
F

L LAISVE
p Semi-Weekly

102-02 Liberty Avė.
Ozone Park, N. Y. 11417

Telephone: 641-6887
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai

ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje ........................................... $10.00
Kitur užsienyje .............................  12.00
Jungtinėse Valstijose .................... $9.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

PRICE 10c

No. 87 Antradienis, Lapkričio (November) 25, 1969, Ozone Park, N. Y. 11417 Metai 58-ieji

KRISLAI j
Pirčiupi, Lidiče, Songmy 
Apie mūsų draugę 
Autobusų barikada 
Jau išsigando
Protingi vaikai
Baisus čia daiktas 
i’opiežius ir Nixonas

— A. Bimba —

Lietuva turi Pirčiupi, Čeko
slovakija Lidiče, o dabar Pie-

Vietnamas—Songmy. Pa
starojo kaimo tragedija kele
riopai baisesnė.

Apie šią tragediją skaitai 
korespondencijas “The N. Y. 
Timese” ir baisūs šiurpuliai 
sukrato tave iki sielos gelmių. 
Pirma kaimas buvo paverstas 
j pelenus, paskui 567 jo nie
ko nekalti žmonės suvaryti į

Tyrinėja prieš karą 
kovotojus

Washingtonas. — Genera- j prieš riaušes įstatymui, kū
limo prokuroro pavaduoto- ris buvo priimtas 1968 m., 
jas R. G. Kleindienst pas-(nors demonstracijoje nebu- 
kelbė, kad Justicijos depar-i vo jokių riaušių.
tamentas pradėjo tyrinėti; Nixono administracija da- 
kai kuriuos prieškarinės de-,ro viską, kad nuo demons- 
monstracijos vadovus. | tracijų atšaldyti karui prie-

Pirmoje vietoje tyrinėjami šingus žmones. Ji skelbia, 
Naujosios Mobilizacijos ko- kad tokios demonstracijos 
miteto nariai, .ar jie nėra nepaveikia prez. Nixono, 
prasižengę federaliniam bet gali prailginti karą.

Nesą tiiojautimų vilčių 
taikai Vietname

grupes ir šaltakraujiškai nu
skinti.

Pasakoja tie, kurie stebuk
lingu būdu išliko gyvi. Ir pa
sakoja tie kareiviai, kurie tą 
skerdynę vykdė!

Kaip tai galėjo atsitikti. 
Kas tokią istorijoje negirdėtą, 
šaltakrajišką egzekuciją ga
lėjo atlikti?

Ogi mūsų Amerikos karei
viai ! Ogi mūsų armija, ku
rios vyriausiu komandieriumi 
yra mūsų prezidentas! Mū
sų—Amerikos armija!

A J ką šis nepaskelbtasis ka
ras pavertė Vietnamo džiung
lėse mūsų jaunus vyrus!

Vienas kareivis pasakoja, 
kaip baisiai sužeistus penkis 
žmones civilinius amerikiečiai 
pribaigė šautuvais. Vienas 
tokių kareivių tiesiog ir sa
ko: Lygiai taip darėme, kaip 
darė naciai!

Ir jis priduria: “Daugelis 
mūsų Pietų Vietnamo civili
nių žmonių nelaikome žmonė
mis. Ir mes su jais elgiamės 
kaip su gyvuliais!”

“Gimtasis kraštas” (lapkr. 
13 d.) įdėjo daugeliui Ame
rikos lietuvių žinomo ir pa
žįstamo Lauryno Kapočiaus 
labai gražų straipsnį apie ve
lionį Joniką. Laurynas Leoną 
gerai pažino. Savo straipsnį 
jy. baigia:
- “Nustojo plakusi mums vi

siems brangaus ir artimo Le
ono Joniko širdis. Tai skau
dus smūgis ne tik pažangie
siems JAV lietuviams, jo gy
venimo draugei Alisei, bet ir 
visai lietuvių tautai. Leono 
nebėra gyvųjų tarpe, bet švie
sus jo vardas ir taurūs jo dar
bai pasiliks gyvi mūsų šir
dyse. Mes jų niekad neuž
miršime. Jie primins mums, 
kain pažangieji JAV lietuviai 
myli savo tėvų žemę, kaip kar
tu su mumis džiaugiasi jos 
laimėjimais.”

Washingtonas.
bes sekretorius Rogers pa
aiškino tiems, kurie jo klau
sė apie galimybę baigti ka
rą. Rogers sakė, kad šiuo 
metu nesimato tuo jautimų 
galimybių baigti Vietname 
karą.

Jis nurodė, kad su Šiau
rės Vietnamu turėta “keletą 
diplomatinių kontaktų” 
prieš Š. Vietnamo preziden
to Ho Chi Minh mirtį ir vė-

Valsty-, liau, bet tie kontaktai nepa- 
rodą jokios galimybės baig
ti karą Vietname.

Šiaurės Vietnamas nuro
do, kad pirmas žingsnis prie
taikos — ištraukimas visų 
Amerikos jėgų iš P i e t ų 
Vietnamo.

Pekinas. — Kinija rapor
tuoja, kad šiais metais nu
imtas labai geras grūdų ir 
medvilnės derlius.

Tarybiniai mokslininkai tariasi 
su amerikiečiais mokslininkais

Mas manėme, kad autobu
sai naudingi ir reikalingi tik 
transportui. Mūsų sostinė Wa
shingtonas įrodė ką kitą. Lan-

tarybinių mokslininkų čia 
atvyko pasitarti branduoli
nės jėgos klausimu. Jie su
sitiko su Amerikos tokiais 
pat mokslininkais.

Susitikimas įvyko Brook
haven National Laborato
ries branduolinio tyrinėji
mo patalpose. Tos įstaigos 
direktorius dr. M. Goldha- 
ber, sveikindamas tarybi
nius mokslininkus, priminė 
prasidėju s i ą branduolinių 
ginklų kontrolės klausimu 
Konferenciją Helsinkyje.

Tarybų Sąjungos atomi
nių mokslininkų vadovas V. 
V. Stekolnikovas draugiškai 
atsakė į amerikiečių sveiki
nimą ir nužymėjo pasitari
mų svarbą.

Dauguma už apsaugos 
konferenciją

Helsinkis.—Suomijos val
džia raportuoja, kad daugu
ma Europos valstybių jau 
užgyrė Europos saugumui 
konferenciją šaukti.

Konferencija įvyks pirmo
je 1970 metų dalyje Helsin
kio mieste. Socialistinės ša
lys pirmiausia konferenci
jos šaukimo reikalą iškėlė.

kričio 15 diena iie buvo val
džios nanaudoti b a r i k a d ai 
anie Baltuosius Rūmus. Jais 
buvo aptverta visa apylinke, 
o už jų tūkstančiai srinkluo- 
įn wtni nesiruošė mūšiui!

Tai irgi nauias dalykas. 
Dar ir to šis kraštas pirmiau 
nebuvo matęs.

Autobusu barikada, kad 
įmones negalėtu iš tolo pri- 
eiti nrie Bal+nin Rūmu!

. Chicagos “veiksniai” išsi
gandę iki mirties. Jie sako

(Tąsa 6-me puslapyje)

Kauno politechnikos instituto Elektrėnų vakarinio filialo antro 
kurso studentai gamybininkai (iš dešines) A. Jakimavičius,

Z. Liukpetrytė, M. Zdanavičius, N. Aleksejevaitė

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga sudarė militarinę koman
dą cent valinėje Azijoje gin
ti nuo Kinijos rubežiams.

Nixono pasitarimas su 
3,000 biznierių

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas buvo sušaukęs pa
sitarimą su biznieriais. Į 
pasitarimą atvyko apie 3,000 
įvairių biznierių. Visi susi
rūpinę infliacija.

Savo kalboje Nixonas nu
rodė, kad jis nesiūlo prekių 
kainų ir algų kontrolę, bet* 
planuoja “imti nagan” tas 
korporacijas ir unijas, ku
rios nepaisančios “visuome
nės reikalų.” Prieš tokias 
būsią panaudotas tam tik
ras spaudimas.

Japonijos ir TSRS uniją 
atstovų pasitarimai
Yokohama, Japonija. —■ 

Čia įvyko Japonijos ir Ta
rybų Sąjungos unijų atsto
vų pasitarimas “dėl taikos 
ir draugiškumo tarp Tary
bų Sąjungos ir Japonijos 
žmonių.”

Sveikina amerikiečius, 
kovojančius prieš karą

Pietų Vietnamo revoliuci
nės valdžios pareigūnas N. 
H. Tho atsiuntė laišką mo
ratoriumo komitetui. Tho 
sveikina amerikiečius, kovo
jančius prieš karą, už taiką.

Laiške jis nurodo, kad 
amerikiečių kovos prieš ka
rą padės Vietnamo kovoto
jams laimėti pergalę prieš 
imperialistinę agresiją.

Amerika pasisamdė 
filipiniečius

Washingtonas. — Nixono mokėjo 4 kartus daugiau, 
administracija oficialiai negu Filipinų valdžia prašė 
Kongresui prisipažino, kad filipiniečių bataliono paruo- 
Jungtinės Valstijos sumokė- Šimui, taipgi kareiviams pa- 
jo 39 milijonus dolerių 2,200 mokėjo dvigubą atlyginimą, 
filipiniečių paruošimui kon
strukcijos darbams Pietų 
Vietname 1966 m.

Senatiniame užsienio rei-

Dabar Filipinų preziden
tas Marcos sako, kad kitų 
metų pradžioje visas filipi- 

kalų komitete paaiškėjo, n iečių batalionas bus iš- 
kad Jungtinės Valstijos su- trauktas iš Pietų Vietnamo.

Paminklas lietuvių ir 
baltarusių partizanams
Vilnius. — Šalia Vilniaus- 

Minsko plento, kur susieina 
dviejų respublikų sienos, 
bus pastatytas paminklas 
lietuvių ir baltarusių par
tizanams, bendrai kovoju
siems didžiojo tėvynės karo 
metais.

Apie tai pranešė Lietuvos 
statybos reikalų komiteto 
pirmi n i n k o pavaduotojas 
Rasteika.

Vystomos naujos tradicijos
Vilnius. — Mokslinės ate

istinės propagandos koordi
nacinės tarybos ir liaudies 
tradicijų tarybos jungtinia
me posėdyje apsvarstyti ka
pinių priežiūros bei tvarky
mo, nauju tradicijų tolesnio 
vystymo klausimai.

Pastaraisiais metais Lie
tuvoje nemaža padaryta, 
gerinant kapinių priežiūrą, 
jų architektūrinį sutvarky
mą, įdiegiant civilines laido
jimo apeigas, mirusiųjų pa
gerbimą ir pan.

Posėdyje dalyvavo Lietu
vos Kompartijos Centro Ko
miteto kultūros skyriaus 
vedėjas Šimkus, propagan
dos ir agitacijos skyriaus 
vedėjo pavaduotoja Lovia- 
gina, Kultūros ministras Še
petys.

"" •
Atidaryta Latvijos paroda

Vilnius. — Latvijos liau
dies ūkio gamybos valdymo 
mokslinio organizavimo ir 
mechanizavimo naujovės 
demonstruojamos čia atida
rytoje parodoje.

Ekspozicijoje Latvijos 
projektavimo ir konstravi
mo organizacijos ir įmonės 
demonstruoja daugiau kaip 
300 eksponatų.

Kudirkos 70 metinės
Klaipėda. — Literatūros 

vakaras skirtas Vinco Ku
dirkos mirimo 70 metinėms 
įvyko miesto viešojoje bibli
otekoje. Apie rašytojo gy
venimą ir kūrybinę veiklą 
pranešimą padarė Lietuvos 
nusipelnęs mokytojas Skei
vys. Ištraukas iš Kudirkos 
kūrinių skaitė Klaipėdos 
dramos teatro aktoriai.

Bibliotekoje surengta Ku
dirkos kūrinių ir įžymių 
žmonių atsiliepimų apie ra
šytoją parodėlė.

Mūsų studentai Kazanėje
Vilnius. — Pedagoginio 

instituto .studentai — “Švie
sos” dainų ir šokių ansamb
lio dalyviai — vieši Lenino 
jaunystės mieste Kazanėje. 
Busimieji mokytojai sve
čiuojasi Kazanės valstybi
niame. Lenino universitete, 
kuriame mokėsi Uljanovas. 
Lietuvos studentai susipaži
no su universitetu, susi
draugavo su jo auklėtiniais.

Ansamblio dalyviai buvo 
išvykę į Lenino — Kokuski- 
no kaimą. Tai pirmosios Le
nino ištremties vieta. “Švie- 
s o s” ansamblis pasirodė 
naujoje konservatorijos kon
certų salėje ir Kirovo che
mijos technologijos institu
te. Žiūrovai šiltai sutiko an
samblio pasirodymus.

Antanas Vaivutskas

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Miesto majoras Asukada 
ir Japonijos Generalinės 
Darbo Unijų Tarybos pirmi
ninkas T. Horris sveikino 
Tarybų Sąjungą, kaip Leni
no žemę, socializmo šalį.

■ *
Washingtonas. — Kongr. 

Fraser pareiškė, kad Jung
tinės V aisti j os naudoja 
Vietname chemikalinius 
ginklus, nors pirmiau tvirti
no, kad Amearika nebus pir
moji- chemikalinių naudoj i-

Houston, Texas.— Apollo 
12 astronautai Conrad, Gor
don ir Dean baigia savo ke
lionę nuo Mėnulio. Lapkri
čio 24 d., kaip 3:58 popiet 
jie nusileis į Pacifiko van
denyną, kur jų laukia JAV 
laivas Hornet.

Maskva.— Gauta žinių iš 
Pekino*, kad pasitarimai 
tarp TSRS ir Kinijos atsto
vų tęsiasi, bet progreso ne
padaryta.

Bonna.— Vakarų Vokie
tijos kancleris Brandt siūlo

Prancūzijoj streikų bangos 
plačiai siautėja

Paryžius. — Komunistų'Kai kur darbininkai paskel- 
vadovaujama General i n ė be sėdėjimo streiką.
Darbo Konfederacija buvo 
paskelbus 24 valandų strei- gainių stočių, buldozeriai 
ką, kuris suparalyžiavo';s_ 
daugelį miestų. Dabar prie 
streikų prisidėjo ir katalikų 
vadovaujamos unijos.

Elektros darbininkų strei
kas aptemdė miestus, sulai
kė elektros jėgainių darbą. 
Sustojo fabrikai, traukiniai.

Policija įsiveržė į 20 jė-

išvertė duris ir tuomet iš
varė streikuojančius darbi
ninkus iš stočių.

Žemės ūkio darbininkai 
taipgi prisideda prie strei
kų. Darbininkai reikalauja 
didesnių algų ir darbo sąly
gas pagerinti.

Seržantas mate civiliniŲ žmonių 
žudymus Pietų Vietname

pradėti pasitarimus su Len
kija.

Tokijas.— 2,500 policistų 
kovojo su Japonijos studen
tais,, iki buvo išsklaidyta 
demonstracija.

Jungtinių Tautų Genera
linė Asamblėja 113 balsų 
prieš 2 užgyrė rezoliuciją 
už baigimą rasinės diskri
minacijos Pietų Afrikoje.

