškai .....................
F. O. Bunkai .......................
J. Slėnis ...............................
Mary Witkus ....................... .
M. Atkočiūnienė .................
B. Ostapuk ................... .........
J. Sikorskis ..................... .
F. A. Lipsevičiai ..................
A. Josmantienė ......................
Po $1: L. Lučkauškas, A. Baiorienė, P. Casper.' 

Draugas X, Ig. Beeis, T. Stočkus, W. Žukas, A. Stanio-* 
niene, B. Juška.

7 I

25.00 p 
10.00 ’ 
10.00 
10.00

110.00
10.00

9.00 
. 6.00 
. 6.00 
. 5.00 
. 5.00

5 00!
. 3.00 
. 3.00
. 2.00

2.00

V. Bovinas, Miami, Fla., prisiuntė $58. Aukojo:
J. Balčiūnas ................................................  $20.00
V. Bovinas .......................................................... 10.00
St. Grublin ............................................................
V. Mikulėnas ..................................... . .................
S. Vaineikis ............................................................
J. N. Birštonai........................................................
J. M. Koch ..................................... .............../. • ••

Po $1: G. Danis, A. Šmagorius ir A. Bečienė.

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

z Paul Alekna, St. Petersburg, Fla., prisiuntė $73.
Aukojo:

R. Samulionis .
Geo. Gendrėnas
Frank Kalenta
Paul Pučkorius
M. Lideikienė ..

$51.00
10.00
6.00

. 5.00
1.00

Kur yra teisybė?
Mano geras draugas J. N. 

“Laisvės” š. m. nr. 83 nori 
sužinoti, kiek atsiėjo Jung
tinėms Valstiioms reisas . į 
mėnuli Jis vienoje vietoje 
skaitęs, jog tam reikalui iš- 
‘eista 40 bilijonų dolerių, 
kitoje, kad 24, dar kitoje, 
kad tik 11. Jis nori žiųoti, 
kur yra teisybė, arba—kas 
neluoja?

Kadaise vienas Lietuvos 
ooetas parašė, jog

“Yra melo ir griežčiausioje 
teisybėj,

Yra gražumo dailė ir 
purvuos.”

Tačiau šiuo atveju, man 
"’odos, melo nėra. Visi trys 
skaitmenys atrodo, teisingi. 
Skirtumą sudaro tik skirtin
gi laiko periodai: nuo kada 
nradėta skaičiuoti? Pasku
tinis kosmolaivio šūvis į mė
nulį atsiėjo 11 bilijonų dole
rių. Bet daug daugiau iš
mista pasiruošimui. Reikia 
oradėti skaičiuoti nuo su
planavimo ir paga minimo 
pirmosios raketos, kuri vos 
keletą mylių pakilo į orą. 
Vėliau buvo sukonstruotos 
ir siunčiamos į erdvę stip
resnės raketos (panašios į 
tarybinį “Sputniką”). Dar 
vėliau apskrista apie žemę. 
Padaryta “kapsulė,” kurio
je galėjo skraidyti žmogus. 
Visos šios kapsulės bei ra
ketos taikytos į mėniilį. Dau
guma jų prašautos pro tai
kinį, kitos sudužo į jį atsi
mušę. Kai kurie žmonės ap-

skrido mėnuli ir laimingai 
orižo į žemę, kiti katastro
fiškai žuvo, nė pakilti ne
suspėję. .. Pagaliau ten nu
sileido du Amerikos kosmo
nautai ir prisikasė tenykš- 
čio grunto, — laimingai 
grįžo.

Visas pirmesnysis pasi
ruošimas padarytas šiam 
žygiui. Taigi sudėjus visas 
ilgo ruošimosi lėšas (per ke
lis metus) ir pasidarė 40 bi
ll ionų. Kas pradėjo skai
čiuoti “pusiaukelėje,” tas 
pasitenkino 24 bilijonais. Vi
si tie skaičiai paskelbti mū
sų valdžios, ne pramanyta!

Manau, jog teisybė, šiuo 
atveju, liko nepažeista.

Augustinas Iešmantą

Po Aido choro pirm. J. 
Grybo įvadinės kalbos, kal
bėjo visa eilė aidiečių ir ten 
atsilankiusių svečių. Vieni 
vertino Augusto nuopelnus 
choro veikloje, kiti prisimi
nė jo praeitį dar iš Argen
tinos laikų. Kiekvienas lin
kėjo jam geriausios sėkmės 
ir kad toliau dirbtų pažan
giųjų lietuvių kultūrinėje 
dirvoje. Pabaigoje Augus
tas padėkojo už jo gimta
dienio prisiminimą ir vaišes.

Atvažiavęs iš Argenti
nos 1954 metais, Augustas 
tuojau įstojo į Aido chorą 
ir jau 15 metų kai dainuoja 
su aidiečiais. Jis atliko daug 
svarbių vaidmenų įvairiose 
operetėse, dainavo ne tik 
Aido, bet ir “Laisvės” kon
certuose. Jo pasirodymas su 
daina pažangiųjų lietuvių 
scenoje įnešė naują dainos 
spindulį mūsų kultūrinėj

Paryžius. — Prancūzijos 
branduolinės gamybos cen
trų mokslininkai, technikai 
ir kiti darbininkai sustrei
kavo. Darbas slaikytas.

Įvairūs gyvenimo sunku
mai išblaškė lietuvius po pa
saulį. Pirmojo Didžiojo ka
ro laikais buvo sudegintas 
Augusto tėvų ūkis. Viską 
praradus, likirųas nubloškė 
jį dar visai jaunutį į Ukrai
ną, kur su tėvais jis ten iš
gyveno 4 metus pas savo 
dėdę. Pasibaigus karui, 1920 
metais, jis sugrįžo Lietuvon.

