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A. Bimba

Jau prasideda rūpinimasis 
dovanomis savo artimiesiems 
žieminių švenčių proga. Lais- 
vieČiai irgi galvojame. Kiek
vienam reikėtų pagalvoti apie 
užrašymą “Laisvės” savo 

< žmonėms čionai Amerikoje ir 
Lietuvoje. Kaip nekalbėsime, 
bet tam, kuris mūsų laikraš- 

*čio dar neskaito, “Laisvės” 
prenumerata bus aukščiausiai 
vertinama dovana.

Vienas iš didžiausių genero
lo De Gaullio nuopelnų buvo, 
tai išgelbėjimas Prancūzijos 
nuo didžiausioas gėdos, kai 
jis pripažino Alžyrui nepri
klausomybę ir ištraukė iš jo 
prancūzų armiją. Tai buvo 
labai drąsus ir garbingas žy
gis. Jo istorija niekados ne
pamirš.

O juk jis galėjo ten karą 
tęsti ir lieti prancūzų ir alžy- 
riečiz kraują dar ilgai.

Tokio prezidento seniai rei
kėjo ir mūsų Amerikai. Deja, 
o vietoje turime Nixoną. Ir 
Vietnamo karui gakr nesimar, 
to.

J
r ¥ Angela Davis iš už grotų 

prabilo j Amerikos žmones. Ji 
nekalta. Prieš ją, ji sako, yra 
sudarytas sąmokslas. Jos nu
sikaltimas, kad ji yra kovo
toja. Reakcinės jėgos mojasi 
ją sunaikinti.

Kaip tik šiam jos pareiški
mui pasirodžius, atėjo žinia 
iš Califomijos, kad prieš ją 
ten išneštas pirmo laipsnio 
žmogžudystės kaltinimas. Tei
smas ten gali ją nubausti fnir- 
timi.

Dabar ji yra New Yorko 
kalėjime. Eina kova, kad ji 
nebūtų išduota Califomijos 
valdžiai. Visa pažangioji vi
suomenė tiki, kad ji nekalta 
ir visomis jėgomis žada ją 
ginti. >

“The N. Y. Times” kores
pondentas M. Smith tame lai
kraštyje lapkr. 10 d. kreipia 
visos Amerikos dėmesį iį prez. 

A Nixono per rinkimus sudėtą 
aukštą pasižadėjimą atsisaky
ti ruoŠimosi biologiniam karui 
ir sunaikinti visus jau turimus 
tokius ginklus. Kas atsitiko 
su tuo pažadu? Ogi tas, kas 
ir su visais kitais jo* pažadais. 
Jo reikalavimu ir šiemet tokia 
pat suma pinigų paskirta ruo
šimui biologinio karo, kokia 
buvo išleista pernai ir užper
nai. O ką jau bekalbėti apie 
turimų ginklų naikinimą. . .

Labai taikli Vilniaus “Tie
sos” vyr. redaktoriaus Henri
ko Zimano pastaba, kai jis 
sako: “Nėra šiandien Jungti
nėms Valstijoms sunkesnio 
klausimo kaip Vietnamas. Jos 
negali nugalėti, negali sau 

* leisti ir pralaimėti. Ir JAV 
liaudis revoliucinama ne tik 
cinkuotais karstais, kurie ne- 

> baigiama eile gabenami iš už 
vandenyno. Ne, svarbiausia 
tai, jog per karą Vietname 
JAV vadovai demaskuoja sa-

AFL-CIO vadai kaltina Kongresą 
neatlikimu visų svarbiąją 

visuomeninių reikalų
Washingtonas.. — AFL- 

CIO pildomoji taryba kal
tina 91-ąjį Kongresą neatli
kimu svarbių visuomeninių 
reikalų, kurie turėjo būti 
užbaigti, dar prieš Kongre
so išsiskirstymą prieš rin
kimus.

AFL-CIO prezidentas 
Meany smarkiai kritikavo 
Kongresą už delsimą pri
imti darbe sveikatos ir sau
gumo bilių. Meany reika

Palestiniečiai partizanai už 
arabų federaciją

Kairas. — Palestinos par-0 “
tizanų vadas Arafatas ture- Tel Avivas. — Izraelio
jo čia susitikimą ir pasita
rimą su Egipto prezidentu 
Sadatu, Libijos ir Sudano 
vadais dėl bendros veiklos 
pasaulio arabų vienybei pa
siekti.

Arafatas pareiškė, kad 
kai bus sukurta demo
kratinė Palestinos valstybė, 
tai ir ji galės įeiti į bendrą 
federaciją, kurią dabar su
darė Egiptas, Libija ii’ Su
danas. . . ..... .. ... >

Laukiama, ką pasakys ki
tos arabų valstybės, ar at
siras daugiau prisidedan
čių prie federacijos.

Pekinas. — čia atvykęs 
Pakistano prezidentas Jah- 
ja Khan buvo iškilmingai 
sutiktas ir pagerbtas, jo pa
garbai buvo suruošta de
monstracija.

ve prieš savo liaudį kaip gro
bikai ir imperialistai”.

Nejaugi ir SLA organas 
“Tėvynė” jau pakilo teisinti 
ir ginti šaltakraujus žmogžu
džius Bražinskus? Taip atro
do. Tik pasiklausykite: “Pa- 
sikėsintojai (Bražinskai) pra
dėję mirtinai pavojingą žygį, 
jau negalėjo sustoti ir buvo 
priversti stiuardesę nušauti” 
(“Tėvynė”, spalio 23 d.).

“Turėjo” beginklę mergaitę 
nušauti! Taigi, teisus kiekvie
nas žmogžudys, nes jis prade
da mirtingai pavojingą žygį 
ir turi savo auką arba aukas 
nušauti! Kokia gėda visai 
SLA vadovybei, kad leidžia 
savo organizacijos organą pa
naudoti tokiam nežmoniškam 
tikslui.

Bet štai ir visai blaivus bal
sas. Kanadiečių “N. L.” (lap. 
4 d.), kritikuodamas tuos, 
kurie pasiskubino teisinti ir 
ginti tuos žmogžudžius, J. Go
bis sako:

“Be to, Bražinskai susitepa 
net žmonių krauju: stiuarde
sės nušovimas ir piloto sužei
dimas jau nerodo jų heroiz
mą. Vliko pirmininko tele
grama Turkijos prezidentui 
padarė įspūdį, kad ir didžiau
sias kriminalistas, vertas išei
vių globas. Ar šitaip negali
ma visų išeivių sukompromi
tuoti ?... Nesvarbu nusikalti
mas, svarbu, kad nusikaltėlis 
lietuvis, o jei taip, tai jis bra
vo...” i 

lauja, kad dabar susirinkęs 
Kongresas be jokio delsimo 
turėtų tą bilių priimti, ne
palikti 92-ajam Kongresui 
po Naujų metų.

Meany kartu „smerkė Nix
ono administraciją, kam ji 
atsisakė paremti tą bilių ir 
toje vietoje siūlė pavaduo
jamą bilių, kuris p’.lnai ne
atsako dirbančiųjų reika
lams.

Komunistų Partija ragina 
valdžią tartis su arabais po 
Jungtinių Tautų įgaliotinio 
Jarringo direkcija.

Džiurė apkaltino 
Angela Davis

San Rafael, Calif. — Pa
vieto grand jury apkaltino 
filosofijos profesorę Ange
la Davis trijų revolverių pa- 
rūpinimu kaliniams, kurie 
iš teismabučio bandė pabėg
ti. Kalinis Magee persišau- 
dyme nušovė teisėją Halley 
rugpjūčio 7 d. Policija nušo
vė tris kalinius.

Davis dabar New Yorko 
kalėjime kovoja prieš ban
dymą ja išvežti i Kaliforni
ją ir atiduoti teismui. Per- 
sišaudymo metu ji visai Ka
lifornijoje negyveno.

Sacramento kolegijos stu
dentų ekzekiutyvis senatas 
12 balsų prieš 3 nutarė su
teikti jai “garbės karūną”, 
kai ji grįš į Kaliforniją.

Kairas. — Laikraštis “Al 
“Ahram” rašo, kad Čekosla- 
vija sutiko pristatyti svar
bių įrengimų elektros jėgai
nei, kurią stato Egipto in
žinieriai.

Washingtonas. — Federa
linio iždo departamentas 
paskelbė, kad dėl susitlaiky- 
mo nuo oro teršimo 9 bili
jonus nudėvėtų popierinių 
pinigų nebedegins, bet tam 
tikru procesu pavers į nau
dingą popierių.

Beirut, Lebanonas.—Sau
di Arabijos lėktuvas buvo 
prievarta nusuktas į Sirijos 
sostinę Damaską. Tai atli
ko vienas ginkluotas žmo
gus, privertęs kapitoną 
klausyti jo nurodymų, kur 
nusileisti.

Minneapolis. — Minneso- 
tos valstijos balsuotojų dau
guma išrinko tuos kandida
tus, kurie pasisakė prieš 
karą. Nixonas ir Agnew dė
jo daug pastangų ir finan
sų laimėti savo šalininkus; 
bet nieko nelaimėjo.

Komunistą vadas apkaltintas
Washingtonas. — Federa

linė grand jury rado kaltu 
Komunistų Partijos vadą 
Arnold S. Johnsoną už Kon
greso paniekinimą.

Birželio 11 d. Johnsonas 
atsisakė liudyti kongres:- 
niam vidaus saugumo komi
tetui, kuris bandė gauti 
“slaptų žinių” apie prieška

Maisto kainos pakils 5.5 proc.
0-----------------------------------------------------------Washingtonas. — Agri

kultūros departamentas ap
skaičiuoja, kad šiemet mais
to kainos pak'ls 5.5 proc. 
1969 metais pakilo 5.2 proc.

Nixono administracija 
prieš keletą mėnesių skelbė, 
kad šiemet maisto kainos 
pakils tik iki 3.5 proc., bet 
nedaugiau 4 proc. Prieš 
rinkimus Nixonas bandė įti
kinti publiką, kad maisto 
kainų kilimą bus galima su
mažinti, .taipgi ir infliaciją 
sulaikyti. Bet išeina kaip 
tik priešingai.