Helsinkis.— TSRS ir JAV 
atstovai pradėjo antrąją 
pasitarimų savaitę.

------- :------------ ----------------- :---------<i]

Tiranas. — Albanijos val
džia paskelbė, kad ji panai
kina personalinius mokes
čius ir sumažina daugeliui 
skolas.

Planuoja ištraukti 
daugiau kareivių

Washingtonas. — Nixono 
admini s t r a.c i j a, sakoma, 
planuoja iki sekamo pava
sario ar vasaros ištraukti iš 
Pietų Vietnamo dar 75,000 
ar 100,000 amerikiečių ka
rių.

Iki vasaros Saigono reži
mo kareiviai jau būsią pa
ruošti užimti amerikiečių 
vietas ir toliau karą tęsti 
tik su amerikiečių parama.

Bet tokie reikalavimai 
nepatenkina ame r i k i e č i ų 
reikalavimą baigti karą 
Vietname. O kol visos ame
rikiečių jėgos nebus iš Viet
nam ištrauktos, taikos Viet
name nebus.

Graikijos militaristai 
smaugia spaudą

Atėnai. — Graikijos mili
taristinė valdžia paskelbė 
naujus patvarkymus spau
dos kontrolės klausimu.

Nuo sausio 1 d. tie laik
raštininkai, kurie rašys ar 
kalbės apie demokratinių 
teisių atsteigimą ar kriti
kuos vadžios politiką, bus 
baudžiami kalėjimu ir pini
ginėmis bausmėmis.

Albany, N. Y. — Daugiau 
kaip 4 milijonai valstijos lo
terijos . bilietų buvo išpar
duota po $1 spalio mėn. 
Daugiau kaip milijonas do
lerių išmokėta 4,692 laimė
tojams.

Washingtonas.— JAV ar
mijos seržantas M. A. Bern
hardt liudija, kad jis matęs, 
kaip amerikiečiai kariai žu
dė paprastus kaimiečius — 
senus žmones, moteris ir 
vaikus.

Bernhardt sako, kad Pie-- 
tų Vietnamo Songmy kaime 
buvo “tik moterys, vaikai ir 
seni žmones”. Jis taipgi sa
ko, kad atsisakęs skerdynė-; 
se dalyvauti. Žuvo daugiau’ 
kaip 500 civilinių žmonių. 
Tai įvyko 1968 m. kovo mėn.

Dabar armija veda tyri
nėjimą. Kaltinami leitenan
tas Wm. L. Calley, seržan
tas D. Mitchell ir kiti.

Kongas pasirinko eiti 
socialistiniu keliu
Brazzaville.—Kongo Na

cionalinės Tarybos pirmi
ninkas ir valstybės galva 
Marian Ngouobi pareiškė, 
kad “mūsų šalis pasirinko 
mokslinio socializmo kelią.”

Jis kaltina NATO imperi
alistus, kurie lapkričio 7-8 
dienomis bandė nuversti re
voliucinę valdžią, bet jiems 
nepasisekė, daugelį suokal
bininkų areštavo.

Moterų Revoliucinė Są
junga pareiškė pilną para
mą revoliucinei valdžiai ir 
jos socialistinei programai.

“LAISVĖ” NEIŠEIS penk
tadienį, lapkričio 28, nes 
“L” darbininkai nedirbs 
Padėkos Dieną, lapkričio 
27-ąją. Sekama “Laisves” 
laida išeis antradienį, gruo
džio 2.

“Laisves” personalas linki 
visiems laisviečiams links
mai ir naudingai praleisti 
šventes.
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Keršto teroras
VALSTYBĖS prokuroro pavaduotojas Mr. Kleindi- 

enst jau viešai pasakė, kad Justicijos Departamentas 
pradės tyrinėti (terorizuoti) Vietnamo Karo Moratoriu
mo ruošėjus. Tam būsiąs panaudotas Kongreso priimtas 
“federalinis priešriaušinis įstatymas,1 pagal kuri gali būti 
•skaudžiai baulžiami žmonės, kurie iš vienos valstijos nu
vyksta į kitą valstiją “ruošti riaušes.” Na, o juk į Wa- 
shingtoną suplaukė beveik pusė milijono žmonių iš visų 
Amerikos kampų. Visus juos suareštuoti ir susodinti į 
kalėjimą neįmanoma. Bet su saujele tų, kurie juos ten 
sukvietė ir kurie jiems toje prieškarinėje manifestacijoje 
vadovavo, lengvai galima susidoroti!

Šitaip galvoja prezidentas Nixonas ir jo pastatyti 
valdžioje žmonės. Mr. Kleindienst šito plano iš savo gal
vos neišlaužė. Jis gavo įsakymą iš daug aukščiau sto
vinčių vyriausybėje galvų.

Iš Mr. Kleindienst pasakymo visiems aišku, kad prieš 
Moratoriumo organizuotojus ir ruošėjus valdžios tero
ras jau pradėtas. Juo siekiama ne tik atkeršyti už pra
eitus moratoriumus, bet užstoti kelią kitoms prieškari
nėms manifestacijoms. Juk yra nutarta ir gruodžio mė
nesio viduryje vėl ruošti protestų demonstracijas. Vy
riausybei svarbu, kad jos neįvyktų. Valdžios vyrai ma
no, kad išgąsdinus ir skaudžiai nubaudus anų demonstra
cijų ruošėjus, nebeliks kam naujas ruošti. Nebebus kam 
joms vadovauti.

Bet, žinoma, prezidentas Nixonas ir jo kolegos smar
kiai, smarkiai klysta. Prieškarinis judėjimas toks gi
lus ir platus, kad jis apima milijonus ir milijonus 
žmonių. Vietoje pašalintų ar nubaustų vadų, pakils nau
ji. Nejaugi to mūsų valdžios galvos nesupranta?

Šis pasimotas keršto teroras prieš moratoriumų 
ruošimo vadus ne tik kad nesumenkins busimųjų demon
stracijų, jeigu iš vyriausybės pusės nesimatys tikro no
ro ir konkrečių planų šiam karui užbaigti, bet dar pa
tarnaus žibalu ant ugnies. Milijonai žmonių į savo va
dus pažiūrės kaip į kankinius ir dar energingiau reika
laus karą užbaigti -ir iš Vietnamo išsikraustyti.

Prezidentas turėtų galvoti ne apie baudimą de
monstracijų vadų, bet apiie vykdymą milžiniškos ameri
kiečių daugumos reikalavimo karą tuoj nutraukti. Jo da
bartinė galvosena kasa jo politinei karjerai gilią duobę. 
Juk kaip tik tokią duobę su panašia galvosena išsikasė 
Lyndon Johnsonas. Gaila, kad dabartinis prezidentas 
nieko nepasimokė iš savo pirmtakūno.

Helsinkio konferencija
VISA žmonija susidomėjus ir susirūpinus lapkričio 

17 dieną Suomijos sostinėje Helsinkyje prasidėjusiais 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos delegacijų pasita
rimais strateginių (branduolinių) ginklų suvaržymo rei
kalais. Nors tai dar ne derybos, bet tiktai nuomonių 
pasidalijimas, tačiau pasitarimų svarba labai didelė. Ar
ba jie prives prie konkrečių derybų, arba pakriks be jo
kių rezultatų.

Atrodo, kad pasitarimai prasidėjo gan draugiškoje 
atmosferoje. Savo įvadinėse kalbose amerikinės delega
cijos galva Mr. Smith ir tarybinės delegacijos galva S. 
Semenov išreiškė abiejų vyriausybių norą susitarti ir 
užbėgti už akių naujoms beprotiškoms ginklavimosi lenk
tynėms. Atrodo, kad abidvi vyriausybės jaučia didžiau
sią istorinę atsakomybę prieš visą žmoniją. Juk nuo jų 
arba joms pgrindiniai priklauso taikos išlaikymas ir iš
gelbėjimas nuo susinaikinimo.

Šių pasitarimų rezultatai daug priklausys ir nuo 
kitų didžiųjų valstybių nusistatymo. Ką samprotauja 
V. Vokietija, Japonija, Anglija, Prancūzija ir kitos Jung
tinių Valstijų talkininkės bei šalininkės? Apie socialisti
nio pasaulio nusistatymą spėlioti netenka. Jis vieningai 
stoja už nusiginklavimą. Taip pat nusiginklavimo trokš
ta taip vadinamos nepriklausomos valstybės — Afrikos 
ir Azijos šalys. Jų valstybiniai ir tautiniai interesai tamp
riai siejasi su pasaulinės taikos išlaikymu.

Netenka nė kalbėti, jog šiuos pasitarimus, kaip ir vi
sus tarptautinius santykius, nuodija įvykiai Pietinėje 
Azijoje ir Vidurio Rytuose. Kaip tik tų įvykių yra su
paralyžiuotos Jungtinės Tautos. Kaip tik dėlei to nieko 
gero nedavė Jungtinių Tautų Nusiginklavimo Komisijos 
derybos Ženevoje. Apie jas jau mažai ir bekalbama.

Taigi, veikiausia stebuklų nepadarys ir Helsinkio 
pasitarimai, jeigu minėti du naujo karo> židiniai nebus 
užgesinti...

Už MŪSŲ SPAUDOS 
IŠLAIKYMĄ IR 
STIPRINIMĄ

Dienraščio “Vilnies” re
daktorius V. Andrulis krei
piasi į pažangiosios spaudos 
skaitytojus su tokiu para
ginimu :

“Nesitenkinkime kitų svar
biais darbais, dideliais atsieki- 
mais. Dirbkime ir mes. Šiuo 
tarpu eina mūsų spaudos va
jai. Tai labai svarbus darbas.

Be savo spaudos mes būtu
me labai silpni.

Didesnis mūsų laikraščių pa
skleidimas reiškia stiprinimą 
pažangiųjų organizacijų ir vi
so darbininkų judėjimo.

Darbuokimės savo spaudai.”

VĖL PRIE SUNKAUS 
DARBO IR DIDELIŲ 
ATSAKOMYBIŲ

O “Vilnies” redaktorius S. 
J. Jokubka, kuris neseniai 
sugrįžo iš Tarybų Lietuvos, 
rašo;

Štai, aš jau ir namie. Po tri
jų mėnesių viešnagės Lietuvo
je vėl prie rašomos mašinėlės, 
vėl “Vilnies” redakcijos kam
baryje dalintis su laikraščio 
skaitytojais nuotaikomis, nuo
monėmis ir įspūdžiais.
Ausyse tebeskamba jaudinan

tys atsisveikinimai su draugais 
ir pažįstamais Vilniaus aero
uoste. tebeskamba perduoti 
geriausi linkėjimai JAV pa
žangiems lietuviams, laikraš
čio “Vilnies” skaitytojams, ir 
visiems doriems Amerikoje 
gyvenantiems lietuviams.

Juos perdavė Jūsų bičiuliai, 
asmeniniai ir idėjos draugai, 
kurių, mieli skaitytojai, Lietu
voje turite begalę — šimtus ir 
tūkstančius susidomėj u s i ų, 
kaip mes čia gyvename, ką 
veikiame. > .

Visi jie prašė visus pasvei
kinti, palinkėti visiems daug 
sveikatos, laimės asmeniniame 
gyvenime, ryžto visuomeni
niuose darbuose, o ypač laik
raščio “Vilnies” bendram rei
kalui.

jais”. Kanadiečių “N. L.” 
(spalio 29 d.) jis bara juos 
už pražiopsojimą “auksinės 
progos” pasitursinti mūsų 
prezidentui Nixonui. Tokia 
proga buvusi per Vietnamo 
karo moratoriumą. Jie ga
lėjo parodyti ir įrodyti mū
sų prezidentui, kad prieš 
karą “garsiai triukšmau
janti tėra tik mažuma ame
rikinės visuomenės struk
tūroje”, bet tylėję. Buvę ga
lima iki jo galvos viršaus 
prez. Nixoną apversti tele
gramomis ir laiškais, jam 
primenant, “kad amerikie
čiai lietuviai remia prezi- 
entą, pritaria jo politikai”, 
bet nieko nebuvę padaryta.

Giliausiai atsidusęs Giman- 
tas skunžiasi: “Buvo proga, 
bet ji liko nepanaudota, 
nors, palyginus, ne tiek jau 
daug pastangų reikėjo pa
dėti”.

DOKUMENTAS APIE 
SUŽVĖRĖJIMĄ

Pažangaus dienraščio 
“Daily World” korespon
dentė Beatrice Johnson ra
šo iš Rytinio Berlyno apie 
Moterų Tarptautinės De
mokratinės Federacijos pa
skelbtą dokumentą. Jame
esąs išdėstytas baisus Pie
tų Vietnamo militarinės kli
kos sužvėrėjimas. Doku
mentą paruošė Pietų Viet-

Naujas skandalas
RYŠIUM su Vietnamo karu kyla aikštėn vienas kru

vinas skandalas po kito. Prieš kelias dienas buvo pa
skelbta, kad grupė Amerikos kareivių sunaikino Pietų 
Vietname visą kaimą su visais jo gyventojais, kurių bu
vo keli šimtai. Dabar pranešama iš Washingtono, kad 
Amerikos vyriausybė pasamdė 2,200 filipiniečių ir pa-

namo Liaudiškos Laikino
sios Revoliucinės Valdžios 
užsienio reikalų ministrė 
Mrs. Nguyen Thi Binh.

Dokumente faktais1 paro
domas militaristų susidoro
jimas su politiniais kali
niais. Ypač politinės kali
nės kankinamos ir žudo
mos.

Amerikos valdžia žino 
apie Pietų Vietnamo klikos 
sužvėrėjimą ir elgimąsi su 
politiniais kaliniais, bet nė 
nebando jai pasipriešinti. 
Dar gi su ja kooperuoja. 
Pav., amerikiečiai paimtus 
belaiviais vietnamiečius pa
veda Pietų Vietnamo val
džiai su jais daryti, ką ji 
nori.

Mrs. Binh ragina pasaulį 
pasisakyti prieš Pietų Viet
namo militaristų kliką ir 
Amerikos imperialistus. Ji 
ragina pasmerkti tokį bru
tali šką elgimąsi .su politi
niais kaliniais.

Agnew nori spaudos 
cenzūros

Vice prezidentas Agnew 
šiuo metu smarkiai atakavo 
spaudą, kuri pilnai neprita
ria prez. Nixono politikai.

Buenos Aires. — Argenti
noje bombos sprogo net 10 
Amerikos kompanijų pasta
tu, v

IŠ LAIŠKŲ

ATIDENGIMAI APIE PRAEITĮ

Tiriami archeologiniai Lietuvos 
paminklai Ą

JŲ TOKIA DORA
Jaunas architektas Vy

tautas Germanas yra vie
nas iš Kania,vams koncertų 
rengėjų. Jam, matyt, nepa
tiko VLIKO pareiškimas 
prieš tuos koncertus meni
ninkams iš mūsų gimtojo 
krašto. Jis parašė pareiš
kimą ir pasiuntė menševikų 
“Naujienoms”, kurios tą 
VLIKO pareiškimą su to
kiu skanumu atspausdino.