Tuo laiku moksleivija bū-

jas ir mokyklas. Būrelis pa
žangiųjų mokytojų sukūrė 
Realinę gimnaziją Mari
jampolėje (Kapsuke). Ten 
mokėsi ir Augustas Iešman
tą.

Laikai buvo nelengvi. Re
alinė gimnazija prasidėjo be 
jokios valstybinės paramos 
Sunkiomis valandomis, gim
nazijos mokytojai kreipda
vosi paramos į doriausią tu 
laikų inteligentiją ir net i 
Amerikos pažangiuosius lie
tuvius.

Kai 1925 metais Švietimo 
Ministerija uždarė Realinę 
gimnaziją, Augustas persi
kėlė mokytis į Marijampo
lės Mokytojų Seminariją. 
Ten jis mokėsi pakol leido 
sąlygos. Susidarius nepa
lankiom aplinkybėm, jis bu
vo priverstas 1929 metais iš
važiuoti ^Argentiną.

Kaip kiekvienam e m i g- 
rantui, taip ir Augustui, 
pragyvenimo sąlygos ten 
nebuvo lengvos. Pirmiausia 
turėjo dirbti fabrike, pas
kui spaustuvėje prie linoti- 
po ir vėliau — staliumi. Ta
čiau tik nuvykus Argenti
non — Buenos Aires mies
tan, jis įstojo į Laisvės Cho
ra, kuris buvo susikūręs u z •
prie pažangaus laikraščio 
“Rytojus”, o vėliau jis pri
klausė ir prie Liaudies Te
atro. Pagyvenęs ilgiau, Au
gustas susipažino su ukrai
niečiais ir įstojo į privatinę 
vieno ukrainiečių kompozi
toriaus muzikos mokylą, 
kur jis dainavo jų rengia
muose koncertuose. Žinoma, 
tuo pačiu metu jis dažnai 
pasirodydavo ir tarp lietu
vių.

Augusto lešmantos ' var
das žinomas Pietų ir Šiau
rės Amerikos lietuvių tarpe. 
Linkėtina, kad jo daina bū
tų išgirsta ir Lietuvoje.

Pagerbimo vakaras praė
jo labai jaukioje nuotaikoje. 
Po kalbų buvo įteikta Au
gustui nuo Aido choro tin
kama dovana. Taip pat bu
vo įteikta dovana nuo “Lai-'

“Laisves” direktorių pusė- ; 
dis šį pirmadienį, lapkričio 
24-ąją. Sekretorius

Parengimų Kalendoriau
Gruodžio 14 d.

Naujų filmų rodymas iš 
Tarybų Lietuvos “Laisvės” 
’alėje, Ozone Parke, N. Y. 
°radžia 2 valandą.

Aido choro pamokos
Labai svarbios pamokos šį 

penktadienį “Laisvės” salė
je 8-tą valandą vakare.

Kviečia Mokytoja

Išvyko Australijon
Vilnius. — Tarybų Sąjun

gos Draugystės ir kultūri
nių ryšių draugijų sąjungos 
grupės sudėtyje mėnesio 
kelionei po Australiją išvy
ko Vytautas Zenkevičius.

Grupė lankysis, didžia^ 
siuose krašto miestuose.

svės” administratorės ir ai- 
dietės Lilijos Kavaliauskai
tės. Apsilankęs “Laisvės” 
koncerte, Tarybų Sąjungos 
Ambasados Washing to ne 
antrasis sekretorius Ed
mundas Juškys irgi nepa
miršo aidiečių. Tą vakarą 
jo dovanomis visi .skaniai 
pasivaišinome.

Vaišėms maistą pagami
no namuose ir atnešė aidie- 
tės O Čepulienė, N. Buknie- 
nė, B. Keršulienė ir H. Fei- 
ferienė. Smagu buvo matyti 
ir Aido choro garbės narę 
K. čaikauskienę padedant 
virtuvėje. Prie stalų patar
navo N. Buknienė ir H. Rgi- 
ferienė.

Malonu buvo pasveikinti 
mūsų solenizantą Augustą 
Iešmantą jo 60-ojo gimta
dienio proga, paminėti jį ge
ru žodžiu ir palinkėti jam 
geriausios kloties.

H. Feiferienė

MIRUS

Magdalenai Česnavičienei
Reiškiame gilią užuojautą Margaretai Petrikie- 

nei, netekus mylimos mamytės, ir jos vyrui dr. 
Antanui Petrikai, ir jos visai šeimai. Neperseniai 
Margareta neteko mylimo brolio Raymondo. Lin
kime ištvermingai pergyventi liūdesio' valandas.

D. ir A. Veličkai,
Albertson, N. Y.

NEW YORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 
'■ rengia

smagų kultūrinį pažmonį
Sekmadienį

Lapkričio 23 d., 1969 
2 valandą popiet 

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

Pamatysime įdomių nuotraukų (slides) iš Lietuvos 
ir kitų Europos vietovių, kurias rodys ir aiškins Ami- 
lija Juškevičienė iš savo keliones šią vasarą. Ieva Mi

zerienė pasakys kalbą dš savo viešnages šią vasarą Lie
tuvoje ir kitur Europoje.

Meninę programą duos Aido Choras, vadovaujant 
Mildred Stensler. )
Kaip ir visuomet klubietės pavaišins visus namie 

keptais pyragais ir kitokiais skanumynais.
įžanga $1.50 Kviečiame visus. iK