Šių metų 10 mėnesių mais
to kainų kijimas tikrai pa
rodo, kad jis gali siekti 5.5 
proc. ar augščiau.

Balsavo už karo 
baigimą

Detroitas. — Šio miesto 
balsuotojai rinkimų dieną 
191,919 bakais prieš 112,- 
678 nubalsavo reikalauti, 
kad Jungtinių Valstijų ka
riai būtų iš Indokinijos iš
traukti. v

Buvęs miesto majoraš Ca
vanagh vadovavo taikos 
propozicijos komitetui, ku
ris ir toliau darbuojasi, kad 
karas būtų tuoj baigtas.

KABLEGRAMOS IŠ LIETUVOS
Sugrįžo iš Mongolijos

Vilnius.—Pasibaigus Mon
golijos Liaudies Respubli
koje Lietuvos TSR dienoms, 
į Vilnių sugrįžo šioje drau
gystės šventėje dalyvavę 
Tarybų Lietuvos kultūros ir 
meno pasiuntiniai — Lietu
vos delegacija, vadovauja
ma kultūros ministro Šepe
čio, delegacijos nariai: Lie
tuvos KP CK skyriaus ve
dėjo pavaduotojas Bielinis, 
Rašytojų Sąjungos valdybos 
pirmininko pavaduot o j a s 
Maldonis, Lietuvos Drau
gystės ir Kultūrinių Ry
šių su Užsienio šalimis 
pirmininkas Petrauskas, 
operos solistai Kaukaitė, ir 
respublikos nusipelnęs ar
tistas Kaniava, taip pat nu
sipelniusio dainų ir šokių 
liaudies ansamblio “Lietu
va” kamerinė grupė.

Vilniaus aerouoste drau
gystės šventės dalyvius su
tiko Lietuvos KP CK sekre
torius Barkauskas, minist
rų tarybos pirmininko pa
vaduotoja Diržiriskai te, kul
tūros ministre pavaduoto
jas Jakelaitis, kiti partiniai, 
tarybiniai, kultūros ir meno 

rinių grupių ir organizacijų 
veiklą. Tada Johnsonas pa
sakė, kad jis su ragangau- 
džiais nesiskaitys ir jokio 
liudijimo jiems nesuteiks.

Už atsisakymą liudyti 
kongresiniam komitetui 
aukščiausia bausmė — vie
nų metų kalėjimas ir $1,000.

Kinija remia Sihanouką
Pek'nas. — Kinijos prem

jeras Čou En-lai užtikrino 
princą Sihanouką, kad Kini
ja ir toliau rems Kambodi- 
jos, Laoso ir Vietnamo 
liaudies kovas prieš Ameri
kos imperialistų agresiją, 
iki Indokinija bus visai iš
laisvinta.

Princas Sihanoukas priė
mė Kinijos sveikinimą 17 
metų Kambodijos nepri
klausomybės sukakties pro
ga. Sihanoukas yra vadas 
Kambodijos nacionalinio iš
silaisvinimo fronto.

GM ir unijos susitarė 
baigti streiką

Detroitas. — General Mo
tors korporacija ir Jungti
nė Automobilių Unija paga
liau susitarė atnaujinti kon
traktą trims metams. Unija 
Iškovojo apie 13 proc. algų 
pakėlimą, po $400 ir $500 į 
mėnesį pensionieriams ir 
daugelį kitų pagerinimų.

Streikas tęsėsi 50 dienų. 
Manoma, automobilių dar
bininkai užgirs. sutartį ir 
kartu baigs streiką.

darbuotojai.

Trečias kompozitorių 
plenumas

Vilnius. — Įvyko Lietuvos 
Kompozitorių Sąjungos val
dybos III plenumas. Jo die
notvarkėje — naujų, pasta
raisiais metais sukurtų kū
rinių koncertų perklausos, 
jų aptarimas. Plenumo me
tu iki lapkričio 15 d. vals
tybinėje < Filh a r m o i j o s ir 
Konservatorijos salėse vyko 
simfoninės, kamerinės, cho
rinės ir lengvosios muzikos 
koncertai. Sostinės Paveiks
lų galerijoje skambėjo var
gonų muzika. Kauno mu- 
zikaliniame teatre įvyko 
spektaklių peržiūra.

Filharmonijos salėje įvy
ko Barkausko, Kutavičiaus, 
Juzeliūno ir Juozapaičio 
kamerinių muzikos kūrinių 
koncertas.

A. Vaivutskas

Sydney.-Australijos prem
jeras Gorton buvo prieška
rinių demonštrantų aprėk
tas, kai jis rinkimų Susirin
kime kalbėjo prie Darbo 
Partiją, kuri priešinga Viet
namo karui.

Jungtines Valstijos trukdo 
keturiii didžiąją valstybią 
pasitarimus del V. Rytą

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Tarybų Sąjungos delegaci- 
ios vadas Malikas ir vėl rei
kalavo pradėti ketur’ų di
džiųjų valstybių įgaliotinių 
pasitarimus, kurie prieš mė
nesį buvo nutraukti Jungti
nėms Valstijoms reikalau
jant.

Amerikos delegac’jos gal
va Yost ir vėl pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos nepasi
rengusios tokiems susirin

Kento universiteto prezidentas 
smerkia milicijos išteisinįmą

Washingtonas. — Kento5* 
universiteto prezidentas 
White savo raporte nuro
dė, kad special'oji grand ju
ry paneigė ne tik šio uni
versiteto, bet ir kitų univer
sitetų laisvę. Jos sprendi
mas buvo neteisingas.

Grand jury išteisino mi
licininkus, kurie paleido šū
vius į demonstruoj a n č i u s 
studentus. ..Milicininkų kul
kos užmušė 4 studentus, su
žeidė 9. Grand jury tuo pa
čiu metu apkaltino 25 stu
dentus ka!p riaušininkus.

Nacionalizuoja bankus
Lusaika. — Zambijos pre

zidentas Kaunda įsakė nie
ko nelaukiant nacionalizuo
ti privačius bankus ir kitas 
finansines įstaigas.

Kartu nacionalizuojamos 
užsienio finansinės kompa
nijos. Prezidentas pasakė, 
kad Zamibjoje esąs turtas 
priklauso visiems Zambijos 
žmonėms.

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas atsisakė 
svarstyti Massachusetts 
valstijos apeliaciją, kad 
Vietnamo karas yra ne- 
konstitucinis.

San Francisco, Calif. — 
Teismas išteisino 6 meksi
kiečius jaunuolius, kaltina
mus užmušimu policisto ir 
automobilio pavogimu. Teis
me pasirodė, kad jie nieko 
bendro su tais įvykiais ne
turėjo.

Buenos Aires, Argentina.— 
Generalinė Darbo Konfede
racija paskelbė 36 vai. ge
neralinį streiką. Reikauau- 
ja pakelti algas, protestuo
ja prieš sunkias darbo są
lygas.

Londonas. — Anglijos ka
ro laivas Ark Royal manev
ruose susidūrė su tarybi
niu karo laivu Viduržemio 
jūroje.

Roma. — Čia trejetą die
nų viešėjo tSRS 'užsienio 
reikalų ministras Gromyko 
ir tarėsi su Italijos valdžios 
pareigūnais.

kimams Vidurio Rytų krzės 
klausimu ir todėl nenori jų 
atnaujinti.

Jungtinės Valstijos, Ang
lija, Prancūzija ir Tarybų 
Sąjunga veikia Vidurio Ry
tų klausimu, ka‘p Jungtinių 
Tautų įgaliotinės. Anglija 
ir Prancūzija pasisakė už 
Tarybų Sąjungos reikalavi
mą nuolat laikyti susirinki
mus. Sekamas pilnas susi
rinkimas įvyks lapkričio 23 
dieną.

Rochester, N. Y. — Me- 
d’kalinių įrankių įmonės 
darbininkai paskelbė strei
ką. Jiems vadovauja šešios 
unijos.

Nixono “korėjanizacija”
Washingtonas. — Nixo

nas su liepos 1 d. ištrauk
siąs iš Pietų Korėjos 20,000 
amerikiečių karių, paliksiąs 

dar 42,000.
Tai būs:anti Nixono “korė

janizacija” Pietų Korėjoje, 
kurios ginkluotosios jėgos 
bus paruoštos, gerai ap
ginkluotos laikytis prieš 
Šiaurės Korėją ir vidinius 
valdžios priešus.

Montgomery.— Alabamos 
valstijos juodieji balsuoto
jai išrinko daugelį negrų 
kandidatų į įvairias vietas 
lapkričio 3 d. rinkimuose. 
Nemažai negrų balsavo pir
mu kartu savo gyvenime.

Vėliausios Žinios
Huntington, W. Va.—Sek

madienį baisioje džetmio 
lėktuvo nelaimėje žuvo 
visa Marshall universite
to futbolo komanda ir 
lėktuvo įgula, viso 75 žmo
nes. Komanda grįžo iš rung
tynių. Sakoma, kad nusilei
džiant lėktuvas užkliudė me
džių viršūnes. Federalinė 
transportacijos taryb’a pra
dėjo tyrinėjimą nelaimės 
priežasties. Kalbama, kad 
lėktuvas buvo netvarkoje.

Dacca, Pakistanas.—Per
eitą penktadienį užėjus au
dra ir pakilęs jūrų vanduo 
pridarė neapsakomai daug 
žalos ir nuostolių. Dar nė
ra pfilnai apskaičiuota, bet 
spėjama, kad bus nuo 100,- 
000 iki 200,000 žmonių žu
vusių. Valdžia oficialiai 
skelbia, tik 16,000 žuvusių.

Tel Aviv, Izraelis.—Spau
doje teigiama, kad Izraelio 
premjerė Goldą Meir turė
jo slaptą pasitarimą su Jor
dano karaliumi ir kitais va
dais. Pasitarimo tikslas bu
vęs siekti atnaujinimo tai
kos derybų tarp Izraelio ir 
arabų.
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Štai tikrasis Amerikos
žmonių balsas
PRIEŠ kurį laiką Massachusetts valstijos seimelis 

pasisakė prieš Vietnamo karą ir pažadėjo teismuose 
ginti tuos, kurie atsisakys eiti į karinę tarnybą. Seime
lis pasakė, kad šis karas yra nelegalus, nes jo Kongre
sas nėra paskelbęs. Tai buvo Mass, valstijos žmonių 
protesto balsas.