Ką su Germano pareiški
mu padarė “N.r redakto
riai? Gal jį atspausdino? 
Nieko panašaus! Jie savo 
laikraštyje lapkričio 14 d. 
parašė prieš jį ilgiausią ve
damąjį, visaip jį išplūsdami 
ir pažemindami, o iš pareiš
kimo įdėjo lygiai tris trum
pus sakinius. Pabaigoje sa
vo edito rialo jie pasako, 
kad jie neispausdins Germa
no “pareiškimo lietuvių vi- 
suomeneiy, nes architektū
ra yra per silpna!

Reikia •tikėtis, kad Vytau
tas Germanas ir jo kolegos 
iš šio “Si.” pasielgimo mo
kės padaryti tinkamas išva
das.

įtūSčIA I BARA 
SAVUOSIUS

; Vargšas Al. Gimantas 
skaudžiai nusivylęs visais 
“veiksniais” ir “vaduoto-

Mielas Drauge!
Nuoširdžiai dėkoju už 

sveikinimus mano 60-mečio 
dieną.

Su skausmu rašiau nekro
logą, skirtą Leono Joniko- 
atminimui. Retėja JAV pa-’ 
žangiųjų lietuvių pajėgių 
žurnalistų gretos.

Kaip gaila, kad tikslesnių 
duomenų iš L. Joniko bio
grafijos neturime. Tokių 
duomenų neturime ir apie 
kitus Jūsų visuomenininkus. 
Reikia būtinai tą spragą 
likviduoti. Ir į enciklopediją 
nepatenka daugelio žmonių 
biografijos tik dėl duomenų 
stokos.

Renku medžiagą apie Juozą 
Šukį. Svajoju parašyti apie 
jį “Šviesai”. Reikia pavar
tyti Jūsų “Laisvę”, bet ji 
taip plyšta verčiama, kad 
net gaila. Svarstome prie
mones, kurių reiktų imtis 
šių leidinių užkonservavi
mui. Mėginsime vienaip ar 
kitaip laikraščius išsaugoti 
ilgesniam laikui.

Neseniai Vilniuje įvyko 
antrasis Lietuvos kolūkiečių 
suvažiavimas. Su kokiu en
tuziazmu įvairių rajonų at
stovai kalbėjo suvažiavi
me, džiaugėsi pasikeitusiu 
kolūkinio kaimo gyvenimu. 
Šakių rajono Lenino kolūkis 
1969 metais išaugino savo 
ūkyje po 49 dvigubus cent
nerius (centneris lygus 100 
kilogramų) grūdų iš 'kiek
vieno hektaro. Visoje Lietu
voje vidutinis derlius iš 
hektaro — 24 dvigubi cent
neriai. Tai dvigubai dau
giau, nėgu gaudavo Lietu
vos žemės ūkis buržuazijos 
valdymo metais.

Su draugiškais linkėji
mais.

R. šarmaitis
Vilnius
1969. XI. 12

siuntė į Pietų Vietnamą kariauti. Jiems sumokėta 30,- 
000,000 dolerių..............

Tai buvę padaryta 1966 metais, bet iki šiol tai visa 
buvo laikoma didžiausioje slaptybėje!

Gerb. Redaktoriau,
Nuoširdžiausiai dėkoju už 

“Laisvę”, kurią reguliariai 
gaunu. * Malonu, kad mano 
medžiaga randa pritarimo 
ir spausdinama laikraštyje 
Šiuo kartu siunčiu autobi
ografinio pobūdžio prisimi
nimų pluoštelį “Aš esu elge
ta”. Buržuazinėje Lietuvo
je, trokšdamas mokslo ir ne
galėdamas jo gauti, buvau 
patekęs pas vienuolius sa
leziečius, kurie žadėjo iš
mokslinti, bet... pažadų 
neįvykdė. Apie vienuolyną 
ir išsivadavimą iš dogmų 
bei dievo praradimą, para
šiau knygutę “Žmonės su 
abitais,” kurią “Mintis” ne
trukus žada išleisti. Be to, 
su buvusiu Ekvadoro misi
onierium A. Girskiu para
šiau antrą knygą “Vienuo
liai tarp indėnų.” Ją ruo
šia išleisti “Vaga.” Tačiau 
niekur negaunu Pietų Ame
rikos žvėrių bei ikitų gyvū
nų nuotraukų ar paveiks
lėlių. Norius iliustruoti kny
gutę. Ipdėnų buitinių nuo
traukų bei džiunglių auga- 
lij ą gavau, o paukščių ir žvė
rių — negaunu. Ilgai svars
tęs, išdrįstu paprašyti 
Tamstą. Gal kartais būtų 
galimybė atvirukų ar nuo
traukų gauti. Labai prašy
čiau man padėti šiuo reika
lu. Atsiųskite. Persifoto- 
grafavęs, grąžinčiau. Pažy
miu — tik žvėrių ir paukš
čių gamtos fone.

Su nuoširdžia pagarba
Jūsų bendradarbis

Bronius Jauniškis
1969 XI12, Vilnius

Nuo Redakcijos: Jei ką 
iš “Laisvės” skaitytojų turi
te šiame laiške prašomų 
nuotraukų, būtų gražu, kad 
drg. Jauniškiui padėtumė
te. Jo adresas:

B. Jauniškis
Vilnius, Filaretų 36-1 
Lithuania, USSR

Mūsų krašto praeičiai tir-’ 
ti didžiulę vertę turi seno
vės paminklai — milžinka
piai, piliakalniai, senųjų gy
venviečių pėdsakai, juose iš
likę praeityje naudoti gink
lai, įrankiai, papuo šalai, 
įvairūs žmonių buities reik
menys. Visa tai leidžia pa
žinti ilgą istorinį laikotarpį, 
iš kurio rašytinių žinių vi
sai nėra arba jų labai maža.

Kasinėjimų apimtis
Per pastaruosius dvide

šimt metų archeologiniai 
paminklai buvo kasinėti 158 
vietovėje. Tyrinėta 19 ak
mens an.-'iaus stovyklų, ku
rių dalis priklauso dar X- 
IX tūkstantmečiui, o vėly- 
viausios — III ir II tūks
tantmečiui prieš mūsų erą. 
Iš tokių plačiai dabar ži
noma Šventosios akmens 
amžiaus stovykla prie Bal
tijos jūros, kur buvusių eže
rėlių pakraščių dumble išli
ko daug senovės žvejų me
dinių įrankių, netgi plau
šinių tinklų gabalai, įvairūs 
buitiniai daiktai, moliniai 
puodai ir gintaro papuoša
lai, o šiemet surasta me
dinė skulptūra, kuriai jau 
daugiau kaip 4,000 metų...

Piliakalniai
Kasinėti 22 piliakalniai ir 

keliolika senųjų gyvenvie
čių. Į muziejus patekę ra
diniai pasakoja apie senuo
sius mūsų krašto žemdir
bius, kokius javus ir gyvu
lius jie augino prieš kelis 
■tūkstančius metų ir vėliau, 
apie to meto medžiotojųdai- 
mikius, apie gyventojų pir
kias ir tvirtoves.

Kasinėta beveik visų stam
biausių Lietuvos pilių teri
torijose — ne tik Vilniuje, 
Trakuose ar Kaune, bet 
taip pat Liškiavoje, Medi
ninkuose, Biržuose, Klaipė
doje; Veliuonoje, Punioje. 
Šie paminklai parodė, kad 
mūras lietuviams- buvo pa^ 
žįstamas bent nuo XIII a. 
vidurio ir antrosios pusės, 
kad jau XIII a. pabaigoje 
ir XIV a. Lietuvoje buvo 
stiprių mūro pilių, turėju
sių sudėtingus gynybinius 
įrengimus.

Milžinkapiai
Nemaža padaryta ir ti

riant senuosius milžinka
pius, vadinamuosius šved- 
kapius, kuriuose iš tikrųjų 
ilsisi vietinių gyventojų — 
mūsų prosenelių palaikai. 
Buvo kasinėtos trys pilka
pių grupės ir vienas kapi
nynas iš VI-I a. prieš mūsų 
erą, o 38 pilkapynuose ištir
ti 226 pilkapiai iš II-XII a., 
64 kapinynuose atidengta 
apie 2,600 žmonių kapų iš 
H-XVII a. bei 335 žirgų ka

pai iš 11 - X 11 a. Šie ka
sinėjimai davė daugybę ra
dinių, padedančių pažinti ' 
ano meto drabužius, papuo 
šalus, įvairiais laikotarpiais 
naudotus įrankius ir gink
lus. Jie byloja apie senųjų 
Lietuvos gyventojų kultūrą, 
rodo, kad dalis iki mūsų 
dienų išlikusių tradicijų sie
kia tolimą praeitį.

Gautieji duomenys pade
da išaiškinti Lietuvos teri
torijoje gyvenusių baltų 
genčių — lietuvių protėvių 
teritorijas, padeda suprasti, 
kaip ir kada susidarė lie
tuvių tauta.

Sukauptoji medžiaga lie
ka svarbus šaltinis toli
mesniems tyrinėjimams, o 
geriau išlikę daiktai e Im
ponuojami daugelyje res-fc 
publikos muziejų.

Dar tik pirmi žingsniai
Tačiau tiriant tolimą pra

eitį, žengti tik pirmi žings
niai. Daugelį dabar dar ne
žinomų reiškinių gali at
skleisti tolesni tyrinėjimai. 
Todėl būtina visus archeo
loginius paminklus išsaugo
ti iki jie bus ištirti.

Daugelis tolimos praeities 
kultūros paminklų yra vie
ninteliai mūsų kaimų ir gy
venviečių istorijos šaltiniai 
iki XV-XVI amžiaus.

Neseniai įvykusiame po
sėdyje Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Mokslo 
ir kultūros komisija, išna
grinėjusi, kaip respublikoje 
vyksta archeologiniai tyri
mai, paragino vietines Ta
rybas, kultūros švietiiw 
įstaigas ir organizacijas dau
giau rūpintis archeologinių 
paminklų apsauga, sekti jų 
būklę, neleisti, kad jie bū
tų ardomi ir žalojami. Su 
tais, kurie pažeidžia įstaty
mus dėl paminklų apsaugos, 
turi būti kuo griežčiausiai 
kovojama.

Išsaugo ti archeologi n i a i 
paminklai padės geriau pa
žinti mūsų praeitį. Be to, 
požiūris į savo archeologi
nius paminklus, byloja apie 
tautos kultūringumą.

A. Tautavičius 
istorijos mokslų kandidatas, 
Lietuvos TSR Mokslų akademijos 
Istorijos instituto archeologijos 

grupės vadovas

Z. Zalepūga
Lietuvos TSR Aukšč. Taryboj- 

Prezidiumo vyr. referentas .

Washingtonas. — JAV de
legacijos galva Lodge re
zignavo iš Vietnamo taikos 
derybų vadovybės.

Paryžius. — Pietų Vietna
mo revoliucinės valdžios de
legacija kaltina Jungtinių 
Valstijų armiją nuskandini- 
mu 1,200 civilinių vietna
miečių Balangan miestelio 
prieplaukoje.

PAMAINYKIM
Kodėl čiulba vieversėlis t
Arimų laukuose,
Kodėl jis čia negyvena
Dzūkijos miškuose?

Pamainykim, mergužėle,
Duokit vieversėlį,
O mes duosim gegutėlę
Šį pavasarėlį.

Pačiulbės čia vieversėlis—
Bus už dirigentą,
Kai prąbunda mūs miškelis,
Kai aušrelė švinta.

O gegutė jus pribudins
Ankstąjį rytelį,
Kad artojai aukso grūdus'
Bertų į laukelį. j

V. Tatarelis

i
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< Už teisę būti žmogumi
Spalio 26 d.- sukako 75 me-davimų: paleisti revoliuci- 

fei nuo Petro Mickeliūno gi- nius kalinius, sudaryti lai
mimo dienos ir beveik 49 ką su Tarybų Rusija, pripa
mptai jo nebėra gyvųjų tar- žinti pulkų komitetus, su
pę. Ką gi spėjo nuveikti dvi- teikti kareiviams teisę da- 
dešimt šešerius metus gyve- lyvauti Steigiamojo seimo 
nęs jaunuolis, kad jį mini ši rinkimuose, atimti iš dvari- 
ir minės busimosios kartos? i ninku žemę ir išdalinti ją

P. Mickeliūno vaikystė ir darbininkams, mažaže- 
ankstyvoji jaunystė nebu- nnams_ įr kareiviams, laiku 
vo ypatingos: Daujėnų vals- įmokėti kareiviams algas 
čiaus pradinės mokyklos pagerinti maistą, sanitarinę 
mokinys, po to Šiaulių gim
nazijos moksleivis. Kaip ir 
daugelis jo vienmečių, moks
lu neužbaigė — teko rūpin- 
tie duona. 1913 metais bu
vo mobilizuotas į Rusijos 
kariuomenę. Į Lietuvą grį
žo 1918 metais.

1918-ieji reikalavo apsi
spręsti. Neprisimenu kok
sai poetas ir kokiame eilė
raštyje rašė: “Aš nežinau,! t r būsiu aš laimingas, bet 
ūti žmogumi aš privalau.” < 

Šlovė tiems, kurie lemiamą 
akimirką pasirenka šį devi
zą. Jį pasirinko ir Petras 
Mickeliūnas, 1918-1919 me
tais stojęs į kovą dėl Tary
bų valdžios, vadovavęs Dau
jėnų valsčiaus Tarybai. Kai 
pralaimėjo Tarybų valdžia 
ir P. Mickeliūnas, mobili-!
zuotas į Lietuvos burzuazi- mengS vadas ir valdžios at-

Kreipimasis į angliakasius
nišką progresą visose darbo 
srityse.

Reikia naujos unijoje va
dovybės, kuri būtų rimtai 
suinteresuota panaudojimu

priežiurą, aprūpinti drabu
žiais ir t. t.

Petras Mickeliūnas
Dalinių atstovai, nutarė 

vasario 22 dieną sušaukti vi
sų kariuomenės dalinių mi
tingą, pareikalauti, kad į jį 
atvyktii vyriausiasis kariuo-

Gruodžio 9. d bus svarbi 
diena Jungtinės Angliaka
sių Unijos (United Mine 
Workers of America) na
riams. Tą dieną įvyks uni
jos viršininkų rinkimai. į unijos apsaugai savo narių 
Mes gavome tuo reikalu at- sveikatos ir gyvybės. Da- 
sišaukimą nuo Joseph Ya- bartinė vadovybė su Mr. 
blonskio, pažangiųjų mai- Boyle priešakyje šį be galo 
nierių kandidato į unijos svarbų reikalą yra pamir- 
prezidentus. Jis yra senas (šusi. 
veikėjas, narys Vykdomo
sios Tarybos, labai gerai su
sipažinęs su angliakasių rei
kalais ir troškimais.

Joseph Yablonskio ir kitų 
pažangiųjų kandidatų siū
lomos reformos yra geros ir 
visų mainierių remtinos. Jos 
reikštų didelį pagerinimą 
ne tik Welfare and Retire- unijos prezidentus Joseph

Yablonskis labai aktyviškai 
dalyvavo angliakasių kovo
se 1920 ir 1930 metuose. Pa
sižymėjo dideliu kovingumu 
pikietos linijose. 1942 me
tais buvo išrinktas į uni
jos Vykdomąją Tarybą.

Lietuviai angliakasiai yra 
raginami balsuoti už Ya
blonski ir kitus pažangiu©- • 1 T • 1 i

Rep.

Apie Joseph Yablonski
Jis yra ateivio sūnus, gi

męs 1910 metų kovo 3 dieną 
Pittsburgh, Pa. Kasyklose 
pradėjo dirbti vos tik bū
damas 15 metų amžiaus. Jo 
tėvas buvo užmuštas kasyk
lose nelaimėje 1933 metais.

Dabartinis kandidatas j

ment Fund, bet ir visose 
darbo sąlygose tiems anglia
kasiams, kurie šiandien te
bedirba. kasyklose. Tuose 
pasiūlymuose ypatingai daug 
dėmesio kreipiama į page
rinimą kasyklose gyvybės 
ir sveikatos apsaugos prie
monių. Sužeidimai ir už
mušimai kasyklose nėra su
mažėję, nežiūrint to, kad! sius kandidatus, 
mokslas yra padaręs milži-1

Nauja poezijos knyga
Vilniaus leidykla “Vaga” 

šįmet išleido įžymaus T. 
Lietuvos rašytojo Antano 
Venclovos poezijos knygą 
“Mėlynojo Nemuno vingis” 
Ši 585 puslapių knyga, tai 
pilniausias kalbamojo auto
riaus poezijos rinkinys. Ap
lanko krašte skaitome:

“Knygoje ryškiai iškyla 
jaunystės romantika, kova 
prieš kapitalistinę priespau
dą, Tėvynės karo heroika ir 
tragiką, pergalės džiaugs
mas, šalies atstatymas, ke
lionės po Tarybų šalį ir už
sienio kraštus, kova dėl tai
kos. Čia taip pat daug kū
rinių amžinosiomis gamtos, 
meilės, draugystės, gyveni
mo ir mirties temomis”.

Kai kurie eilėraščiai buvo 
seniai išspausdinti atski
ruose leidiniuose, antologi- 

periodikoje. Pirmą

nę kariuomenę, tapo Kauno 
kareivių įgulos 1-ojo artile
rijos pulko puskarininkiu, 
gyvenimas dar kartą iš jo 
pareikalavo ryžtingai apsi- 
sprestį: už darbo liaudį, ar 
su jos priešais.

Lietuvoje buržuazinė 
valdžia stengėsi padaryti 
kareivius savo paklusniais 
tarnais. Jos nutarimas dėl 
politinių kareivių teisių 4 skelbė: “Visiems kariš
kiams, kol jie aktyviai tar
nauja kariuomenėje, drau
džiama: a) priklausyti prie 
politinių partijų arba kito
kiu politinių organizacijų ir 
dalyvauti jų darbuose, b) 
darvti bv kokias organiza
cijas, mitingus arba kitos 
rūšies susirinkimus politi
kos tikslais ir c) dalyvauti 
civilių žmonių taisomuose 
mitinguose ir kituose susi
rinkimuose be leidimo savo 
vvresnybės. Nusikaltę šiam 
i statymui bus baudžiami 
kaino valstybiniai nusikal
usi iki sunkiųjų darbų ka
lėjimo.” Dideji kareiviu ne- 
nasitenkinimą sukėlė Stei-'> _ rašoma susidoro
'narnoj© seimo rinkimų ista-1 S11 sukilėliais akto, 
tymas, atimantis rinkimų " - - -

, teise kareiviams arba, kaip kilimas- ' "J.
karčiai juokavo kareiviai, tuvos liaudies kovų už T: 
nustatantis, kad “rinki-1rvbu valdžia puslapis ja1' 
muose gali dalyvauti yisi,!n]a^aj nušviestas daugelio

stovai, tada įteikti jiems 
susirinkimo apsva r s t y t u s 
reikalavimus. Susirink i m e 
nekalbėta apie pasirengimą 
sukilimui. Vis tik nutarta 
būti kautynių aprangoje. 
Tačiau dar 21-osios vakare 
prasidėjo susirinkimai tarp 
sukilėlių ir sukilimo malšin
tojų. Vasario 22 d. įvyku
siame kareivių mitinge bu
vo išrinktas Revoliucinis ko
mitetas. Į jį įėjo Petras 
Micke liūnas, Domininkas 
Vizgirda it kiti — viso 9 as
menys. P. Mickeliūnas, su
kilimui plečiantis, tapo pri- 
nažintu Revoliucinio komi- 
'eto vadovu.

Vasario 23 d. sukilimas 
buvo numalšintas. Lietuvos 
buržuazinė vyriausybė žiau
riai susidorojo su jo daly
viais. “1920 metų kovo 12

Daktare Bružaitė
Tamsus rudens vakaras, ti naujausią medicininę lite- 

Lietus, vėjas ir žemė susi-'ratūrą, mokytis iš prityru- 
plakė į tirštą lipnią masę, siu medikų. 
Kėdainių miesto gatvėje — 
nė vieno praeivio, net maši
nų žibintai ir tie tirpo nak
tyje, Netikėtai šviesos iš 
tamsos išplėšė dvi figūrėles. 
Vieną jų pažinau: tai mūsų 
gydytoja Teklė Bružaitė. 
Nereikėjo spėlioti, ko ji čia. 
Pagalbos atbėgo moteriškė- 
tikriausia, vaikui tempera
tūra staiga pašoko iki ketu
riasdešimties — ir gydyto
ja išėjo...

Kaip ir visada, kai kažkur 
kažkas serga, ir žmonės be- xvzxxx__ ^X)
ga prie geltono namelio Jos-'čia prie T. Bružaitės durų 
vainių gatvėje.^ Tikėdami aįbę žmonių. Jos vaistai pa- 
gydytojos galia nugalėti li
gą ir jos žmoniškumu: nuo 
geltonojo namelio dar nė vie
nas negrįžo atstumtas ar ne-

Kėdainiuose ji nuolat dak
taro Jaržemskio pašonėje— 
pačios gydytojos žodžiais, 
daug ko ji išmokusi iš gero 
specialisto, jos knygų spin
toje rikiuojasi vokiškos, an
gliškos, prancūziškos kny
gos... Literatūrą gydytoja 
kaupia iki pat šių dienų — 
jos knygų lentynose mačiau 
pačius paskutiniausius me
dicinos mokslo veikalus. Gy
dytojos patirtis didėja — ne 
gražūs žodžiai, nors medi
kui ir jie reikalingi, sukvie-

1 o se, 
kartą jie surinkti ir sudėti 
į vieną knygą, padalytą į 
keliolika skyrių:

“Sutemų skersgatviuose” 
(1926), “Gatvės švinta” 
(1927), “Apie visokius daik
tus” (1927-1939), “Tėvynės 
šauksmas” (1943), “Obelis 
kur augalota” 1945), “šalies' 
jaunystė” (1947), “Pro žy
dinčius vartus” 1949-1950), 
“Kovoti, degti, nenurimti” 
(1953). “Sustokit, vakaro 
šešėliai” (1945-1954), “Žemė 
gera” (1956-1962), “Skevel
dros metu ir dienu” (1964- 
1968).

Tai daugelio metų dar
bas, rodąs didelę autoriaus 
energiją ir plačią talento 
apimtį. Nesu poetas, apie 
poeziją maža ką tenusima
nau, tad ir jų poezinės ver
tės nesiimu nagrinėti. Tai, 
manau, atliks to žanro spe
cialistai. O gerbiamam au
toriui šia proga tik noriu 
palinkėti ilgo amžiaus, geros 
sveikatos ir sėkmės kūry
bos darbe!

A. Petriką

LMS REIKALAI
Amerikos liaudies dainos už taiką

Pasaulio didžiausias choras lapkričio 15-tą dainavo 
tikras Amerikos liaudies dainas. Tas įvyko taikos dieną 
prieš Washington© monumentą, kai vienoje susirinkimo 
dalyje sukilo visi dalyviai ir iškėlę rankas pradėjo dai
nuoti:

“All we are saying is
Give peace a chance.”
Konservatyviai, dainavo 250,000 balsų; kiti spėja, 

kad buvo iki 300,000! San Francisco^ mieste susibūrė 
virš 175,000 maršuotojų po šūkiu “We shall walk in 
peace.” New Yorke, Newarke, Chicagoje, Clevelande, 
Seattle, ir šimtuose kitų miestelių universitetuose ir gat
vėse nuskambėjo daina “Everybody shout peace.”

Koks kontrastas nuo Pirmo ir Antro pasaulinio ka
ro laikų, kai komerciniai sukurtos dainos ragindavo jau
nuolius kariauti. Sakydavo: “Gražu mirt už savo šalį.” 
Dabar dainos kuriamos ant gatvių ir išreiškia tikrus 
žmonijos jausmus. Karo nereikia, duokite taikai progą! 
Galime pasidžiaugti, kad jaunimas aktyviai dirba liau
džiai rašydamas ir dainuodamas apie dabartinius įvy
kius, apie civilinius neteisingumus, apie skriaudas, rasiz
mą, kapitalizmą, draftą, karą, taiką, šiuolaikinės dai
nos iš tikro išreiškia tikrą padėtį. Ir šis pakrypimas į 
realybę jau pasireiškia visur — mokyklose, koncertų sa
lėse, bažnyčiose, net ir laidotuvėse.

Paimkime įvykį mažame miestelyje Manchester, 
N. H. Laike Darbo Dienos: švenčių buvo parvežti palai
kai kareivio Richardo Genest, 24 metų, kritusio Viet
name keturios dienos prieš jo paleidimą iš tarnybos. Pil
kas plieninis karstas buvo apklotas Amerikos vėliava. Jo 
jauna našlė ir draugai nuėmė vėliavą ir karstą apdengė 
žydinčiomis gėlėmis, pareikšdami: “Kokią laisvę turėjo 
Richardas! Jis visada buvo prieš karą, bet jokio pasi
rinkimo neturėjo — ir dabar nieko neturi.”

Kai laidotuvėse jis buvo nuvežtas prie altoriaus, 
žmona ir jos sesuo pradėjo dainuoti ir vedė kitus, gitarui 
palydint, Pete Seegerio prieškarinę baladę “Where have 
all

išskyrus kalinius, pamišė
lius ir kareivius.”

Be to, nors užsienio impe
rialistai rėmė Lietuvos bur
žuazija, 1920 metų pradžio
je kariuomenei trūko maiš

yto bei aprangos. Tai dar 
padidino kareivių neramu-

cheną 4 vai. 45m11^ ryto paguostas. Jei kam sunku 
i nusipirkti vaistų — gydyto
ja pati juos įdavė — tokių 
vaistų ji turėjo nusipirkusi 
sau. Jei nujautė, kad žmo
gui reikalinga materialinė 
parama — pati pirmoji atė
jo į pagalbą ... Pati pirmo
ji visur!

Teklės Bružaitės — gydy
tojos kelias prasidėjo prieš 
35 metus. Gavusi į rankas 
Kauno Valstybinio univer
siteto diplomą, jaunoji me
dikė patiria pirmuosius 
džiaugsmus ir nesėkmes, kai 
medicina gelbsti žmogų ar
ba pralaimi rūstiems gam
tos dėsniams. Dar trūks- liarumu prilygstantis T. 
ta ir patirties — reikia sek-, Bružaitei. Kažin, ar atsi-

Ivvkdinamas Karo Teismo 
^nsnrendimas sušaudymu... 
1) Micke liūną Petrą, 2) 
Vizo-irdo Domininko... ant 
1R žingsniu tolumu nuo duo- 
Kss 20-mi kareiviu šaudan-

Kauno įgulos kareiviu su- 
; — įspūdingas Lietu- 

h-

žvmių tarybinių istorike 
darbuose, kaip J. Jurginio 
“Kauno įgulos kareivių su
kilimas 1920 metais,” S. La
zutkos ir A. Kulišiuvi e n e s 
straipsnyje “Kauno įgulos 
kareivių sukilimas 1920 me
tais (Istoriografija ir kai

faraono akiniai
Apsauginiai akiniai nuo 

saulės buvo vartojami ir se
novės Egipte. Žinoma, anais 
laikais tokia prabanga nau
dotis galėjo tik faraonai. 
Archeologų surast, akiniai 
Archeologų surasti akiniai 
mažai tesiskyrė nuo dabar
tinių; tie patys du tamsūs 
stiklai, tik bronziniai rėme
liai surišti raišteliais.

deda, šimtai kėdainiečių gy
dytojai dėkoja už sugrąžin
tą sveikatą!

Pokario metais gydytoja 
T. Bružaitė vadovavo vai
kų konsultacijai, išauklėjo 
ir ištisą jaunųjų pediatrų 
kartą. Dirbdama konsulta
cijoj, vaikų ligoninėj, rent
gene — gydytoja ėjo ten, 
kur ją kvietė — T J Bružai
tė visada buvo pati kukliau
sia, visus nuopelnus skyrė 
darbo draugams. O juk vai
kų mirtingumas rajone per cionalizu o t u o s e bankuose 
tą laiką sumažėjo bent pen
ketą kartų! Ir tai, visų pir
ma, mūsų gerbiamos dakta
rės nuopelnas.

.. .Vargu, ar mūsų tarpe 
yra gydytojas, savo popu-

New Delhi. — Indijos na-

depozitai smarkiai pakilo 
per pastaruosius keletą mė
nesių.

ras nors vienas, tiek poilsio 
valandų atidavęs žmonėms.

L. Šimkūnas
Rajono nusipelnęs vyr. gydytojas

the flowers gone.”
“Where have all the flowers gone, long time passing?
Where have all the flowers gone, long time ago?
The girls have picked them every one,
Oh, when will they ever learn?
Where have all the young men gone, long time passing?
They’re all in uniform,
Oh, when will they learn?
Where have all the soldiers gone?
Tell me, where have all the soldiers gone?
They’ve gone to graveyards everyone,
Oh, when will they ever learn?” '
Ir vėliau, kai laidotuvių dalyviai praėjo, pro karstą, 

velionio žmona vėl per ašaras pradėjo dainuoti,1—ši kartą 
Bob Dylano prieškarinę dainą “Biowin’ in the Wind.”

“How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
How many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
How many times must the cannon balls fly
Before they’re forever banned?

’'weicB* . ’’The answer, my friend, is blowin’ in the wind, .
The answer is blowin’ in the wind.’’

How many times must a man look up
Before he can see the sky?
How many ears must one have
Before he can hear people cry?
How many deaths will it take Till he knows
That too many people have died?

The answer, my friend, is blowin’ in the wind, 
The answer is blowin’ in the wind.

Patariame Meno Sąjungos chorams susipažinti kiek 
nors ir su Amerikos liaudies dainomis. Lai mūsų balsas 
prisideda prie to milžino taikos choro.