Lapkričio 3 dieną per rinkimus Detroite buvo leis
ta piliečiams pareikšti savo nuomonę šio karo klausimu. 
Balsavimo pasekmės tokios: už karo nutraukimą tuoj 
balsavo 191,919, o už jo tęsimą 112,678. Vadinasi, šio 
didmiesčio žmonių daugima reikalauja karą tuoj baigti.

Negerai, kad kituose miestuose nebuvo duota pana
ši proga žmonėms pasisakyti Vietnamo karo klausimu. 
Netenka abejoti, kad daugumoje piliečiai būtų balsavę 
taip, kaip balsavo detroitiečiai.

Šių poros faktų turėtų užtekti kiekvieno įsitikini
mui, kad Vietnamo karas neturi “tyliosios” šios šalies 
žmonių daugumos pritarimo. Deja, mūsų vyriausybė 
su jais nesiskaito.

Su gen. de Gaulle atsisveikinus
LAPKRIČIO 9 dieną pasaulis išgirdo, kad staiga 

nuo širdies smūgio amžinai užmigo įžymusis prancūzų 
vadas Charles de Gaulle, tik keliomis dienomis nesulau
kęs savo 80-ojo gimtadienio. Iškilmingai palaidotas pe
reitą ketvirtadienį, dalyvaujant daugiau kaip 80 vals
tybių vadų. Jų tarpe buvo ir mūsų prezidentas Nixo- 
nas, ir Tarybų Sąjungos prezidentas Podgornas. Tik re
tas kuris ^isoje istorijoje numiręs žmogus buvo šitaip 
plačiai pagerbtas.

Pirmą kartą šio prancūzo vardą pasaulis išgirdome 
tiktai 1940 metais, kaj.jįs savo krašto ir tautos didžio
sios katastrofos metu, kai hitlerinės gaujos pavergė 
Prancūziją, atsisakė prieš nuožmųjį priešą nusilenkti ir 
atsišaukė į visus prancūzus jam visomis jėgomis prie
šintis. Apie jį susispietė militarinės rezistencijos jėgos. 
Generolo Charles de Gaulle vardas nuskambėjo po visus 
pasaulio kampus. Ir iki pereitų (1969) metų, kai jis, 
pralaimėjęs daugumos žmonių pasitikėjimą, pasitraukė 
iš Prancūzijos prezidento vietos, jo vardas vienoje ar 
kitoje formoje reikšmingai pasirodydavo tarptautinių 
santykių arenoje.

Įdomu, kad karo metu anglai ir amerikiečiai neno
rėjo skaitytis su de Gaulle, nenorėjo pripažinti jį pran
cūzų vadu ir savo talkininku. Bet savo ryžtu ir užsi
spyrimu jis privertė su juo skaitytis. 1944 m. birželio 13 
dieną buy o paskelbta Prancūzijos laikinoji vyriausybė 
su Charles de Gaulle priešakyje. Tų pačių metų rug
pjūčio 25 dieną Prancūzija buvo išlaisvinta ir Generolas 
de Gaulle tapo jos vadu. Buvo bijotą, kad gen. dę 
Gaulle mojasi tapti Prancūzijos diktatorium. Na, o pa
saulis tik neseniai buvo užmokėjęs baisią kainą už susi
dorojimą su diktatoriais Hitleriu ir Mussoliniu. Jis iš
eina prieš visas egzistuojančias prancūzų politines par
tijas ir sukuria savo partiją, pavadinęs ją Prancūzijos 
žmonių sambūriu. Bet diktatoriaus rolėje jam nesiseka. 
Prancūzai turi gražių demokratinių, tradicijų ir jam ne
pasiduoda. Jis nusivylęs ir supykęs 1954 metais pareiš
kia, kad jis ant visados pasitraukia iš viešosios politi
nės veiklos.

Bet kyla nauja krizė ryšium su Alžyru. Ten eina 
mirtina kova už laisvę ir nepriklausomybę prieš paver
gėjus prancūzus. Prancūzų armijai nesiseka alžyriečius 
malšinti. De Gaulle vėl sugražinamas prie valstybės 
vairo, premjeru. Jis pasveria situaciją ir suranda, kad 
nebegalima alžyriečius militarine jėga valdyti ir kalba 
apie suteikimą jiems nepriklausomybes. Prieš jį suky
la prancūzų armijos militarine klika ir bando nuversti 
valdžią, net dviemis atvejais kėsinasi dę Gaullę nužu
dyti. Bet jis koyą laimi, numalšina militaristų pasiprie
šinimą ir Alžyrą paskelbia nepriklausoma valstybe.

Dar kartą “išgelbėjęs” Prancūziją, de Gaulle imasi 
pakeisti esamąją politinę šalies struktūrą, kurioje, gir
di, politinių partijų rietenęs neleidžia Prancūzijai pakil
ti į jai istorijos lemtas aukštumas. Jai reikia vieno vą- 
do, ir tuo sumetimu jis paruošia Prancūzijai, naują kon
stituciją, kurioje ne premjeiįas, bet prezidentas, kaip 
pav., Jungtinėse Valstijose, yra tikroji valstybės galva. 
Be to, toks prezidentas turi būti renkamas ne parlamen
to, bet tiesioginiais piliečių balsavimais. Ir pagal tą 
naują konstituciją jis 1962 metais tampa išrinktas Praų- 
cūzijos prezidentu, kuriuo ir išbuvo iki 1969 metų.

Tokią, (Jąugmaž, Charles de Gaulje politinė karjera. 
Tarpįąutiniuosę reikaluose jjs sieke Prancūziją pada
ryti nepriklausoma nųp Ąmenkos vadovybėj i^.išį bĮĄlĮO 
ištraukė prancūziškus1 militarinius dalinius. Jis taipgi

ŽŪSIME AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖSE ARBA ) 
BADU IŠMIRSIME?!/

Žurnalo “švyturys” š. 
m. 14-ajame numeryj(e skai
tome labai įdomų žurnalisto 
Algimanto Semaškos pasi
kalbėjimą su profesoriumi 
Igoriu Bestuževu-Lada apie 
kai kurias katastrofas, ku
rios gali ištikti žmones mū
sų žemėje nelabai tolimoje 
ateityje. Paimkime ypač 
mums amerikiečiams svar
bią susisiekimo priemonę 
automobilį. Prof, dėsto:

Jau dabar iškilo transporto 
kritinė situacija. Dideliuose 
miestuose vairuotojus kankina 
nuolatiniai “kamščiai”. Ke
liuose vis daugėja avarijų. 19- 
67 metais visame pasaulyje 
autokatastrofose žuvo 150,- 
000 žmonių, o 1969 — 
200,000. Po 20-30 metų au
tokatastrofose žus milijonai 
žmonių, patirsime nuostolius, 
išreiškiamus astronominėmis 
sumomis. Prognozuotojai sa
ko: reikia imtis radikalių prie
monių šiai kritinei situacijai 
ištaisyti. Išeitis! Ją siūlo spe
cialistai. Tai elektromobiliai 
miestuose. Tai automatizuo
tos tarpmiestinės magistralės, 
kuriose mašinas valdys kiber- 
netiniai dispečeriai.

Bus blogai, aišku, jeigu 
žmogus nesiims priemonių 
gelbėtis nuo šios katastro
fos.

Spaudoje ir visur daug 
kalbama apie gyventojų 
skaičiaus augimą ir maisto 
klausimą. Žurnalistas Se
maška sako:

Atrodo, viena kebliausių kri
tinių situacijų —žmonijos mi
tybos reikalai. Iš 3,500,000,- 
000 žemės gyventojų dabar 
apie 1,500,000,000 gyvena 
pusbadžiu, dar apie 500,000,- 
000, anot Jungtinių Tautų sta
tistikos — ant bado mirties 
slenksčio. Nuo bado ir išseki
mo kasmet miršta apie pusę 
milijono žmonių — po vieną 
žmogų kas minutę! Padėtis, 
ypač besivystančiose šalyse, 
vis dar kritiška. Daugelio šių 
šalių ekonomika dėl neokolo- 
nializmo ir kapitalizmo varž
tų dar labai atsilieka, o gy
ventojų vis gausėja.

Profesorius Bestuževas jį 
ramina:

Artimiausiais dešimtmečiais 
žemės ūkis, pasitelkęs moks
lą, gali duoti dešimtis kar- 
cų daugiau produkcijos. 
Vien dabar dirbami žemės 
plotai, pritaikius naujausią 
agrotechniką, gali išmaitinti 
pusdešimto milijardo žmo
nių (2000 metais žemėje bus 
1 milijardai gyventojų). Dir
bamos žemės " plotus galima 
lar išplėsti. Jau dabar kalba
ma apie Afrikos kontinento 
/ekonstrukciją, paverčiant Sa
charą žemdirbystės rajonu, 
užtvenkus Kongo upę ir palel
ius jos vandenis į Sacharą. 
Galvojama apie Vidurinės 
Azijos žemių drėkinimą Tibe
to vandenimis, siūloma analo
giška Pietų Amerikos konti
nento rekonstrukciją. Didžiu
liai maisto ištekliai slypi 
vandenynų ir jūrų gelmėse. 
Dabar per metus sugaunama 
apie 50 milijonų tonų žuvies 
—vos 0.2 procento visų ištek
lių! Ir tai atsitiktinis laimi
kis. Laikas pradėti tvarkyti ir 
vandenų ūkį, panašiai kaip 
tvarkomas žerpės ūkis—reng
ti žuvų fermas, ganyklas. . .

O kiek dar vandenynai sle

bijojo Vakarų Vokietijos militarinio įsigalėjimo. Jis 
'siekė gerų Prancūzijos santykių su Tarybų Sąjupga ir 
kitais socialistiniais kraštais. -

- I ‘>11 *<*’•»

Reikia pripažintų kad šio^ politikos tarptautiniuose 
santykiuose prisilaikę, ir dąbąųtine ^rajęęųzijpą yafjpyy- 
bė su prezidentu Pompidou priešakyje.

pia savo atsargų ? ! Neveltui 
mokslininkai dabar vadina 
vandenynus antruoju kosmo
su. . .