Mildred Stensler
LMS Sekretorė

mus.
1920-ųjų metų vasario 

antrojoje pusėje Kauno ka
lėjimo politiniai kaliniai pa
skelbė bado streiką. Strei
kas ir ta proga Lietuvos Ko
munistų partijos išleistas at
sišaukimas į kareivius, pa
skatino juos ryžtingesniems 
veiksmams. Vasario 20 die
ną Kauno įgulos daliniuose 
pradėjo buriuotis kareiviai, 
vyko jų pasitarimai. Tą pa
čią dieną kareiviai, komu
nistų iniciatyva, sušaukė 
Kaune stovinčių dalinių at
stovų pasitarimą, kuriame 
dalyvavo apie 200 delegatų. 
^Pirmininkauti susirinkimui 
buvo išrinktas komunistas 
Petras Mickeliūnas. Susi
rinkimas nutarė pateikti vy
riausybei ir kariuomenės va
dovybei eilę svarbių reika-

kurie klausimai)” ir kit. 
Aptariant šį sukibimą, visa
da skiriama daug vietos 
Petrui Mickeliūnui, — vie
nam veikliausių šio sukilimo 
vadovų.

A. Lazickaitė
Partijos istorijos instituto prie 
LKP CK mokslinė bendradarbė

JAUTRUS MOKYTOJAS
Mokinys sako mokytojui:
— Pone mokytojau, bet 

aš juk neužsitarnavau dve
jeto...

—Žinau, tačiau aš viene
to niekam nerašau iš prin
cipo.

Ciudad Madero, Meksika. 
Keturi sprogimai suardė 
aliejaus įrengimus ir užmu
šė 8 darbininkus. Elektrėnai vakare •

Bekretanti silpna, silpna senutė menas, 
Palinkus ant lazdos,

Ir veidas jos raukšlėtas, toks išsekęs, senas, 
Užgesęs ant lentos, 
Kietos, nykios, šaltos...

Prie karsto tykiai mirksi žvakė bičių vaško, 
Jau baigiasi dagtis...

Liepsnos prie pat žvakidės žiedo nieks neblaško: 
Jau išsemta lemtis...
Tik pliūpsnis ir... naktis...

Juk žvakės tam ir liejamos, kad degtų ryškiai, • 
Kad šviestų jų liepsna,

Kad patalpa nubalzgintų, nupliekstų blyškiai, 
Kad jaustus ne viena 
Nakty širdis liūdna.

Jei skersvėjai neužpučia nulietos žvakės, 
Ryte vos uždegtos,

Liepsna jos blaškoma nepasiduoda, plakas 
’Pilna vilties karštos 
Išdegt lig apačios.

S. Juzapelis

\
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usco, Cal.
rosienė, iš Washing tono 
Sovietų Ambasados du na
riai (vardų neteko sužino
ti) ir jaunuolis Joe Harris, 
narys Amerikos jaunuolių 
delegacijos, kuri pereitą 
vasarą lankėsi Tarybų Są
jungoje.

Atpasakojimas visų kal
bėtojų turiningų kalbų už
imtų nemaža brangios laik
raščio vietos. Vienu žodžiu, 
visi kalbėjo Tarybų Sąjun
gos klausimu ir prisiminda
mi mūsų šalies Amerikos 
neramią padėtį. Tenka pa
žymėti, kad Harry Bridges 
išstojus kalbėti, momenta
liai visa salės publika atsi
stojo ir aplodismentai ūžte 
ūžė. Taip pat buvo ir jam 
kalbą užbaigus. Jo kalbos 
tema buvo Rusijos Revoliu
cija ir jo įspūdžiai keliau
jant po Tarybų Sąjungą.

Kalbamam Institutui bu
vo renkamos aukos, deja, 
aukų suma nesužinota. Nuo 
lietuvių kultūrinių organi
zacijų — San Francisco, 
Oakland, ir Yucaipa, — au
kų buvo $150. Visos trys 

[kolonijos aukojo po $50.
Lapkričio 15 dienos 

moratoriumo demonstracija
Tikrai ši mūsų mieste 

lapkričio 15-osios dienos 
prieškarinė demonstracija 
paliko San Francisco gy
ventojams nemažą įspūdį ir 
tiesiog nustebino savo skait- 
lingumu. Demonstracija 
prasidėjo anksti ryte nuo 
miesto pakraščio Embacade- 
ro ir gatvėmis demonstran
tai išsiliejo lyg didi van- 
dens upė. Maršavimas tę
sėsi 8 mylias link Golden 
Gate Parke paskirtos vietos 
Polo Field. Jau apie 12-ą 
valandą ši didelė aikštė ta
po užpildyta demonstran
tais. O jau laike antros va
landos, nuo krantinės žvel
giant, rodės lyg būtų koks 
platus ežeras — juda, mar
guoja. Be abejo, žmogui, 
savo akimis nemačiusiam 
šio viso nuostabaus vaizdo, 
entuziazmo neįmanoma įsi
vaizduoti.

O visų labiausiai jaudi
nantis vaizdas ir entuziaz
mas pasireiškia laike kalbų 
per šimtais tūkstančių iš
keltas rankas ir įvairius 
prieškarinius šūkius, pav., 
ikaras turi būti baigtas da
bar, dabar, dabar! — now, 
now, now!

Muzika su įvairiomis dai
nomis ir įžymių kalbėtojų 
kalbos, ypač Rev. Ralph 
Abernathy tvirtas balsas ir 
kiekvienas jo tartas žodis 
skardėjo po plačią apylinkę.

Abernathy, tarp kitko, sa
kė: “Jūs ir aš būtinai tu
rime Richardą Nixoną iš
traukti iš Washingtono!”

Prie to, Oregono valsti
jos buvęs senatorius Wayne 
Morse sakė: “Šios rūšies 
demonstracijos už nutrau
kimą karo turi tęstis kiek
vieną mėnesį!”

Ralph Abernathy kalbė
damas paskelbė, kad čia de
monstrantų randasi 350,000. 
Žinoma, miesto komerciniai 
laikraščiai demonstrantų 
skaičių mažina.• • •• ** • •

Leono Joniko mirtis ne 
vienam iš mūsų širdį su
spaudė, ne vienam ašara iš
krito. Pasigesime jo pui
kių raštų ir jo dažno sveiko 
humoro. Nuoširdi užuojauta 
jo žmonai Alisei, sūnui, vil
niečiams ir visiems jo drau
gams.

L—ma

Mūsų žinios |
Lapkričio pradžioje įvyko 

mūsų LLL) ir LDJS kuopų 
susirinkimas pas gerus žmo
nes Koy ir Madeline Mijat, 
luos Aicos, Cam. Kažkaip 
rudens gražios dienos po
piete puikiai nuteikė na
rius ir atsilankiusius 
svečius. Posėdžio eiga ėjo 
sklandžiai ir konstrukty
viai. Tarpe įvairių tarimų 
bei kuopų reikalų LLD 
kuopos nariai vienbalsiai 
nutarė paskirti “Laisvės” 
ir “Vilnies'’ rudeniniams 
fondams.

Kalbant apie vajų, ten
ka pažymėti, kad mūsų 
spaudos v a j i n i n k ė yra 
veik 1 i o j i Valė Butkienė 
Jau kelinti metai ji darbuo
jasi bendrai su Oaklando 
veikliąja nare Violeta Ta- 
raškiene. Iš tikrųjų mūsų 
visų pareiga, ypač organi
zacijų narių ir spaudos rė
mėjų pareiga yra kiek ga
lint kooperuoti su vajinin- 
kėmis. Šis svarbus ir dide
lis darbas nėra lengvas. 
Ypatingai kuomet mūsų 
žmonės dažnai išsikelia gy
venti užmiesčiuose, vajinin- 
kams tenka jų ieškoti bei 
dar ne kartą tuo pačiu tiks
lu pas juos lankytis. Pav., 
aną dieną gavau laišką iš 
Los Angeles miesto nuo 
Onutės Bernotienės, kuri 
yra Los Angeles ir jo apy
linkės vajininkė. Ji nusi
skundžia, kad jai dažnai 
tenka kelias dešimtis mylių 
važinėti po porą kartų pas 
tuos pačius žmones. O iš 
Los Angeles miesto trafiko 
užkimštais keliais išsivin- 
giuoti į užmiesčius yra ne
maža problema. Todėl, ro
dos, kiekvienam spaudos 
skaitytojui bei rėmėjui rei
kėtų apie tai pagalvoti ir 
stengtis stoti vajininkams į 
talką.

Beje, posėdžiui užsibai
gus, teko išgirsti iš M. Mi- 
jatienės vyro Koy, kad Ma
deline šį mėnesį pasiruošus 
į malonią viešnagę — į ža
vingą Honolulu, Hawaii. 
Ten Madeline sutiks savo 
dukrą su josios šeima ir ki
tais giminėmis. Tai bus, 
taip sakant, visos šeimos 
susitikimas gražiajame Ha
waii. Madeline Mijatienės 
(buvusios Paukštienės) 
dukra su šeima dažniausiai 
gyvena toli nuo Amerikos 
krantų. Linkėtina Madeline! 
puikiausios viešnagės pas 
savuosius.

Varde kuopų narių ir 
svečių širdingiausias ačiū 
abiem Mijatam už skanias 
vaišes ir malonią, gražią 
popietę.

Sėkmingas masinis mitingas
Lapkričio 9 dieną įvykęs 

American-Russian Instituto 
masinis mitingas buvo ga
na sėkmingas. Proga — 37 
metų Instituto sukaktis ir 
52 metų Tarybų Sąungos 
sukaktis. Institutas kasmet 
atžymi šias dvi garbingas 
sukaktis. Šiemet kažkaip 
masinis mitingas buvo ir 
gausesnis ir publikos nuo
taika buvo puiki.

Suei/a įvyko puošniame 
Jack Tar viešbuty ir erd
vioje salėje. Šios gražios 
popietės kalbėtojai buvo se
kami : Instituto kultūrinių 
ryšių su užsieniais profeso
rius Holland Roberts, žy
mus advokatas Vincent 
Hallinan, laivakrovių unijos 
žymusis organizatorius 
Harry Bridges, veikli už 
taiką kovotoja Ksavera Ka-

LLD RE
Iš LLD 6-os apskrities 

konferencijos
Konferencija įvyko 1969 

m. spalio 19 d., Eddystone, 
Pa.

Atidarydama konferenci
ją, apskrities pirmininkė J. 
Stanienė paprašė delegatus 
atsistojimu pagerbti miru
sius A. J. Pranaitį ir O Žai- 
neraitienę.

Mandatų komisijos nariai 
pranešė, kad konferencijoje 
dalyvauja šie nariai: 10 kp. 
Philadelphia, Pa. : J.Kaz- 
lauskas, R. Merkis, F. Va
lentą, P. Valentienė, H. Tu- 
reikienė; 25 kp. Baltimore, 
Md.: J. Stanys, J. Deltuva, 
O. Kučiauskaitė, P. Pasers- 
kis; 30 kp. Chester, Pa.: J. 
Šlajus. Viso 10 delegatų, ku
rie atstovauja 55 narius.

Konferencijos pirmininke 
išrinkta J. Stanienė, sekre
torė O. Kučiauskaitė.

Iš 6-os apskrities komite
to raporto, pasirodė, kad 
apskritis savaime daug ne
nuveikė. Komiteto nariai 
gyvena tolokai viens nuo 
kito. Amžius irgi trukdo 
veikimui. Bet kuopos veikia 
neblogai.

Ypatingai gerai laikosi 
Philadelphijos 10 kuopa. 
Narių turi 40. Susirinkimai, 
kad ir neskaitlingi, laikomi 
kas mėnesį. Kuopa surengė 
tris pobūvius, kurie davė 
$574.01 pelno, o įskaitant 
draugų Ramanauskų paren
gimą, kuriame 10 kuopa 
daug darbavosi, ir pelno li
ko $427.20, tad viso . pelno 
buvo $1,001.01. Žinoma kuo
pa nepagailėjo aukoti ten 
kur jų manymu reikalinga. 
Iš 10 kuopos “Laisvė” gavo 
$115, “Vilnis” $150, “Liau
dies Balsas” $50. Buvo su
rengta draugiška vakarienė 
pasitikti iš Lietuvos at
vykusius turistus viešbuty
je, padengiant išlaidas iš kp. 
iždo. Mirusiųjų draugų kar
stus kuopa papuošia gėlė
mis. Ižde kuopa turi $189.14. 
10 kuopos nariai dalyvauja 
demonstracijose ir šiaip kul
tūriškuose pobūviuose, ku
riems tik sąlygos leidžia. 
Raportavo J. Kazlauskas.

25 kuopa, Baltimore, Md., 
veikime daug didžiuotis ne
gali. Kuopoje randasi 15 na
rių, susirinkimų laikė per 
metus tik 3. Parengimų su
rengta 2. Vieną parengimą 
surengė draugai J. J. Sta- 
n i a i, draugės Stanienės 
gimtadi e n i o paminėjimui, 
kuriame surinkta $140 ir 
Stanienė paskirstė sekamai: 
“Laisvei” $70, “Vilniai” $70. 
Kuopa “Laisvę” parėmė su 
$192 —sveikinimais šėrinin- 
kų suvažiavimą ir vajaus 
fondui. Taipgi $20 aukota 
Komitetui Kovai prieš Fa
šizmą, Chicago j e. Iš viso 
kuopa išaukojo $282. Kuo
pos ižde yra virš $150. Ra
portavo O Kučiauskaitė.

30 kuopa, Chester, Pa., jo
kio veikimo neturi išski
riant iškolektavimą mokes
čių iš narių. Raportavo J. 
Šlajus.

Sekantiems metams į ap
skrities komitetą išrinkti: J. 
Stanienė pirmininke, O. Ku
čiauskaitė sekretore, A. 
Lipčius finansų sekreto
rium ir E. Mulokiutė iždi
ninke.

Kadangi konferencijoje 
dalyvavo A. Bimba, jis pla
čiai kalbėjo organizacijos ir 
spaudos reikalais. Taipgi 
palietė įvykusį visoje šalyje 
spalio 15 d. antikarinę de
monstraciją, jos naudą ir 
tikslus.

Kaip jau priimta iš se
niau, buvo suruošti pietūs

delegatams ir svečiams. Per 
pietus suaukota $246, tad 
pridėjus prie ižde buvusių
jų, tapo išaukota spaudai 
$300. A. Lipčius, finansų se
kretorius, pilnai apie tai jau 
rašė.

O. Kučiauskaitė konferencijos sekretorė
Philadelphia, Pa.

Mirė Kazimieras Daulens- 
kis Miami, Fla., lapkričio 9. 
Lapkričio 14 atvežtas į. Phi- 
1fadelphiją ir pašarvotas Ka
valiausko koplyčioje, 1601- 
03 So. 2nd St. Palaidotas 
Oakland kapinėse tą pačią 
dieną, Philadelphijoje.

Nuliūdime liko dukra Mrs. 
Ruth Campion ir trys anū
kai.

Velionis gyveno 111 N. W. 
95th Ave., Miami, Fla.

Duktė Rūta taria ačiū flo- 
ridiečiams ir philadelphie- 
čiams, kurie jį lankė ir pa
lydėjo jos tėvelį į amžiną 
poilsio vietą.

Mrs. Ruth Campion 
27 Hillcrest Lane 
Willingboro. N. J.

Scranton, Pa.
Lapkričio 12 d., gana il

gai nesveikavęs, mirė Jonas 
Kunickas. Palaidotas 15 d.

Apie metai laiko kai ve
lionis su savo žmona per
sikėlė gyventi į šį miestą. 
Kadangi jo sveikata jau bu
vo palūžus, tai mažai kur 
išeidavo ir nesusitikdavo su 
čia likusiais pažangiečiais. 
Dėlei to ir mažai ką gali
ma parašyti apie velionį. 
Tik tiek žinoma, kad buvo 
“Laisvės” skaitytojas ir 
LLD narys. Manau, kad jo 
draugai iš apylinkės, kurioj 
jis gyveno per apie 25 me
tus, gal galės daugiau apie 
jį parašyti.

Linkiu ištvermės jo žmo
nai, o jam—lai bus lengva 
šios šalies žetnelė.

Koresp.

Waterbury, Conn.
Spalio 28 d. mirė Teofilius 

Latvėnas, pastaruoju laiku 
gyvenęs 492 Fair Oaks St., 
San Francisco, Calif.

Prieš 25 metus jis gyve
no Waterbury ir buvo tarp 
lietuvių gerai žinomas. Pir
miau aš su juo susirašinė
jau. Apie jo mirtį man pra
nešė viena moteris ir klau
sė, ką aš apie jį žinau, nes 
buvome geri draugai.

Bet aš nieko nežinau, nei 
iš kur kilęs, nei apie jo gi
mines, ar jis kur nors jų 
turėjo.

Jau bus 35 metai, kai jis 
gyveno San Francisco mies
te. Taigi, jei kurie ką nors 
apie Teofilių Latvėną žino
te, malonėkite man praneš
ti, nes turto administrato
rius ieško giminių.

» J. Strižauskas 
580 Welmot Ave. 
Bridgeport, Conn. 06607

Nepaprastas mokytojų 
streikas Anglijoje

Londonas. — Pirmas toks 
nacionalinis mokytojų strei
kas Anglijoje įvyko šį mė
nesį. Streikavo 30,000 mo
kytoju pusantros dienos. 
: Nacionalinė Mokytojų Są
junga dabar iššauks strei- 
kan 1,000 mokytojų gruo
džio 1 d. Jeigu nebus susi
tarta dėl algų pakėlimo, 
tuomet streikas bus plečia
mas.

APIE KOVĄ GAMTOJE

Mintys, ūžt 
skruzc

Kartais, atrodo, papras
tas, kasdienis dalykas at
kreipia dėmesį, sukelia pla
čias asociacijas, priverčia 
mąstyti ir daug ką suprasti.

Štai miške grybaudami 
su dvylikamečiu sūnumi už
tikome didžiulį skruzdėlyną. 
Kai aš uždraudžiau jį pa
krapštyti, jis pasijuto nu
skriaustas, nes jam norėjo
si žinoti, kas jo viduje. Ir 
akim ėmėm stebėti netoliese 
zujančias skruzdėles, paste
bėjome, kad iš skruzdėlyne 
tolyn jos neša baltas, už sa
ve didesnes lėliukes. Kas 
atsitiko? Juk vaikystėje, 
praardžius skruzdėlyną; 
tekdavo matyti, kaip jos 
skuba gelbėti baltas lėliu
kes, slepia jas į sveikąją 
skruzdėlyno dalį!

Už ką jos kovoja
Atidžiau įsižiūrėjus, pa- 

aiški, kad skrusdėlės dve
jopos: didesnės — rudos ir 
mažesnės — j uodo s. 
Rudosios tempia lėliu
kes, o juodosios stengiasi 
atimti. Prisiminus zoologi
jos pamokas, dėmesys dar 
labiau įsitempia. Pamato
me, kaip susikimba kokia 
ruda skruzdėlė su j u o- 
dąja, ir jos pešasi, ir juo
doji lieka gulėti nejudėda
ma. O kitur žiūrėk, kelios 
juodosios, įsikabinusios į 
vieną rudąją, negailestingai 
ją nugalabija.

Vadinasi, vyksta karas. 
Rudosios skruzdės užpuolė 
juodųjų skruzdėlyną, prisi
plėšė iš jų lėliukių ir gabe
nasi į savo skruzdėlyną, kur 
iš lėliukių išsiritę juodosios 
skruzdės dirbs juodą darbą 
rudosioms.

Ar nepanašiai kariaudavo 
senovėje graikai ir romėnai, 
kad kaskart galėtų parsi
vesti naujų darbo rankų sa
vajai vergovinei santvar
kai? Tik žmonės tai darė 
sąmoningai, o šie gyviai — 
vadovaudamiesi instin k t u. 
Bet jie lygiai taip pat kimba 
priešui už gerklės, kanda, 
smaugia ir, pakloję auką, 
puolą prie sekančiosios.

Evoliucija, sukurdama vi
suomeninius vabz džius — 
skruzdės, termitus, bites — 
iškrėtė žmonėms lyg savo
tišką pokštą, lyg parodė 
jiems pavyzdį, kaip turėtų 
ir jie tvarkytis, būdami vi
suomeninės būtybės.

Kova ir kova
Bet žmogus linkęs verčiau 

mėgdžioti gyvius, kurie in
dividualiai kovoja už būvį. 
Jam kažkodė] labiau impo
nuoja pavienė, o ne kolekty
vi kova už būvį. Gal jie no
ri pateisinti savo paskelbtą
jį šūkį: žmogus žmogui — 
vilkas? Kodėl jis linkęs gar
džiuotis žiaurumais? Juk 
gamtoje plėšrūnai gali išgy
venti, ir nenaikindami vie
nas kito. Šuns organizmas 
gali išsiversti ir su “vegeta
rišku” maistu. O bitės pasie
kia tokią tobulą tuo atžvil
giu egzistenciją, kad, mai- 
tindamos save, atlieka gam
tai paslaugą — padeda ap
dulkinti augalų žiedus.

Bet kolektyvi kova už bū
vį įdomi kitu aspektu—kad 
ji įneša pasiaukojimo mo
mentą. Žūdami individai sa
vo mirtimį pasitarnauja ko
lektyvui. Tas žuvimas gali bū
ti nesąmoningas, prievarti
nis, ir sąmoningas, savano
riškas, bet vis tiek jis turi 
pasitarnaujamą galią kolek
tyvui. Kare, mūšyje, tas au- 

ikus miške 
lėlyną
kas parenka atsitiktinumas 
burtų būdu. Individas vis 
vien žino, kad, jeigu jam 
teks kristi, jo auka taps iš
perkamuoju faktoriumi 
bendrijai, būriui, pulkui.

Šitas aukos dėsnis, kolek
tyvui kovojant už būvį, pa
sireiškia ne tik kare. Pa- 
zyzdžiui, kai, vilkstinei trau
kiant palei kalnų bedugnes, 
denas paslydęs žūsta, jis 
avo mirtimi primena liku- 
;iems būti kelis kartus at
sargesniems.

Iš šių dienų įgyvenimo
Paimkime šių dienų mo- 

lernųjį gyvenimą — auto
transportą. Kas priverčia 
’aikytis griežtos drausmės? 
Įvykusi avarija tampa šau
kiančiu perspėjimu visiems 
likusiems. Toji auka buvo 
priverstinė, bet ji taip pat 
turi pasitarnaujamą pras
mę kolektyvioje kovoje su 
gamta, su griežtais jos dės
niais.

Bet kaip įprasminti tikrai 
absurdiškas, atsitiktinas au
kas, kaip jaunos motinos 
mirtis begimdant, kaip visi 
nelaimingieji, kuriuos ištin
ka nepagydomos ligos,—vė
žys., ir visokie paralyžiai? 
Žemės drebėjimų aukos, at
rodo, nieko bendro neturi 
su visuotiniu prasmingos, 
pasitarnaujamos aukos dės
niu.

Mirties grėsmė
Bet ar iš tikrųjų taip? 

Įsivaizduokime žmogų, ku
riam kokios nors stebuklin
gos galios garantuoja ilgą 
nemirtingumą. Pažinda m i 
žmogaus prigimtį, mes nea
bejojame, kad jis suįžūlėtų 
ir, Savo naudos siekdamas, 
imtų su nieku nebesiskaity
ti. Tad ar mirties grės
mė nepriverčia jo atsižvelg
ti į kolektyvą? Mirties grės
mė bet kokiame amžiuje, 
bet kokioje padėtyje ir bet 
kokiose aplinkybėse! Ar at
sitiktinai žūstantieji nepri
mena akivaizdžiai aplinki
niams, kad jie brangintų sa
vo gyvybę ir gyventų pras
mingai, klausydami prigim
ties dėsnių? Turint omeny
je, kad žmogaus prigimtyje 
slypi gyvas visuotinas troš
kimas, anot .vieno poeto, “ir 
neiti į kapą be likusio ženk
lo, kad žmogumi buvęs”, ar 
mintis, kad mirtis gali už
klupti bet kada, neverčia jo 
panaudoti kiekvieną akimir
ką tam, kad “paliktų tą 
ženklą”? Vadinasi, ir atsi
tiktinėse mirtyse galima 
įžiūrėti kolektyvinės kovos 
už būvį aukų prasmingumą.

Tačiau kokią prasmę turi 
aukos tų juodųjų skruzdžių, 
kurios lieka gulėti negyvos? 
Jų skruzdėlynas juk apiplė
štas! Išsiritusios iš pagrob
tų lėliukių juodosios turės 
tapti vergės rudosioms. Jo
kių šansų atsirevanšuoti! 
Vienintelė išeitis — kad ru
dosios susilauks kitų stip
resnių priešų ir nuo jų tu
rės nukentėti.

Kovos žiaurumai
Gamtos džiuglėse kova už 

būvį — ir individuali, ir ko
lektyvi — klaikiai žiauri. 
Žmogus šiandien daug kur 
sąmoningai stengiasi mėg
džioti gamtos džiungles. Bet 
jo kova už būvį norom ne
norom kolektyvi. Žmonija 
tikisi, kad klaikios paskuti
nio karo aukos — tai duoklė 
griežtiesiems gamtos dės
niams, kad būtų pasiekta vi
suotinės taikos era* žmonės

visa savo būtybe trokšta ti
kėti, kad praeities aukite 
turėjo didžią prasmę, žen
giant į nepaprastą ateitį. ■ 
Niekados nebekloti milijonų' 
gyvybių kolektyvinėje ko
voje už būvį! Tą kovą pa
kelti į aukštesnę pakopą, 
atsisakyti smurto ir pereiti 
prie idėjinės kovos, kuri 
vienintelė ir dera žmogui 
kaip protingai būtybei. Ma
sinio naikinimo ginklų išto- 
bulėjimas juk atvestų ją į 
savižudybę, ir šis faktas re
aliai verčia atsisakyti tau
tas nuo tų ginklų vartojimo.

žengiame pirmyn
Ir atrodo, kad ta linkme 

žengiama. Imperiali s t i n e i 
Amerikai vis sunkiau palai
kyti karinės isterijos atmos
ferą. žmonės, griebdamiesi 
idėjinio įsitikinimo priemo
nių savo kolektyvioje kovo
je prieš prievartą kloti gy
vybes, atrodo, netrukus ga
lės pereiti prie kitokios rūj 
šies kolektyvios kovos su V 
gamta, visapusiškai ją pa
jungti sau ir pažaboti liepia 
juk pati žmogui tos gamtos 
įdiegta prigimtis.

Skruzdžių karą mudu su 
sūnumi jau pamiršome. Mū
sų kašelės artipilnės grybų. 
Užkandžiauname geltono 

' sūrio buterbrodais. Tylu ru
denį miške. Tik žiogeliai 
smuikuoja, margi drugiai 
mirga lapų žalumoje.

J. S.

Įsimylėjęs robotas
Tai ne fantasto išmonė, o 

tikras faktas: kartą Robis 
— elektron i n i s “Dženeral 
motors” (JAV) laboratori
jos robotas—staiga ėmė ožiuo
tis. Paprastai nuoširdus irs; 
klusnus, jis atsisakinėdavo’ 
dirbti arba darė daugybę 
klaidų. Mokslininkai nusi
plūkė, ieškodami tokio elge
sio priežasčių: Robį išardy- 
davo, apžiūrėdavo kiekvie
ną detalę ir sujungimą, bet 
viskas perniek.

Kaip paprastai, padėjo 
atsitiktinumas. Tech nikai 
pastebėjo, kad Robis prade
da ožiuotis, kai pro šalį pra
eina viena graži darbuotoja. 
Po ilgų tyrimų buvo nusta
tyta, kad “įsimylėjėlį”—ti
kriau, jo jautrius fotoele- 
mentus jaudino merginos 
lūpų dažų atšvaitas.

Washingtonas. — Penta
gonas skelbia, kad išmokėjo 
milijoną dolerių atvežimai 
9,000 kareivių į sostinę 
prieš moratorium demons
traciją lapkričio 14 ir 15 
dienomis.

Skaitytoji! Dėmesiui
Kaip kiekvienais metais, 

mūsų skaitytojai sveikini! 
savo gimines, pažįstamus ir 
artimuosius su sezoninėmis 
šventėmis, per laikraštį 
“Laisvę.” Sveikina gyvenan
čius Amerikoje, Kanadoje, 
Lietuvoje ir kitose dalyse 
Europoje ir Lotynų Ameri
koje

Tad dabar prašome pri
siųsti tokius sveikinimus, 
kad galėtume priruošti iš 
anksto. Prisiųsdami pasku
tinėmis dienomis, pasidaro 
mums daug keblumų. Tokie 
sveikinimai, su apdarais 
(Borders) kainuoja nuo $5 
ir daugiau. Siųsdami sveiki
nimus prašome nurašyti 
sveikinimą, giminių pavar
des, ir miestus kur įgyvenu

Tikimės, kad mūsų prašo
mo išklausysite ir už tai ta
riame širdingai ačiū! .

-—Administracija
. (87-90),
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Sį. Petersburg, Fla.
. Pramogoj buvo viešnia iš

HELP WANTED-MALE-FEMALf HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
Lietuvos

Lapkr. 15 d. visoj šaly, 
ypač šalies sostinėje, vyko 
didžiausios demonstracijos 
su šūkiais baigti karą Viet
name dabar. Mūsų širdyse 
taip pat liepsnojo meilė ko
votojams prieš karą. Tuo 
pačiu laiku pažangiečiai 
pensininkai leido linksmai 
laiką pramogoj, valgė ska
nius pietus, klausėsi Dainos 
mylėtojų gražių liaudies 
dainelių vadovybėje Adelės 
Pakalniškienės, nemažai 
linksminosi sušokdami gy
vai grojamas polkutes. Ir 
apgailestaudami mi r u s i o 
“Vilnies” redaktoriaus Leo
no Joniko, dėjo savo vardus 
teikdami gilią užuojautą ve
lionio žmonai Alisei.