NESĄMONĖ APIE 
ŽYDUS

Kažin kaip yra daugely
je mūsų susidariusi nuomo
nė, kad Amerikoje visi arba 
dauguma žydų yra turtingi, 
jų gyvenimo lygis daug 
aukštesnis už kitų tautinių 
grupių žmonių lygį.

Bet tai gryna nesąmonė. 
Prieš šešetą metų Columbi- 
jos universitetas pravedė 
platų tarp NewYorko žydų 
tyrinėjimą apie jų gyveni
mo lygį. Šios studijos at
radimas labai įdomus. Ta
po surasta, kad New Yorke 
net 250,000 žydų priklauso 
taip vadinamų skurdžių ka
tegorijai, tai yra, jų meti
nės pajamos tokios žemos, 
kad jie neturi nei pakanka
mai tinkamo maisto, nei 
žmoniškų butų, nei kitų 
šių laikų žmogui reikalingų 
patogumų. Daugelis jų tu
ri gyventi iš miesto gautos 
ubagiškos pašalpos.

DAR GALIMA GAN 
DIDELIUS KALNUS 
NUVERSTI...

“Vilnies” redaktorius drg. 
S. J. Jokubka sako:

“Daug kas gali pasakyti: 
Pasenome, kalnų nebenu- 
versime. Tai labai klaidin
ga nuomonė. Galime dar 
labai didelius kalnus nu
versti.

Šiuo metu vyksta net trys 
vajai. Vyksta “Vilnies” 
vajus, vyksta “Laisvės,” ka
nadiečių draugų “Liaudies 
balso.” Visiems trims laik
raščiams reikia paramos, 
bet labiausia —- naujų skai
tytojų. ■j

Ir kodėl nepąieškoti, jei
gu ne vienam, tai antram, 
jeigu ne antram, tai tre
čiam. Bet kuriam laikraš
čiui naujo skaitytojo gavi
mas bus jau didelis darbas.

Pagalvokim, ir dar kartą 
pagalvokim, argi bent vie
nam šių laikraščių negali
ma gauti naujo skaitytojo? 
Galima. Vot, ir bus dar
bas.”

IR MOTINA 
JĮ PRAKEIKĖ

Spalio 29 d. “Gimtajame 
krašte” apie Bražinską sa
koma:

“Prieš kelias dienas oro pi
rato motina Marijona Bra- 
zinskienė viešai prakeikė 
savo sūnų. Prakeikė tame 
pačiame Vievyje, kuriame 
jis šešiolika metų apgaudi
nėjo visus, žinodamas tik 
vieną — garbinti Mamoną. 
Jis apgavo, motiną, įkalbė- 
darųas ją parduoti kaime 
ųamus .ir persikelti pas jį. 
Paskui, išviliojęs pinigus, 
įkurdino senutę sandėlyje. 
Jis apgaudinėjo ir mušė 
savo pirmąją žrųoną, ku
rią su dyiem dukterimis pa
liko. Pasiėmęs paauglį sū
nų, greta obels nukritusį, ir 
jau spėjusį apipūti obuolį, 
išdūmė į kitą tarybinę res
publiką. Čia metė ir antrą
ją žmoną su neseniai gimu
sia dukra.”

SATYRIKO AKIMIS

Alchemikai ir šarlatanai 
i ■ • • •.

laisvėn prasiveržusiai^ did-No(rs ir sakoma, kad is
torija nesikartoja, bet savo 
analogijomis ji kartais iš
krečia šposus. Taip atsiti
ko, pavyzdžiui, su alcherąi- 
kais-šariat anais. Dvylik
tajame amžiuje į alchemikų 
tarpą įsitrynę apsukrūs 
šarlatanai net ir nesapna
vo, kad dvidešimto amžiaus 
pabaigoje atsiradę jų antri
ninkai naudosis savo pirm
takų metodais. Tiesa, nau
jieji “alchemikai” ne tau
riuosius metalus ----- sida
brą ar auksą lieja iš pa
prasto metalo, o naudoja 
kitas medžiagas. Jie iš žvė
ries padaro neva “auksinį 
žmogų,” iš bandito — poli
tinį veikėją iš spekulian
to — taurų intelektualą, iš 
karinio nusikaltėlio bei 
žmogžudžio — apyšvarį 
Jungtinių Valstijų pilietį.

Taip atsitiko ir su ban
ditu Koreiva - Bražinsku, 
kuris, kaip žinoma,, su sa
vo auklėtiniu nužudė lėk
tuvo palydovę, sunkiai su
žeidė lakūnus ir, vos nepra- 
žudęs keliasdešimt keleivių, 
privertė ekipažą skristi į 
Turkiją.

Šis įvykis, kaip dabar pa
aiškėjo, taip nudžiugino 
naujosios alchemijos speci
alistus, jog pradžioje jie 
nesusigaudė, kur ir kaip 
panaudoti savo “gudrybės 
akmenį.” Bene veikliausiai 
pasireiškė viena užjūrio la
boratorija, leidžianti krikš
čionišką laikraštį “Drau
gas.” Čia ir įvyko pirmoji 
stebuklinga bandito meta
morfozė ...

Dar nuo žmogžudžių ran
kų nebuvo nusiplovęs krau
jas, kai “Draugo” laikraš
tis iš Bražinskų “išliejo” 
“politinius veikėjus” ir net
gi pakėlė juos iki Dariaus 
ir Girėno žygdarbio. “Kaip 
kitados Dariaus ir Girė
no skridiams nugalint 
Atlantą .susilaukė labai 
plataus viso pasaulio dėme
sio, — konstatavo krikščio
niškieji alchemikai, — taip 
dabar Bražinskų prasiver
žimas ... susilaukė viso pa
saulio... susidomėjimo”..

Perskaitęs ar išgirdęs to
kius žodžius (šį krikščioniš
ką straipsnį išgarsino, ir 
Romos radijas spalio 29 d,), 
ne vienas lietuvis susijaudi
no: “Dar niekas taip šlykš
čiai nebuvo įžeidęs ir išnię- 
kinęs lietuvių tautos didvy
rių, Dariaus ir Girėno atmi
nimo!” Bet prisiminęs, su 
:kuo turi reikalą, pagalvojo: 
“Kas žino gal marijonų al
chemikai jau pavertė ban
ditus šventaisiais?,”

Ne, šventaisiais dar ne
apskelbė. Bet jau arti to: 
šlovindami įvykdytą smur
tą bei žmogžudystę, jie iš
kėlė banditus beveik iki 
dangaus vadindami juos 

RUDENS RYTAS
Auksiniai lapai krinta iš lėto. 
Vėjas šiurena plįkas šakas. 
Ritasi lapai, pučiami vėjo, 
Daubas ir slėnius storai apklos.

Rytais nuo šerkšno žemė sugrubus, 
Stogai baltuoją, sodai tūpti, 
čiuža pievolįšnjų žolę sustirus, — 
Jau nebelaksto, vaikai basi.

Sutingus saulė žemės nešildo,
Debesys i’itąs žemai pilki,
Tai. šaltas lietus bliaukia per langą,
Tai pabarbena žirniai balti.

Žvirbliai pašiurpę tupi šakose, 
l&alękią varnos tingiai, lėtai, 
Plikuose, soduos šarka sųkrykščia, 
Sepiai nutilo paukščių balsai.

’' 1 K. žafcavičifinė
Kaunas, 1970.X.25

vyriais.” Tie>są pasakius, 
Bražinskas - Koreiva savo ša
lyje neturėjo laisvės vogti, 
plėšti, terorizuoti motiną, 
šantažuoti žmoną... Ma
tyt, išsiilgęs tokios laisvės 
ir “išsiveržęs” į ją, jis visų 
pirma ir davė laisvę savo 
rankoms lėktuve... Gal tai 
ir nęgerai, “kad tarpę pra
siveržime žuvo jauna ukrai
nietė,”— moralizuoja krikš
čioniškieji “humanistai,” bet, 
matote, čia kalti “sovietų 
pilotai,” kurie, anot laikraš
čio, “ėmė lėktuvą visaip 
blaškyti” ir “tame tranky
me išsprūdęs šūvis pataikė 
į palydovę.” Kitaip sakant, 
teiskite k. kūnus arba “iš
sprūdusius” Šūvius ...

Toliau naujieji alchemi
kai blizgančiai “nulieja” 
bandito nuopelnus. Korei
va-Bražinskas, kaip visiems 
žinoma, spiovė į gimtąją tė
vų žemę, spruko į Uzbeki
ją ir ten, oficialiai prisiė
męs antros žmonos pavar
dę, apgaudinėjo avlstybę ir 
žmones. Bet krikščioniškie
ji alchemikai jį klasifikuo
ja kaip “prievarta iš Lietu
vos ištremtą į Sovietų Są
jungos gilumą.” Kas jį trė
mė?

“Mes ir toliau veiksi
me!”— šaukia tulžingi ma
rijonai, iš anksto prana
šaudami garantuotą perga
lę — neliečiamą nusikal
tėlių gyvenimą “laisvajame 
pasaulyje.”

Viduramžių laikais šarla
taniški alchemikai savo 
veiklą grindė troškimu 
lengvai praturtėti. Panašiai 
trokšta susikrauti kapita
lo ir čia paminėti užjūrio 
“stebukladariai.” To 
jie neslepia ir savo straips
nyje: kai kurie žmonės, 
girdi, reiškia “pasiryži
mą lėšomis padėti, kad 
tik būtų sėkmingai iš
gelbėti į laisvę prasiveržę 
tremtiniai.” Štai čia, pini
guose, ir glūdi tas “gudry
bės akmuo,” kvepiąs nešva
riomis machinacijomis, jau 
nekalbant apie, slaptas sub
sidijas.

Visa tai buvo dąroma to
lydžio keliamo, triukšmo 
fone, veikiant visomis kryp
timis, vertikaliai ir hori
zontaliai :

1.
Vyriausias alchemikas 

Albertus Magnus -V aliūnas 
(VLIK’o pirmininkas) pa
laimina savo atstovo ir 
Čentriųęs. Žvalgybos Valdy
bos aktyvistę ppno Romo 
Kežio lįLoįųandiųųotę. į A n - 
karą, siunčią specialią tele
gramą Turkijos prezidėn- 
tui, p r a š y d a m a s bandi
tams “politinių pabėgėlių 
teisių.”

2.
It voras iš kažkokio ply

šio išlenda vadinamas “Lie
tuvos atstovas” Amerikoje 
ponas Rajeckas ir su analo
giniais prašymais kreipiasi 
į valstybės departamentą ir 
Turkijos ambasadorių; te- j 
lefonuoja į Europos cent- r 
rus, organizuodamas pagal
bą “laisvėn prasiveržusiems 
lietuviams.”

3.
“Generaliniai k o n s ulai” 

ponai Simutis ir Daužvar- 
dis susižino su Turkijos 
konsu 1 a t a i s, “aiškindami 
jiems šio įvykio tikrąją po
litinę ir teisinę reikšmę,” 
rūpinasi “į Europą išvyku
sius advokatę Armonienę 
ir dar vieną amerikietį nu
kreipti į Ankarą teisminei 
pagalbai Bražinskams.”

4.
Ponas Rudis nutraukia 

savo “medžioklę” po Arti
muosius Rytus ir skubiai 
išskrenda į Ankarą.

5.
Organizu o j a m a s naujų 

telegramų siuntimas Turki- 4 
jos prezidentui, premjerui, 
užsienio reikalų ministrui... t 

...šešta... aštunta... 
dešimta... y
“Veikiame ir toliau veik

sime!” — suka užjūrio al
chemikai savo mašiną, su- 
uodę naujo biznio kvapą.

Istorija primena, kad vi
duramžių alchemikai-šarla- 
tanai, iškilus aikštėn jų ap
gavystėms, užsimok ė d a v o 
už tai savo galvomis. Šia 
prasme istorinės analo
gijos nėra. Garsioji CŽV 
kurią galima pavadinti nū
dienių politinių alchemikų 
akademija, daro atvirkš
čiai: ji skatina savo agen- 
tus-alchemikus nuimti gal
vas tiems, kurie demaskuo
ja antikomunistines machi
nacijas. •

Alchemikų veiklos istori
joje randame tokį faktą: 
1669 metais vienas alchemU t 
kas atsitiktinai atrado fos* 
forą. Tai įvyko visiškai ne
tikėtai, kai jis, norėdamas 
išgauti filosofinį “gudry
bės akmenį,” garino srutas. 
Nūdieniai “alche m i k a i, ” 
kaip matome, irgi tikisi 
kažką išgauti iš panašios 
medžiagos...

Donatas Rodą 
Vilnius, 1970.X.31

Tiltas per Bosforą
Kai prie Stambulo bus pa

statytas tiltas per Bosforą, 
Azija ir Europa bus su
jungtos. Taip Turkijos vy
riausybė tikisi įgyvendinti 
daugiau kaip dviejų su puse 
tūkstanččių metų svajonę.

Azijos pusėje till to staty
ba buvo iškilmingai, pažy
mėta trijų avinų paaukavi-X 
mu, saliutų salvėmis ir Bos- A 
fore buvusių 'Jaivų sireno
mis. Tiltą statei Anglijos ir 
Vakarų Vokietijos konsor
ciumas. Judėjimas juo turė
tų prasidėti 1973 m. pavasa
rį.

Iš biurokratų kalbos
Municipalitetų tarnauto

jai Urugvajuje pasiuntė į 
šalies sostinę tokį skundą: 
cirkuliarų, parodymų, di
rektyvų, parašymų ministe
rijose kanceliarinę kalba, 
neįmanoma suprasti! Pasi
rodo, kuo toliau, tuo labiau 
biurokratų kalba skiriasi 
nuo normalios žmogiškoj 
kalbos.
1 MonteVidėjuję buvo pri
imtas saliamoniškas spren
dimas: pasiųsti į provinciją* 
kalbipjnkus. Kad išverstų iš

i. suP>’an- 
tarną...

MMBMB
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Laiškai redakcijai
Montevidėjus 
1970 lapkr. 3 d.

\ “Laisvės” Rdakcijai
Mieli ir brangūs 
Draugai!

Pranešame Jums, dėlei 
žinios, kad jau atšventėme 
mūsų laikraščio “Darbas” 
Jubiliejinę 35-kių metų 
šventę, kuri įvyko 24 ir 25 
dienomis spaūo mėn. 1970 
metais.
Pirmoji diena spalio 24-oji

Rytinis vietos dienraštis 
“El Popular” geroj vietoj 
ir gražiai paminėjo mūsų 
laikraščio “Darbas” 35-ių 
metų Jubiliejų paskelbda
mas minėjimo programas 
ir prisiuntė sveikinimo raš
tą.

Vakare įvyko laikraščio 
“Darbo” Minėjimo Aktas 
Urugvajaus Lietuvių Cent
ro, Serros skyriaus salėje 
su labai įdomia programa. 

*Salė puikiai išpuošta ir turi 
labai gražią sceną. Visur 
Įnatosi šūkiai sidabrinėmis 
ir auksinėmis didelėmis rai
dėmis, sveikinimai “Darbui.” 
Publikos prisirinko daug .ir 
jau 21 valanda. Atsidarė 
scena, kur buvo įspūdingai 
ir gražiai paruošta Garbės 
Prezidiumas - estrada. Pra
nešėjas Leonas Abračinskas 
pasirodė scenoje ir per mi
krofoną perstatė publikai 
garbės svečius: Tarybų Są
jungos Konsulą Anatolijų 
G. Pimenovą, Joną Mažeiką, 
Igną Kamarauską, Robertą 
Pilipavičių, A. Minkauskie- 
nę, ir Joną Minkauską su 
žmona ir sūneliu. Prezidi
umo estradoje užėmė vie
tas: Jonas Stanulis, Jonas 
Čeplikas ir Juozas čiurki- 
nas.

Jonas Stanulis pasakė 
yjfeangos kalbą ispanų kal- 
bbj, paskui, — lietuvių kal
boje. Juozas Čiurkinas, pir
masis “Darbo” atsakingasis 
redaktorius, apibėgo istori
niais daviniais “Darbo” 
pradžią, jo eigą ir jo dabar
tinę padėtį.

Pranešėjas užkvietė drg. 
Joną Maž.ttiką, garbės sve
čią iš JAV, ir salėje pakilo 
kurtinanti delnų plojimai.

Drg. Mažeika savo mag
niais ir labai gražiais žo
džiais pasveikino “darbie- 
čius” ir perdavė karštus 
sveikinimus nuo dienrašičo 
“Vilnies” ir nuo visų Šiau
rės Amerikos pažangiųjų 
lietuvių skaitytojų ir rėmėjų 
“Darbo,” o taip pat ir nuo 
Šiaurės Amrikos “darbie- 
čių,” nes jų yra daug ir 
Šiaurės Amerikoje ir vis 

^kas kartą daugėja. Kalbėjo 
^išsamiai ir energingai, la
bai suprantama tarme, taip 
kad ne vienam nuriedėjo 
džiaugsmo ašara, kąd žmo
gus jau peržengęs 83-ius 
metus yra toks ugningas 
veikloje.

Drg. Ignas Kamarauskas, 
garbės svečias iŠ Kaliforni
jos JAV, irgi labai įspūdin
gai pasakė kalbą ,sveikino 
ir nupasakojo kaip ir kokiu 
būdu Šiaur. Amerikoj dygs
ta naujieji “darbiečiai,” 
mat, jisai yra čia ir Argen
tinoj gyvenęs, dabai gerai 
žino mūsų vargus ir bėdas, 
o dar geriau pažįsta mūsų 
veiklą. Jisai baigdamas pa
žadėjo ateityje dar daug 
pasidarbuoti dėlei “Darbo.” 
r Vėliau pranešėjas pakvie
tė kalbėti drg. Robertą Pi

li lip^vicių, kuris irgi pasvei
kino ir labai aiškiai apibū- 
dftio lietuvių gyvenimą ir 
veiklą Brazilijoje, pabrėž

kagos (JAV), nuo Kalifor
nijos ir Niujorko Lietuvių 
pažangiųjų lietuvių organi
zacijų atstovas drg. Ignas 
Kamarauskas, nuo Brazili
jos pažangiųjų lietuvių or
ganizacijų ir Spaudos komi
sijos atstovas drg. Robertas 
Pilipavičius, dalyvaujant 
Urugvaaus Lietuvių Centro 
aktyvistams: Adomui Kurk
liečių!, Jonui Stanuliui, Jo
nui čeplikui, Antanui Vai- 
tulioniui, Pranui šacikaus- 
kui, Broniui Monkevičiui, 
Jurgiui Račiūnui, Antanui 
Matoniui, Jonui Subačiui, 
Juozui Trinskiui, Migeliui 
Lelešiui, Vladzei Leleišie- 
nei, Polei Vaitulionienei.

Pirminink a u j a n t Jonui 
Stanuliui ir sekretoriaujant 
Pranui šacikauskui tapo 
atidarytas Aktas. Pirmi
ninkas pasakė turiningą 
kalbą, nušviesdamas šios 
dienos Akto reikalą, ir pa
tiekė dienotvarkę suside
dančią iš trijų punktų:

1. Būsim’as užsieniečių 
lietuvių suvažiavimas, dėlei 
bendro sugyvenimo.

2. Kultūrinis bendradar
biavimas ateityje.

3. Delegatų nuomonė ir 
įspūdžiai apie laikraštį 
“Darbas.”

Dienotvarkė buvo vien
balsiai priimta. Prasidėjo 
atstovų pranešimai. Pir
miausiai buvo suteiktas žo
dis “Vilnies” redaktoriui 
Jonui Mažeikai, kuris pa
darė platų ir išsamų prane
šimą apie neatidėliotiną ir 
būtiną reikalingumą visų 
lietuvių užsieniečių suva
žiavimo (susitikimo) dėlei 
bendro sugyvenimo. Sekė: 
nuo Kalifornijos ir Niujor
ko Lituvių pažangių orga
nizacijų ir spaudos kalbėjo 
Ignas Kamarauskas, nuo 
Brazilijos pažangiųjų Lie
tuvių organizacijų ir jų 
spaudos komisijos vardu 
kalbėjo Robertas Pilipavi
čius, ypatingai apibūdinda
mas reikalą ateities veiklai, 
jaunimo subendrinimo rei
kalais. Toliau ėmė žodį: 
Adomas Kurklietis, Bro
nius Morkevičius, Jonas 
čeplikas, Jonas Subačius, 
Antanas Matonis, Pranas 
šacikauskas, Antanas Vai- 
tulipnis, Juozas Pugačiaus- 
kas, Jurgis Račiūnas, Ado
mas Kairys ir Juozas Gri
gonis.