Buvo ir svečių, viešnių. 
Pakviesti pasirodyti svečiai 
ir vįžę žmonės žiemavoti. 
Is Čikagos Ignas Staškūnas 
sakė: Pabėgau nuo ateinan
čios įkyrios žiemos, ji mane 
nepasigaus kamuoti. Ignas 
per daugelį metų leidžia žie
mas šiame mieste ir nuolatos 
lanko LLD kuopos pramo-

BUSINESS OPPORTUNITY

SERVICE STATION

AVAILABLE
FOR LEASE

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

(82-99)

silinksminančius. Kvietė ga
linčius važiuoti į Lietuvą 
pasimatyti su gentimis ir 
pamatyti kaip dabar žmo
nės gražiai gyvena. Publika 
karštai viešnią sveikino už 
gražią kalbą ir linkėjimus. 
Gaila, korespondentui ma
žai teko su ja šnektelt, daug 
žmonių ją apsupę klausinė
jo įvairių dalykų ir taip ne
patirta, kaip ji Vilniuje gy
vena. Viešnia davė žodį, kad 
ji dar kartą prie pirmos 
progos užsuksianti į kuopos 
pramogą. Tad lauksime vėl 
atsilankant.

I Ligoniai, Jurgutis Berno- 
gas Taipgi grįžo iš Vene- neseniai įsikūrė naujoje 
zueios F. Sklerio žentas Ed- vietovėje ir turėjo pasiduoti 
wardas Kruger. Jis buvo skaudžiai operacijai. Walte- 
ten iškviestas prie svarbaus:rl? Dtibendris nupuolė nuo 
darbo. Rožės Samulionis-?1*13^0 ...labai susitrenkė, 
pusbrolis su žmonele atvyko 
pasisvečiuoti pas giminaitę, 
Vincas ir Viktoria Jekelevi- 
čiai iš E. St. Louis, Mo. O 
šios apylinkės gyventojas 
daktaras Smith su žmonele 
Maryte taipgi užsuko pasi
matyti su lietuviais. Netikė
tai užsuko Antanas Kazilio
nis su savo dukra mokytoja 
Amilija Kričeliene iš Vil
niaus. A. Kazilionis gyvena 
šiame mieste, seniaus gyve
no ^ikagoje. Viešnia iš
kviesta pakalbėti. Jinai 
sveikino Floridos lietuvius 
nuo savęs, nuo šeimos ir vil
niečių. Jai esą malonu ma-. 
tyti susibūriusius lietuvius 
į klubus, į draugijas ir be-

i labai susitrenkė, 
bet gražiai sveiksta. Linkė
jimai nugalėti ligą.

Vikutis

PASIRODO, GALIMA!

FACTORY HELP

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

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

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

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

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

Per paskutiniuosius pen
kis metus JAV medicinos 
valdyba vedė kampaniją 
prieš rūkymą, kuris padidi
na pavojų susirgti vėžiu. 
Dabar jau pasirodė šios 
kampanijos rezultatai. Jei
gu jos pradžioje kiekvienais 
metais mesdavo rūkyti maž
daug milijonas amerikiečių, 
tai dabar bendras atsisakiu
siųjų šio žalingo įpročio 
skaičius jau pasiekė 21 mi
lijoną.

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.

(86-87)

Pagerbtas Leono Joniko 
atminimas

SUPERMARKET PERSONNEL ELECTRONIC 
INSPECTOR

The following positions are available 
and Berkeley

at the Foodtown of Parsippany 
Heights.

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

career opportunities.
Apply at The Foodtown

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

Berkeley Heights. (84-90) i

GROW WITH MONSANTO
ELECTRICAL
INDUSTRIAL

man

MECHANICS
MECHANICS

Outstanding opportunity for 
to acquire detailed and valuable 
knowledge in rapidly expanding 
fields of numerical controlled ma
chinery and data transmission. If 
you have experience in testing digit
al logic, circuitry and a working 
knowledge of discreet and 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)

weeks paid vacation after 1 yearExcellent benefits to include 2
of service, good wages, basic and major medical plans, pension program, 
plus 9 paid holidays.

Interviews between 8 AM & and 4:30 PM

Contact Mr. Pellington
276-2900- Ext. 421

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

(86-88)

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, 
Wilmingtc.1, Del., needs cook. Full 
time, permanent position, experience 
helpful. Please call PERSONNEL 
OFFICE — 654-4435. Monday thru' 
Friday, 9 AM to 4 PM. for inter
view appointment. An Equal Oppor
tunity Employer. (84-87)

HOT SHOPPES
CAFETERIA

OPENING NOVEMBER 10
1508 WILLOWBROOK MALL 
NEEDS A COMPLETE STAFF 

FULL AND PART TIME 
MALE AND FEMALE

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

(82-91)

i 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. Kresge’s Wig Marts, 92

j So. 69th St. Upper Darby, Pa.
FL 2-6873. (84-88)

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

RIVER TERMINAL 
DEVELOPMENT CO
Kearny (Hackensack Ave.) 

So. Kearny, N. J.
(82-91

Port

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.

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

MECHANIC. 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)

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)

YOUNG MAN

Lietuvos TSR Žurnalistu 
sąjunga ir Kultūrinių ryšių 
su tautiečiais užsienyje, ko
mitetas “Tiesos” redakcijos 
salėje surengė susirinkimą, 
kuriame buvo pagerbtas 
pažangaus Čikagos lietuvių 
laikraščio “Vilnies” atsakin
gojo redaktoriaus, respubli
kos Žurnalistų sąjungos 
garbes nario Leono Joniko 
atminimas.

Experience not necessary, will train.

. COOKS
• BAKERS
• CASHIERS
• DINING ROOM ATTENDANTS
• COUNTER GIRLS
• DISH AND* UTILITY PERSONNEL

MEALS AND UNIFORMS FURNISHED 
PLUS COMPANY BENEFITS

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

Expansion Creates
Opportunities For

MOLDERS

(86-92)

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 
Randomatic 

216 Robbins 
609-883-4860.

CUSTODIAN
Mon. to Sat.
9 a. m. to 6 

Donald’s Town
at Ellisburg Circle, Cherry Hill, N. J.

(86-89)

Robert 
Data 
Ave-i

Sub
systems, 
Trenton.

(68-88)

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

p. m. the New Mc- 
Restaurant, Rt. 70

GENERAL HELP

Ona Zalubiene (Juodveršyte)
> Mire lapkričio 16 d., 1965 m.

Negailestinga mirtis atskyrė mano mylimą 
gyvenimo draugę Onutę nuo manęs ir brangią 
mamytę nuo dukrelės. Jau ketvirti metai kai mes 
jos liūdime. Ilsėkis brangioji. Tu visuomet būsi 
mūsų mintyse ir širdyse...

Romaldas, vyras 
Anne, duktė r 
Russell, anūkas 

z West Medway, Mass.

Įžanginiu žodžiu susirin
kimą atidarė Lietuvos TSR 
Žurnalistų sąjungos' valdy
bos pirmininkas J. Karosas. 
Savo prisiminimus apie Le
oną Joniką, veiklų spaudos 
darbuotoją, veiklų visuome
nininką ir kilnų žmogų, pa
pasakojo “Tiesos” laikraš
čio vyriausiasis redaktorius 
G. Zimanas, Kultūrinių ry
šių su tautiečiais užsienyje 
pavaduotojas V. Kazakevi
čius, Lietuvos telegramų 
agentūros ELTA direkto
rius D. Rodą, Vilniaus uni
versiteto vyresnysis dėsty
tojas L. Kapočius.

Šilalės rajono komiteto 
sekretorius V. Mačionis pa
žymėjo, kad Leono Joniko 
atminimą didžiai gerbia jo 
žemiečiai.

Apply In Person To:

HOT SHOPPES
WILLOWBROOK MILL WAYNE, N. J

Interviews Starting 
Monday, October 27th 

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

An Equal Opportunity Employer

(82-88)

MEN

Must be 18 or Over

LUIGI’S RESTAURANT

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)

COREMAKERS
CHIPPERS
HELPERS

8 AM—4:30 PM 
Helpers Paint Dept. 

Power Shear Operators.
Stock Room Helpers. - 

Packers for Shipping Dept. 
Mechanical Assemblers.

SCRANTON, PA.
Mirus

Jonui Kunickui
Reiškiame širdingą užuojautą likusiai jo žmo

nai Onai ir visiems jo artimiesiems.
Marė Čerkauskaitė
Margaritą Gluoksnienė

/ Petronėlė Indriulienė
* Ona čerkauskaitė

Susirinkimo dalyviai pa
siuntė nuoširdžią užuojau
tą velionio žmonai, aktyviai 
“Vilnies” bendradarbei Ali
sei Jonikienei, redakcijos 
kolektyvui ir visiems pažan
giosios Amerikos lietuvių 
spaudos darbuotojams.

FULL & PART TIME

PRESS OPERATORS
MIG WELDERS

Also General Help

Apply Personnel Office

Experience not necessary 
some jobs, 
overtime.

for 
Top wages with heavy 

Apply Jim Zauner, 
373-2920.

BARNETT FOUNDRY & 
MACHINE CO.

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

MALE DISHWASHERS
kitchen work. Mature 
$2 per hour. 6 PM to 

Full or part time.

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

(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)

Set 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)

MECHANICS. Construction equip
ment, dealer needs man with exper
ience in diesel engines, and hydrau
lics. Top rates, good benefits, call 
in person only. COSTA’S CON
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)

Marė Truikienė 
Jonas Gluoksnis 
B. Tuškevičius 
Kazys Genys

Washingtonas. — Jungt. 
Valstijų unijų narių skaičius 
per ketvertą mėnesių paki
lo 5 proc. Dabar unijos tu
ri 18,843,000 nariu. Mote
rų — 2, 900,000.

Straightline Manufacturing Co.

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

Monday through Saturday 9 AM to 4 PM. (86-92)

TRAINEE. For model 350 stand
ard in image offset. High School 
graduate. Good starting salary, 
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.

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

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

(84-90)

COOK

(86-88)

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

Teatras universiteto kieme
Vilnius.—Šių metų ruduo, I 

ir šiaip jau turtingas įvy
kiais bei dosnus gerais dar
bais, tiems vilniečiams, ku
rie mėgsta teatrą, padova
nojo dar ir neužmirštamas 
vakarones senojo universi
teto kieme. Kokie tai buvo 
vakarai! Profesorius Adol
fas Jucys, visame pasauly
je garsus atominės fizikos 
specialistas ir priekabus 
daugelio menų žinovas, 
džiaugėsi:

— Gražu, tauru, išradin-

O džiaugtis buvo ko. Ir 
ne tik senajam profesoriui. < 
Po pusantro šimto metų 
pertraukos studentai vėl at
gaivino vaidinimus po atvi
ru dangumi poetų apdai
nuotame universiteto Sar
bievijaus kieme. Vėl, kaip 
ir aštuonioliktojo šimtmečio 
pabaigoje, į studentišką in
auguraciją — iškilmingą te
atrinio rudens pradžią — 
rinkosi tūkstančiai vilnie
čių. 1 • 1

Ir tada, prieš pusantro 
šimto metų, iškilmingomis 
inauguracijomis (taip va
dinasi įžanga į kiekvieną 
šventę) prasidėdavo visi 
vaidinimai Sarbievijaus kie
me. Tas kiemas klegėdavo 
juoku ir prakeikimais, prie
saikomis ir choralais. Į uni
versiteto studentų vaidini
mus, atrodė, sueidavo visas 
Vilnius. Ko tik ten neiš- 
girsdavai ir ko nepamaty- 
davai! Politinė satyra ir 
jaunojo Adomo Mickevičiaus 
sonetai, fechtuotojų grum
tynės ir teatralizuotos mis
terijos, pirmakursių ima
trikuliacijos ir absolventų 
palydos...

Šiemetinėje inauguracijo
je kartu su universiteto te
atrinės studijos auklėtiniais 
dalyvavo dramos teatro ak
toriai — beje, labai populia
rūs jaunimo tarpe — Arnas 
Rosenas ir Tomas Vaisieta, 
savo eilėraščius skaitė stu
dentų numylėtinis Algiman
tas Baltakis. Kitą dieną 
spauda vienbalsiai tvirtino, 
kad pirmasis vakaras labai 
pavykęs. Ten buvo liaudies 
dainų ir šiuolaikinės poezi
jos, gražaus komizmo ir ne
mirtingos klasikos. Visi ne
kantriai laukė pirmų jų spek
taklių. ..

Vydūno drama “Pasaulio 
gaisras” prasidėjo kiemo te
atro savaitė, pelniusi nema
tytą pasisekimą, sutraukusi 
daugybę žiūrovų net ir ru
dens lietums lyjant. Dar bu
vo parodyta A. Liobytės 
misterija “Kuršo bėglys.” 
Studentai pasirinko veika
lus, kurių kitoje Lietuvos 
scenoje niekur nepamatysi.

“Pasaulio gaisras” — vie
nas geriausių Vydūno dra
maturginių veikalų — nukė
lė žiūrovą į pirmojo pasau
linio karo laikmetį, kai Lie
tuvą po daugelio šimtmečių 
vėl okupavo vokiečiai. Pa
grindinės tragedijos veikė
jos Magės Tautvilaitės lū
pomis šaukė visa Lietuva: 
“Aš nesilenkiu nė vienam... 
Likimas pats patieks jums 
savo sąskaitą. Savo gyvby- 
be pasirašau jos ieškinį.” 
Tauriosios lietuvaitės mono
logui plojo koks tūkstantis 
žiūrovų, o jos tragišką mir
tį apverkė ne vienas kiemo 
teatro lankytojas. Ašarą 
braukė net vyrai. Tai bu
vo labai gražus ir labai 
skausmingas reginys. Bet 
sentimentalumo ten tikrai 
nebuvo.

A. Liobytės misterija 
“Kuršo bėglys” taip pritiko 
prie senojo kiemo, kad at
rodė, jog ji sukurta būtent 
šiam teatrui, o ne kuriam 
kitam. Studentai suvaidino 
pjesę labai nuotaikingai, 
profesionaliai, net sunku bu
vo patikėti, kad čia tik mė
gėjiškas teatras.

Visi, kas žiūrėjo studentų 
spektaklius, sutiko, kad kie
mas nuostabiai tinka vaidi
nimams. Čia viskas, net ar
chitektūra, net grindinys, 
net dangaus paskliaustė 
tamsią rudens naktį, atro
dė, tik tam ir sutverta, kad 
teiktų džiaugsmą ir pasigė
rėjimą.

Dabar, kai vaidinimai Sar
bievijaus kieme pasibaigė ir 
vėl prasidės tik pavasarį, 
tik atšilus orams, universi
teto teatrinės studijos va
dovai ruošia naujus pasta
tymus.

Beje, apie pačią studiją. 
Jai jau penkiolika metų.

Didelis susidomėjimas
E. ir B. Kaniavų koncertu

Iš pokalbių su New Yor-lčiūnas, D. Bielskus, R. Dir-
ko lietuviais matosi, kad 
juose susidomėjimas 
Eduardo ir Barboros Ka
niavų koncertu labai pla
tus. Sakoma, kad bilietai 
labai gražiai platinasi.

Kaip žinia, koncertas 
įvyks jau šį trečiadienį 
(lapkričio 26 d ) Carnegie 
Recital Hall, 154 West 57th 
St., Manhattane. Prasidės 
8 vai. vakaro.

Dabar jau žinoma, kas šį 
koncertą svečiams iš Lietu
vos ruošia, būtent: A. Bi-

vonis, V. Germanas, D. Ko- 
rozienė, R„ Kviklytė, L. 
Mockūnas, dr. T. Remeikis, 
A. Valaitytė, V. Vepštas, L. 
Vėžienė ir G. Vėžys.