Pasibaigus nuomonių pa
reiškimams pirmininko pa
siūlymu vienbalsiai priim
tos Rezoliucijos:

1. Dėti pastangas už, tai, 
kad ilgai neatidėliojant 
įvyktų suvažiavimas visų 
lietuvių gyvenančių ųžie- 
niuose, detei bendro sugy
venimo.

2. Rūpintis kuo daugiau 
organizuoti jaunimą stei
giant meno, sporto ir kitas 
grupes kaip jie pageidauja, 
ypatingai rūpintis mokslei
viais ir juos pasiųsti į ViĮI- 
hiaus universitetų, steigti 
pagreitintus kursus lietu
vių kalbos, ruošti menines, 
sportines ekskursijas ten, 
kūr gyvena lietuviai.

3. “Darbas” savo turiniu 
ir kalba labai geras laikraš
tis.

Pranas šacikauskas 
Sekretorius

Jonas Stanulis
. Pirmininkas

damas, kad “Darbas” Bra
zilijoj yra visų mylimas ir 
laukiamas ,nes yra pati ar
čiausia tribūna, per kurią 
pranešama apie lietuvių gy
venimą ir veiklą. Brazili
jos Moterų vardu svei
kino delegatė drg. A. Min- 
kauskienė ir perdavė dova
nas “Darbui” jo Jubiliejinė
je šventėje.

Drg. Mikauskas sveikino 
ir kalbėjo portugalų kalbo
je nuo antrosios kartos pa
žangiųjų Brazilijos lituvių.

Sveikinimo žodį tarė U. L. 
Centro Serros skyriaus pir
mininkas drg. Jonas G. čep
likas, ir užbaigiant oratori
jos dalį sveikino (ispanų 
kalboje) Tarybų Sąjungos 
Konsulas Anatolijus G. Pi
menovas.

Prasidėjo Meninė dalis, 
su artistais antrosios ir 
trečiosios kartos po vadovy
be gabios ir energingos 
mokytojos drg. Antonijos 
Abračinskienės. Buvo su
šokta keletas lietuviškų 
tautinių-baleto šokių. Jau
nieji artistai labai mikUai 
atliko savo roles. Publika 
žavėjosi ir džiaugėsi iš
šaukdami pakartojimams.

Užbaigoje meninės dalies 
buvo sudarytas scenoje šū
kis: — Gyvuok “Darbe”! 
Kiekviena artistė nešė po 
vieną raidę, vaizdas buvo 
labai gražus ir jaudinantis.

Vėliau jaunimas pradėjo 
linksmus šokius ligi anksty
vam rytui.

Antroji diena—spalio 25
“Darbo” Redkomisija ir 

Administracija podraug su 
Urugvajaus Lietuvių Cent
ro valdyba, spalio 25 dieną, 
sekmadienyj, Centro klube 
Agraciada 2783 surengė pie
tus pagerbti delegacijoms, 
dalyvaujančioms “Darbo” 
35-ių metų Jubi 1 i e j u j e, o 
ypatingai:—drg. Joną Ma
žeiką nuo dienraščio “Vil
nis” iš Čikagos; drg. Igną 
Kamarauską, atstovą nuo 
Lietuvių progresyvinių or
ganizacijų iš Kalifornijos ir 
Niujorko (JAV); draugus- 
Robertą Pilipavičių, A. Min- 
kauskienę ir Joną Minkaųs- 
ką.

Rengėjų “Darbo” Jubilie
jaus vardu pasveikino sve
čius Urugvajaus Lietuvių 
Centro pirmininkas drg. 
Jonas Stanulis, o delegacijų 
vardu atsakomąjį žodį tarė 
drg. Jonas Mažeika. Jis 
padėkojo “darbiečiams,” 
Urugvajaus Lietuvių Cent
rui už šiltą, nuoširdų su
tikimą ir priėmimą, pareiš
kė pasitenkinimą vakarykš
te menine programa ir pa
brėžė, ' kad viskas vyksta 
vienybės ir broliškos drau
gystės aplinkoj.

Pietūs praėjo šiltai, drau
giškai ir nuoširdžiai. Sve
čių tarpe dalyvavo ir Tary
bų Sąjungos Konsulas Ana
tolijus G. Pimenovas, slavų 
laikraščio “Voz Eslava del 
Uruguay” atsakingasis re
daktorius Roberto Zago- 
rofko, Armėnų Nacionali
nio Centro Vice-Pirminin- 
kas drg. Dobroian ir Ukrai
niečių Kultūrinio Centro 
pirmininkas Osipuk.

POKALBIS APIE 
BENDRAVIMĄ

Spalio 27 dieną Montevi- 
dėjaus mieste Urugvajaus 
Lietuvių Centre, Agracia- 
da 27^3, įvyko apie,
bendravimą, kuriame daly
ve užkviesti svečiai: dieno
raščio “Vilnis”’ redaktorius, 
drg. Jonas Mažeika iš Či

Paryžius — Prancūzijos 
Komunistų Partija pridavė 
Amerikos ambasadai pro
testą prieš persekiojimą, 
Angela. Davis. Reikalauja’ 
ją išlaisvinti.

Philadelphia, Pa.
Tai ir nuliūdo, 

lyg dvarą pralošę
Kadaise seneliai, pasako

davo, kad buvę ir tokių po
nų, kurie kitiems pralošda- 
vę dvarus ir vergus. Po to, 
kaip ta našlė ožka, nuleidę 
nosis lindėdavo...

Philadelph. ponai vaduo
tojai šiemet smarkiai puo
lėsi gelbėti republikonams 
rinkimuose. Tiesa, šių me
tų rinkimai buvo mirtina 
baimė visos šalies reakci
ninkams. Rinkimų, pasek
mės parode visoje šalyje di
delį nepasitenkinimą reak
cinių republikonų valdžioje 
vadovybe. Žmonės stipriai 
pageidauja ko tokio, kaip 
buvo Rooiseveltas.,

Televizijos komentatorius 
D. Brinkley, pranešdamas 
balsavimo pasekmes, pasa
kė: “Massachusetts valsti
joje E. Kenedis dėl sveika
tos visai nedalyvavo rinki
miniame vajuje, o balsų ga
vo 95%.'”

Nixono ir Agnew kelionės 
televizoriuose buvo labai 
labai dažnai rodmos. Rę- 
pub’ikonų plakatais visi 
miesto stulpai buvo aplipy
ti. Lietuviški vaduotojai 
įsisteigė kokią tai “Nacio
nalinę diviziją” bent iš 15 
tautų. Atspausdino daugy
bę laiškų ir lietuvių kalba, 
kuriuos pasiuntė lietuviams, 
kur sugaudami jų adresus. 
Kam nors kainavo labai 
daug, o rinkimus laimėjo 
demokratai!

Lietuviška radijo valan
dėlė taip ir nutilo dėl pri
žadėto “Lietuvos išlaisvini
mo” per niksoninius repub- 
likonus.

Lapkričio 7 dieną per 
pusę va^ndos’ jie mulkino 
žmones angliškai kalban
čiais'dviem vyrais. Tai pir
mas toks bandymas. Jų te
ma buvo, tai žmogžudžių 
Bražinskų garbinimas, bū
tent, kad jie lietuviški “di- 
vyriai” už tokią drąsą ir 
“išgarsinimą” lietuvių tau
tos. Vienas iš jų tik gar
bino Bražinskus, o kitas 
teisino, dėl ko jie taip pa
sielgė.

Kadaise tik lotynų kalba 
nuodėmes plaudavo, dabar 
jau ir anglų, ir peę oro ban
gas. Kiek tas jiems pagel
bės?

Posteriukas

; Binghamton, N Y.
I • ‘ 4 I • • • • ■

1 Mūsų LDS 6 kuopa lai
kė susirinkimą lapkričio 2 
dieną. Kad ir susirinkimas 
nebuvo skaitlingas, bet ra
portai ir tarimai, buvo geri. 
Ypatingai buvo geras ra
portas iš bankiėto,kuris bu
vo rengiamas atžymėjimui 
mūsų Susivienijimo 40 me
tų gyvavimo jubil-i e j a u s. 
Bankietas įvyko spalio 10 d. 
Gerai pavyko. Kuopos iž
dininkė K. Vaicekauskienė 

‘pranešė, kad kuopos naręs 
daug padėjo sukviesti sve
čius į bąnkietą. Ačiū joms.

Pelno iš parengimo liko 
$31.90, kurį nutarta paau
koti mūsų pažangiajai span- 
’spaudai — “Laisvei” $10, 
“Vilniai” $10 ir “Liaudies 
Balsui” $10. Likusius $1.9(\ 
ir $5 “depozito” į kuopos iž
dą.’ ? ‘
į ’ Sekantis LDS 6 kuopęs, 
’susirinkimas įvyks gruo
džio 7 dieną, 7 vai’, vak., Sla
vų Spkolovne salėje, 22Q 
Clinton St. Malonėkite vi-; 
jsi; nariai; dalyvauti, nes bps 
svarbus susirinkimas,

Sekr. J.. Vaičekauskas

Pittsburgh, Pa.
Vandalizmas ir vagystės
Per Amerikos didmiesčius 

eina didelis vandalizmas ir 
vagystės. Pittsburghas ir 
nėra liuosas nuo visokių 
vandalų užpuolimų. Nėra 
tokios dienos, kad nebūtų 
banditų užpulta-apvogta ko
kia biznio įstaiga arba ban
kas. Tankūs žmonių namų 
apvogimai, ant gatvių už
puolimai, Ne tik kad ban
ditų užpulti žmonės netenka 
savo pinigų ar ko vertesnio 
nešantis su savim, bet tan
kiausia būna sumušti ir kaip 
katrie iki mirties.

Nuo banditų rankos yra 
daug ir lietuvių nukenėtėję. 
Tiktai keletas dienų praė
jo: mirė Juozas Petrikis, 
žmona, palaidojus vyrą, su 
reikalu išėjo į miestą ir su
grįžus rado namą apvogtą, 
išnešta viskas, kas tik bu
vo vertesnio.

A. Marcinkevičia su žmo
na išvažiavo ant poros die
nų į vasarnamį; sugrįžę ra
do namą išdraskytą-apiplėš- 
tą, padaryta nuostolių ant 
kelių šimtų dolerių.

Kiek lietuvių yra nuken
tėjusių nuo visokių vagys- 
čių-užpuolimų per paskuti
nius metus, būtų ilgas sąra
šas.

Vietinė spauda labai ma
žai rašo apie vandalų dar
bus, gal yra priežastis: tan
kūs, kasdieniniai įvykiai, 
tai ne naujiena...

M.

Chester, Pa.
V. P. Klubo pereitas su

sirinkimas buvo biskį skait
lingesnio. Mat, tą dieną bu
vo valdiški rinkimai, tai 
darbininkai nedirbo, atėjo į 
susirinkimą .Be to, vis dau
giau čia atsiranda bedar
bių. Westing House didelis 
streikas ,o baltakalnierius 
darbininkus visiškai palei
džia iš darbo. Sakoma, 
kad ateina didelis nedar
bas.

Susirinkime iš raportų 
sužinota, kad yra trys li
goniai — Eilenberg, Kas
tan tas Gabriliauskas ir 
mūsų geras draugas N. 
Dūįdoųis sunkiai susirgo, 
spalio 31 dieną buvo išvež
tas į Chester Cruser ligoni
nę. Bet lapkričio 8 dieną aš 
jį aplankiau ir jau radau 
gerai nusiteikusį. Gerai 
pasikalbėjome. Jis prisimi
nė apie draugų rengiamus 
pietus Philadelphiojje lap
kričio 22 d. Sakė, kad bū
tų labai gerai su mielais 
draugais praleisti Laiką. 
Mes patarėme jam nesirū
pinti, o, pijųąi iki to laiko, 
susveikti, tai gal visi galėsi
me kartu ten gražiai dieną 
praleisti.

A. Lipčius

SŪDUVA
! Šešupės vingiai 

Lyg botagas
■ Ant dobilienos nuplautos. 

Paveikslas senas, —
! Dirvų vagos.
1 Ir dainos ligi pat aušros.
i .Taip, sako,
i Žmonės čia griežtoki,
] Nors sąžiningi, paprasti.
, Marguos, trinyčiuos 

Raštų šokiai.
. O, suyąljkiete, tu darbšti.

Išeik rytais
Su saule pievon, —

1 Banguoja šienpiovių daina.
! Ir kvepia prakaitu
! Ir dfioha'
Nuo’seųo mano Sūduva.

Zita Dzidolikienė

Philadelphia, Pa. HELP WANTED-MALE-FEMALE
Linksma sueiga jau netoli

Artinantis žiemos šalčiams 
ir bendrai žieminėms šven
tėms philadelphiečiai ne 
juokais dar kartą ruošia 
linksmą draugišką sueigėlę 
ne tik vietiniams bet kvie
čia parengimų mėgėjus ir 
iš tolesnių kolonijų nes pa
rengimas bus su pamargi- 
nimais, nenuobodus. Kiek 
girdėt tai net niujorkiečiai 
skaitlingai pasirodys suei
goje. Vaišės gal bus pra
dėtos kiek anksčiau, ne vė
liau 1 vai. Rudens dienos 
trumpos, tad iš toliau at
vykusioms reikia kiek anks
čiau grįžti į namus.

Parengimas įvyks sekma
dienį, lapkričio 22 d., sa
lėje 6024 Wayne Ave. Dau
gumai kelrodis jau žino
mas. Iš pietinės miesto da
lies reikia vaižuoti iki 
Broad St. ir Erie Ave. Su
stoti ties Philadelphia Gas 
Works pastatu ir imti gat- 
vekarį 53, kuris daveš iki 
Walnut Lane. Ten rasite 
parengimų vietą.

Važiuojant iš šiaurės bu- 
su J ir K, išlipti ant skers
gatvių Chelton Avė. ir 
Wayne Ave. Už dviejų 
blokų rasite parengimo vie
tą be klaidžiojimų.

n r '

Miesto viešųjų mokyklų 
mokytojai per ilgoką laiką 
atkakliai kovojo už pakėli
mą algų ir geresnes dar- 
•bo sąlygas. Kelis kar
tus net streikavo. O Švie
timo Taryba visuomet pies
tu stodavo prieš mokytojų 
reikalavimus, išimdama' iš 
teismų drausmes streikuo
ti. Valstijos gubernatorius 
R. Shafer irgi visuomet iš
stodavo prieš mokytojus su 
aštriais bauginimais.

Tačiau mokytojai jokių 
bauginimų nepaisė. Jie pa
staromis dienomis vėl ruo- 
sesi streikuoti. Pagaliau, 
lapkričio 6 d. Švietimo Ta
ryba ir mokytojų Federaci
ja per radiją ir televiziją 
visuomenei pranešė, kad 
susitaikė ir pasirašė su
tartį.

•

1971 metais bus miesto 
burmistro (majoro) rinki
mai. Dabartinis majoras T. 
Tate išbuvo dvi tarnybas, 
o įstatymai draudžia trečių 
kartu kandidatuoti. Todėl 
demokratų partija jau is 
anksto perša kandidatu F. 
Rizzo, dabartinį policijos 
ko,misionierių, žiaurų re
akcininką, negrų organiza
cijos pantherių naikintoją. 
Šis italų kilmės poli c i s t a s 
nesigaili savo kietos paikos 
ir taikiems demonstrantams 
galvas daužyti.

“L” Reporteris

Gražias kojytes įvairiems 
prietaisams galima pasida
ryti iš guminių kamščių, 
kuriais užkemšami vaistai, 
pavyzdžiui, penicilinas.

Einant fotoaparato dirže
lis dažnai nuslenka nuo pe
ties, sudaro nepatogumų. 
Ištepkite dirželio apačią gu
mos klijais, duokite jiems 
išdžiūti, ir daugiau nepato
gumų neturėsite.

Kablį iš storos vielos ne
sunku pasigaminti, turint 
spaustuvus ir 2 apvalius me
talinius strypūs. Pirmiausia 
kartu su vielos galu suspau
džiamas vienas strypas. Pa
lenkus vielą puslankiu, įsta
tomas į spaustuvus antrasis 
strypas. Toliąų, vięla lęp* 
kiama priešinga kryptimi.

NOTICE 
TO READERS

AND ADVERTISERS
Tlie Equal Employment Opportu

nity Commission has issued a guide
line that the placement of help 
wanted advertisements under “Male" 
or “Female" classified headings in
dicates preference or discrimination 
on sex and violates the Civil Act of 
1964, unless sex is a bona fide oc
cupation qualification for the job. 
The effective date of this guideline 
is uncertain because of a pending 
court case.

The New York City Commission 
on Human Rights has adopted the 
same policy in interpreting the hu
man rights provisions of the City 
Administrative Code. The City in
terpretation is now in effect.

So that employers and employ
ment agencies may comply with this 
policy, The “Laisve" will continue to 
make available its “Help Wanted— 
Male-Female" classification. The 
“Laisve” will also continue its “Help 
Wanted—Male’” and “Help Wanted 
— Female" classifications for ad- 
vertsements excepted from the Ci
vil Rights Act of 1964 and from 
the comparable laws of New York 
State and New York City.

For information about this policy, 
call or write the City Commission 
on Human Rights, at 80 Lafayette 
Street, New York, N.Y. 10013. Tel. 
(212) 566-5050.

HOSTESS experienced, nights.

GEORGE WASHINGTON 
MOTOR LODGE

Plymouth Meeting, Pa. 215-825-1980
(86-88)

Dail. L. Kazoko darby 
paroda Jurbarko rajone

Šią vasarą dailininkas L. 
Kazokas buvo dažnas sve
tys Jurbarko rajone, nuta
pė drobėje Jurbarko naują
sias statybas, rašytojo Pe
tro Cvirkos pastogę, Nemu
no žvejų darbų ir kitus pa
nemunės vaizdus.

Dailininkas L. Kazokas 
yra vienas iš seniausių Lie
tuvos dailininkų, kuris 1930 
metais studijavo Paryžiuje 
drauge su prof. J. Mikėnu, 
prof. B. Pundžiumi, dail. P. 
Kalpoku ir kitais dailinin
kais, su savo kūryba daly
vavo parodose. 1965 metais 
Lietuvos Dailininkų sąjun
ga 60 metų amžiaus proga 
surengė L. Kazoko jubilieji
nę parodą Vilniuje ir Kau
ne. Ta proga buvo išleistas 
gausiai iliustruotas katalo
gas, kuris susilaukė pelny
to pasisekimo.

Lietuvos visuomenė da
lininką L. Kazoką pažįsta 
iš jo darbų, spausdintų pe
riodikoje ir dideUu tiražu 
išleistų atvirukų. Daugelis 
pažįsta, kaip vieną seniau
sią pedagogą-docentą. Dai
lininkai jį pažįsta, kaip pa
žangų ir nuoširdų žmogų, 
.kuris niekuomet nenuobo
džiauja, tūkstančio anek
dotų visuomet pūdytoj as, 
nors karo padarinių sužeis
tas, niekuomet nepraranda 
nuotaikos.

Jurbarko rajono Komjau
nimo komiteto iniciatyva 
šiais metais 65 metų am
žiaus dailininko L. .Kazoko 
jubiliejaus proga, organi
zuojama darbų paroda Jur
barko rajone. Jurbarke, 
Smalininkuose, Batakiuose, 
Veliuonoje, Viešvilėje ir ki
tose Jurbarko rajono vieto
vėse. Parodoje eksponuo
jama bus apie 100 darbų, ta 
proga bus išleistas L. Ka
zoko darbų katalogas.

Parodų atidarymo proga 
įvyks gerb. jubiliato susiti
kimai su rajono gyvento
jais.