Tai gan įdomi jaunų žmo
nių grupė.

Bilietus galima gauti 
ba iš anksto salės ofise, 
ba ta pati vakarą prie 
rų. Žinoma, geriau iš anks
to įsigyti, kad nereikėtų 
eilėje prie ofiso laukti.

Rep.

ar- 
ar- 
du-

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

girdėję, kad mūsų Ameriką 
aplankys dar vieas įžymus 
m e i i k a s — operos solistas 
Lietuvos menininkas — ope
ros solistas Daunora. Gal ir 
jam būsią ruošiami koncertai. 
Visas “vadavimo” biznis esąs 
atsidūręs į baisiausią pavojų.

Nuo jų skaudžiai tenka 
“kelių gerų Lietuvos patrio
tų vaikams,’’ kurie suruošė 
koncertus solistui Kaniavai ir 
jo mielajai žmonelei, 
tokie ir tokie, juos
tų koncertų organizatoriai už 
nosies vedžioja” ir tt. “Veiks
niai šaukia visus Amerikos 
lietuvius tuoj susirūpinti 
kiu vaikų perauklėjimu.

O mums atrdo, kad tie
kai yra labai geri lietuviški 
patriotai. Jie myli lietuvybę 
ir nori, kad ji čionai ilgiau
siai išsilaikytų. Tokių kon
certų ruošime tam gražiam 
tikslui gražiai patarnauja.

Jie esą 
“nekal-

studentiškame teatre vaidi
no fizikas Rimas Adomaitis, 
teisininkas Juozas Budrai
tis, nūnai pagarsėję Lietu
vos kino aktoriai. Universi
teto teatre vaidina matema
tikai, medikai, gamtininkai. 
Tokių aktorių yra apie še
šiasdešimt.

Vienas iš kiemo teatro re
žisierių, dvidešimt vienerių 
metų žurnalistikos specialy
bės studentas Juozas Po
cius, vaidinti pradėjęs dar 
pirmosiose Kretingos vidu
rinės mokyklos klasėse, už
sidegęs pasakojo mąn apie 
studentų teatro planus.

— Mes norime sukurti 
tikrą studentišką teatrą, 
kuris galėtų vaidinti /bet 
kur — kieme, koridoriuje, 
paupy, miesto aikštėje. Mes 
atsisakome didelių salių. 
Mes norime, kad į mūsų vai
dinimus ateitų ne leisti lai
ko, o kartu su mumis pergy
venti.

Studentai svajoja atgai
vinti kažkada egzistavusias, 
o nūnai jau pamirštas, uni
versiteto tradicijas. Istori
kai tvirtina, kad prieš pus
antro šimtmečio, kai Vil
niaus universiteto kiemo te
atras garsėjo daugelyje Eu
ropos akademinių miestų, 
buvo parašyta ir suvaidin
ta geras šimtas originalių 
dramų. Kas jas rašė? Tie 
patys, kurie ir vaidino—stu
dentai, profesoriai, net mie
stiečiai.

— Tikriausiai, kur nors 
išliko ir tos dramos, — guo
džiasi J. Pocius.—Vieni spė
ja, kad jas galima aptikti 
Lenkijos archyvuose, kiti 
nenustoja vilties atrasti čia, 
Vilniuje.

Pirmasis teatrinis ruduo 
Vilniaus universiteto kieme 
buvo tikrai gražus. Dabar 
vilniečiai laukia pavasario...

B. Bučelis

Dideli pietūs susitikimui 
su svečiais iš Lietuvos

šį sekmadienį, lapkričio 30.dieną, visi ir visos būkite 
..Laisves” salėje. Ruošiami dideli pietūs susitikimui su 
labai talentingais jaunais svečiais iš Lietuvos. Kartu 
bus ir atsisveikinimas su jais, nes po to už dienos kitos 
jie grįš j savo gimtąjį kraštą.

Tokia proga retai tepasitaiko. Jos nepraleiskime.
Pietų kaina, pagal šiuos laikus, labai žema — tiktai 

$2.50 asmeniui!
Bus šauni meninė programa.
Būtų gerai, kad iš anksto užsisakytumėte pietus, 

žinoma, galėsite ir salėje užsimokėti tie, kurie dėl kokios 
nors priežasties iš anksto nebūsite užsisakę.

Pietus rengia Aido Choras.
“Laisvės” salės adresas: 102-02 Liberty Avė., Ozone 

Park.

to-

vai-

Tarybų Rusijos Rašytojų 
Sąjunga (kiekviena tarybinė 
respublika turi savo tokią są
jungą) išmetė laukan Alek
sandrą Solženiciną kaip suge
dusį elementą. Na, ir kas čia 
tokio ? Kiekviena organizaci
ja turi teisę nusikratyti 
kuris nebesiskaito su jos 
statais.

Bet komercine spauda
do iš to padaryti dideli da
lyką. Ypač tą Įvykį “popu
liarina” lietuvių reakcinė 
spauda. Toks jau jos sumen
kėjimas !

Žurnalistės Salomėjos 
Narkeliūnaitės filmas

Tik ką grįžusi iš viešna
gės Lietuvoje S. Narkeliū- 
naitė parsivežė savo susuk
tą filmą. Filmas spalvotas 
ir labai įdomus. Nufilmuo
ta mokslo institutai su vi
sais Lietuvos mokslininkais, 
kultūrinės įstaigos, nauji 
miestų pastatai, poilsių ku
rortai, bažnyčios, kolūkie
čių gyvenimas ir daugelis 
kitų vaizdų iš abelno šian
dieninio Lietuvoje gyveni
mo.

Tą viską galėsite matyti 
sekma d i e n į, gruodžio 14, 
“Laisvės” salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone parke. 
Pradžia 2-rą valandą.

Nei vienas lietuvis nepra
leiskite šios progos pamaty
ti naujai susuktą filmą iš 
šių dienų gyvenimo. Po fil
mų parodymo žurnalistė S. 
Narkeliūnitė sutiks atsaki
nėti į klausimus.

Šią kultūrinę popietę ren
gia Lietuvių Lit e r a t ū r o s 
Draugijos 185 kp. Kviečia
me visus atsilankyti. Įėji
mas $1.

Parengimų Kalendorius
Gruodžio 14 d.

Naujų filmų rodymasis 
Tarybų Lietuvos “Laisvės” 
salėje, Ozone Parke, N. Y. 
Pradžia 2 valandą.

narj, 
nuo-

ban-

Komitetas

Aido Choro žinios
Šį trečiadienį, Little Car

negie Recital Hall,, N. Y., 
T. Lietuvos operos daini
ninko Eduardo Kaniavos 
koncertas, kur taip pat pasi
rodys jo žmona Barbora, 
kuris yra Vilniaus televizi
jos aktorė, baigusi 1965 me
tais Vilniaus konservatori
ją

Daugelis aidiečių žada ten 
dalyvauti ir pasigėrėti mū
sų tautos jaunaisiais talen
tais.

Aido choro pamokų per
traukose retkarčiais įvai
riomis progomis pasivai
šiname. Praėjusiose pa
mokose Kastulė Rušins- 
kienė pavaišino aidiečius 
savo vyro Jono vardu. 
Girdi, Jonas dažnai pabend
rauja su aidiečiais, tad rei
kia atsilyginti.

Kastulė dainuoja Aido; 
chore, be pertraukos, jau 
virš 30 metų. Daug kartų 
vaidinusi ir dainavusi Aido 
Moterų kvartete. Nors su
važinėti kiekvieną penkta
dienį į pamokas užtrunka 3 
valandas, bet jinai ryžtingai 
atlieka savo pareigas, su
prasdama, kad svarbu ir 
reikalinga išlaikyti mūsų 
Aido chorą. Pravartu pri
minti ir tai, kad šiemet šio 
mėnesio 29 dieną, Kastulei 
ir Jonui Rušinskams su
kanka vedybų 56 metų su
kaktis ! Linkime, ilgiausių ir 
sveikiausių metų!!

ANTARKTIDOJ — KAIP 
TROPIKUOSE

Antarktidos jūrose gyvų- 
nų ir augalų pasaulis nenu
sileidžia tropinių vandenų 
pasauliui. Tuo įsitikino Le
ningrado biologai. Prie An
tarktidos jie buvo 150 kar
tų nusileidę į eketes po le
du. Išaiškinta, kad viršuti
nis vandens sluogsnis prak
tiškai negyvenamas, o gilu
moje, ypač dugne yra žuvų, 
vėžių, jūros žvaigždžių, vo
rų, o dumbliai užauga iki

. 130 metrų...

ŽEMĖJE — MĖNULIO 
ATMOSFERA

Australijos pietuose kar
tais randami juodi “dan
gaus akmenys” — panašios 
į stiklą masės gabaliukai. 
Mokslininkai spėja, kad jie 
nukrito į Žemę, atskilę nuo 
Mėnulio paviršiaus, maž
daug prieš 5 tūkst. metų. 
Yra surasta apie 26 tokių 
akmenų. Jų vidaus tuštu
mos užpildytos tokių pro
porcijų dujomis, kurių že
mėje nėra! Be to, dujų slė
gimas atitinka Mėnulio at
mosferos slėgimą. Išvada 
peršasi viena — tai Menu- Atsiprašome, 
lio atmosferos dalelytės.

nori Vietna- 
Deja, 

jis už gyrė

Atrodė, kad popiežius Pau
lius VI tikrai 
mo karui matyti galą, 
šiomis dienomis
mūsų prezidento politiką. O 
tai reiškia, kad Paulius remia 
šio karo tęsimą.

Jis suvylė tuos, kurie 
tikėjo.

juo

ATSIPRAŠOME
Skelbiant vardus “Lais

vės” fondui aukotojų per 
“Laisvės” koncertą, įvykusį 
lapkričio 9 d., įvyko klaida. 
Karolis Benderis aukojo 
$10.00, o buvo pažymėta $5.

Administracija

fflBS

Maspeth, N. Y.

Rožė Laukaitienė
Mirė lapkričio 22, 1965

Jau kėtveri metai sukako kai mirė mano myli
ma žmona Rožė, vaikų motina ir anūkų močiutė. 
Ilsėkis ramiai Alyvų Kalnelio kapinėse. Mes 
Tavęs niekad nepamiršime. Tavo kapą lanky
sime kiekvieną dieną.

Jurgis, vyras 
dukra Julė ir vyras 
Ben Petrulis 
sūnus Juozas 
ir žmona Joan

Kaip kiekvieną metą, taip 
ir šiemet, Aido choras rengs 
Naujų Metų sutikimą Lais
vės salėje. Prašome tai įsi
dėmėti. Smuikiau apie tai 
bus pranešta vėliau.

Įvykusiame “Laisvės” kon
certe, po Į programos, aidie- 
tis J. Lazauskas pavaišino 
aidiečius ir kitus programos 
dalyvius. Ačiū.

— Ne, tik aš dažnai pa
galvoju priešingai.

— Kaip, būtent?
— Ką darytų Rokefeleris, 

gaudamas mano pajamas...

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 liūdesio1 valandas.

B. N. Skublickai 
D. F. Mažiliai 
S. Sasna
I. Mizarienė 
Anne Yakstis-
J. Gužas 
S. Večkys
L. Kavaliauskaitė

P. M. Šolomskas
W. A. Malin

P. N. Ventai
W. B. Keršuliai

H. R. Feiferiai
V. V. Bunkai
A. I. Bimbai

LDS 13 kuopos pranešimas
Kadangi LLD 185 kuopa 

susitarė su Salomėja Nar- 
keliūnaite rodyti Lietuvoje 
suktus filmus apie gruodžio 
vidurį, tai LDS 13 kuopos 
valdyba sutiko užleisti LLD 
185 kuopai mūsų parengi
mo dieną gruodžio 14. To
dėl parengimas nukeliamas 
jau į sekamą pavasarį.

Dar norime priminti LDS 
13 kp. nariams, kad gruo
džio 3 dienos susirinkimas 
bus labai svarbus. Turėsi
me rinkti valdybą seka
miems metams. Turėsime 
ir kitų svarbių reikalų. Po 
susirinkimo visi pasivaišin
sime.

“Laisvėj” spalio 28 d. pra
nešta, kad mirė plačiai ži
noma brooklynietė Sofija 
Petkienė. Pašarvota buvo 
Ballas šermeninėje, 660 
Grand St., Brooklyne.

Spalio 31 d. Ieva Mizarie- 
nė “Laisvėje” parašė trum
pą, teisingą Sofijos gyveni
mo istoriją, apibudindama 
josios veiklą pažangiajame 
judėjime ir apgailestauda
ma, kad palydėjimas į kapus 
buvo su malda.

Nieko baisaus! Veikiau
siai josios sūnus yra a.uĮ^a 
religijos, tai savo mylimai 
mamytei davė tą, ką jis ge
riausiai žinojo. Dėl to žemė 
nedrebės.

Man gaila, kad Sofija, 
kaipo veikli organizacijų 
narė, vos nutrynus septintą 
kryželį rezignavo netikėtai, 
staiga iš gyvųjų tarpo. Taip
gi man gaila, kad Sofijos, 
kaipo pažangietės, šerme
nyse apsilenkta su pažan
giečių lietuvių labai reikš
minga tradicija: Tai nesu- 
rašymas dalyvių šermenyse 
pavardžių ir nepaskelbimas 
josios numlėtam laikraštyje 
“Laisvėje”. Toliau gyvenan
čiam žmogui atrodo, kad 
nieks nedalyvavo Sofijos 
šermenyse. Tai gaila!

C. Nečiunskas

Kuopos valdyba

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.

Mirė Lee. Pressman '
Mount Vernon, N. Y. — 

Mirė Lee Presman, buvęs 
CIO ir kitų unijų advoka
tas, turėdamas 63 metus 
amžiaus.

Springfield, Ore. — Poli
cija daužė Huntington 
Shingle kompanijos strei- 
kierių piketą.

Vajininkų Atidai
Vajaus skelbime skaitote, kad naujiems prenumera

toriams bus $8 metams, vieton $9. O prie to 
dar gaus dovanai vieną iš sekamų knygų:
J. Ragausko — ITE, MISSA ĖST!
J. Gasiūno — MANO DEŠIMTMEČIAI AMERIKOJ 
Sudarė Ona Narbutienė — JUOZAS NAUJALIS
A. Bimbos — JAV DARB. JUDĖJIMO ISTORIJA

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS

KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ

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

BRANGI TĖVYNĘ 
A. Morkaus — “VADUOTOJAI” Iš ARTI— 
J. Baltušio — TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS 
T. TILVYČIO — USNYNE —
D. M. šolomsko — PASAKOJIMAI Iš ISTORIJOS 
J. KAŠKAIČ1O — ŽMOGUS IR MAŠINA

IŠ ATSIMINIMU

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

AMERIKOS LIETUVIAI

R. MIZARA — POVILAS JURKA 
ALGIO LUMBJO NUOTYKIAI 
ŪKANOS
L MIZARIENĖS — JAUDINANTYS SUSITIKIMAI

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

—ADMINISTRACIJA