Vytautas Ąžuolinis

Chicago. — Mirė negras 
kongresmaųąs Wm. L. Daw
son 84 metų amžiaus.
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APIE GYVENIMO PRASMĘ IR MIRTĮ

Ar dera kalbėti apie eilinio 
žmogaus nemirtingumą?

Socialistinėse šalyse apie 
žmogaus nemirtingumą už
simenama žymių asmenų 
nekrologuose, sakant atsi
sveikinimo kalbas prie kars
to, apie nemirtingus karių 
žygdarbius, kuriais jie nu
lėmė istoriją, yra iškalti 
Įspūdingi žodžiai antkapiuo
se ir paminkluose, tačiau 
kalbėti apie paprasto, eili
nio žmogaus nemirtingumą, 
turint omenyje jo veiklą, 
laikoma esant nekuklu, pre
tenzinga.

Tad apie mirtį linkstama 
verčiau nekalbėti.’ Gyvųjų 
tikslas gyventi, o kai ateis 
laikas, kaip sakoma, “už
versti kanopas” arba “pa
kratyti kojas,” na ką gi, 
teks su gydytojų pagalba 
kuo ramiau perkęsti mirties 
agoniją.

Neseniai man teko slau
gyti onkologinėje ligoninė
je gulintį gana artimą as
menį—savo tetą, ir, kalbė
damasis su ją slaugančiai- 
siais ir lankančiaisiais (ži
noma, ne pačioje palatoje), 
turėjau progos išgirsti įdo
mių minčių apie vengiamą 
liesti nemirtingumo proble
ma, v

Troškimas gyventi
Teta buvo nebe jauna, bet 

dar pilna gyvybinių jėgų, ir 
likimas aiškiai pasmerkė ją 
per anksti. Jos visa psichi
ka, kaip ir visų gulinčių to
je bendroje palatoje, viso
mis jėgomis kabinosi į gy
venimą. Atrodė, kad nė 
viena iš tų moterų nepri
sileidžia minties, kad jos 
dienos suskaitytos, faoras 
gyventi taip stiprina viltį 
pasveikti, kad jos, tur būt, 
kuo lengviausiai tikėjo greit 
išeisiančios iš tos ligoninės, 
nors čia pat akyse tai vie
na, tai kita užsnūsdavo su 
gydytojų prirašyta morfi
jaus doze amžinam miegui 
ir slaugės išveždavo ją ant 
ratukų, uždengusios balta 
drobule, kaip galima nepa
stebimiau i lavonine skrodi
mui.

Tetą lankė trys jos sūnūs 
ir trys dukterys. Lankė 
drauge ir jauni, žvalūs anū
kai, tokie panašūs į ją, gy
vas jos paveikslas. Lankė 
kaimynai ir bendradarbiai. 
Ir ji ilgai klausydavosi jų 
pasakojimų apie įvairiau
sias jai pažįstamo gyveni
mo smulkmenas. Nepavarg- 
dama jinai vis klausinėjo: 
“Kaip tas padaryta? Kaip 
tam, kaip anam sekasi?” 
Atrodė, ji šoktų iš lovos ir 
pultų padėti čia vienam, čia 
kitam, sutvarkyti čia vieno, 
čia kito bėdų. Visos jos 
mintys buvo su gyvaisiais, 
ir ji visa veržlia savo būty
be troško būti jiems nau
dinga, būti jų tarpe.
Toks susidarydavo įspūdis
Kai likdavau vienas su ja, 

kartais jausdavausi nejau
kiai. Tylėti apie jos liki
mą, vengti užsiminti apie jį, 
drąsinti, kad ji tuoj iseis iš 
ligoninės, — visa tai atro
dė lyg kokia šventvagiška 
veidmainystė, koktus melas. 
Ir susidarydavo įspūdis, 
kad prieš mirtį drebu aš, 
palyyginti jaunas ir svei
kas, o ji su skaidriausia ra
mybe gyvena visų mūsų rū
pesčiais, mūsų bėdomis, 
trokšta mums visiems ką 
gero padaryti.

Išėjęs iš ligonines, aiškiai 

įsivaizduodavau, kaip visa 
jos būtybė, jos troškimai 
plazda ją stanginančiuose sū
nuose ir dukteryse. Knygo
se rašoma, kaip didžiųjų 
žmonių veikta išlieka gyven
ti amžiais. Tatai akivaiz
džiausia, prisiminus kino 
aktorius. Mirę jie ir toliau 
vaidina pasaulio ekranuose, 
jaudina žiūrovus, ištraukia 
jims ašaras, turtina jų 
dvasia. Dainininku balsas 
iš plokštelių aidi ir aidės il
gus amžius. Bet motinos pa
veikslas, jos žodžiai, jos bal
sas, visa jos esybė ryškiau 
už filmą yra įsmigusi į vai
kų atmintį. Juk jie patys 
yra jos dalis, jos kūnas ir 
kraujas. Be jos, jų nė būti 
nebūtų pasaulyje.

Motinos palikimas
—Tad kodėl taikoma esant 

■nekuklu ir pretenzinga kal
bėti apie paprastos motinos 
nemirtingumą? Juk tas ne
mirtingumas yra akivaiz
džiausia tiesa! — tariau aš 
vienam iš tetą lankančių
jų, buvusiam jos bendradar
biui, dabar jau žilaplau
kiam senukui.

— Visiems pažįstami Ho
mero, Virgilijaus, Dantės 

I aprašyti pomirtinio gyveni
mo vaizdai, — ėmė man aiš
kinti užklaustasis. — Jau 
istorijos priešaušryje žmo
gus svajojo apie nemirtin
gumą. Egipto faraonai sta
tėsi didžiules pir amides, 
kad nors tuo primintų atei
čiai apie save. Kiek įvai
riausių pasakojimų sukurta 
apie gyvenimą anapusinia
me pasaulyje! Į ten žmonės 
perkeldavo visų, čia žemėje 
neišsipildžiusių savo troški
mų išsipildymą. Jie tikė
davosi ten sočiai valgyti, 
gyventi puošniuose rūmuo
se, gražiais drabužiais vil
kėti. Perskirti įsimylėjė
liai! svajodavo po mirties 
amžinai mėgautis meile.

—Šiandien mums šis sma
gurių nupieštas pomirtinis 
gyvenimas atrodo ne tik 
juokingas, bet ir šleikštus,- 
kalbėjo toliau žilaplaukis 
tetos bendradarbis. — Ir, 
gal būt, todėl, kad iš tra
dicijos, užsiminus apie sie
los nemirtingumą, turimas 
galvoje pomirtinis smagu
riavimas, mes ir vengiame 
kalbėti apie tikrąjį akivaiz
dų žmonių veiklos nemirtin- 
gumą?

Pasėta neapykanta
— Bet bažnyčia juk kal

ba ne tik apie smaguriavi
mą danguje, bet ir apie 
“ugnį bei sierą” pragare?

— Šalia to, kad pragaru 
siekta gąsdinti žmones, tas 
mitas turi tam tikrą pras
mę ir pačiame gyvenime. 
Juk kokio niekšingo valdo
vo padaryta skriauda tūks
tančiams žmonių degina 
skaudžiau už sierą ir persi
duoda iš kartos į kartą! Pa
sėta neapykanta ir kerštas 
ilgai neišblėsta ir lyg ug
nis sausame miške siaubia 
ir siaubia vis didesnius plo
tus. Tad kuo nusikalsta po
etai, šitokią milžinišką tau
toms padarytą psichinės 
traumos skriaudą išreikš
dami pragaro vaizdalils!

— Bet mirties bijo ir tai
kingas žmogus? — priešta
ravau jam..

— Mums nesunku supras
ti, kaip baisu yra mirti sma
guriui, kuris jaučia, kad,

atsigulęs į šaltą žemę, ne
begalės smaližauti, — kal
bėjo mano pašnekovas. — Ir 
ta baimė turi tokią didelę 
galią, jog bijančiajam visai 
nesunku įtikėti, kad jis gy
vens ir smaguriaus taip pat 
ir po mirties. Juk panašiai 
moterys, gulinčios tetos pa
latoje, tvirtai tiki, neabejo- 
damos tiki, kad jos pagis ir 
išeis vėl į gyvenimą. Po
mirtinio gyvenimo iliuzija 
smaguriui tokia saldi, tokia 
būtina, kad be jos jis tiesiog 
negalėtų gyventi.
Gal tik to teapgailestautų

— O jūsų teta — anaip
tol ne smagurė, — klausiau
si tolesnio aiškinimo. — Ji 
visą gyvenimą triūsė, plušo, 
gyveno šeimai, vaikams, o 
pastaruoju metu — ir anū
kams. Visas jos dėmesys 
buvo nukreiptas į tai, kaip 
būti naudingai, kaip jiems 
padėti. Tai buvo ne išsiug
dytas įprotis, o pati jos pri
gimtis. Ir man atrodo, pra
kalbus su ja apie tai, kad 
netrukus jai teks mirti, ji 
gal teapgailestautų, kad ne
begalės toliau pasitarnauti 
kitiems, gyventi tiems, ku
riuos myli. Tačiau, išgir
dusi iš jų įtikinamą užtikri
nimą, kad visi jos žodžiai, 
jos norai yra įsišakniję jų 
širdyse, kad jie patys gy
vena jos troškimais ir geis
mais, jį gal būt, suprastų 
ir pajustų tikrai gyvenanti 
juose, toliau liksianti egzis
tuoti juose visa savo esybe, 
įsispaudusia jų sąmonėje, ir 
toliau būsianti jiems nau
dinga, padėsianti jiems, ly
dėsianti juos iki pat jų gy
venimo pabaigos, o po jų— 
jų vaikuose, gausiuose ai
niuose.

— Smaguris, kuris gyve
nime parazitavo kitus, ant 
mirties slenksčio susiduria 
su klaikia neviltimi: žmonės 
džiaugsis, kad numirė pri
spaudėjas, tironas, kad gy
viesiems bus lengviau be jo. 
Ir koks pavydas, koks kerš
tas apima jį tiems, kas liks 
gyventi po jo!' Vargas bū
davo tai nelaimingai tautai, 
kurios valdovas užsidegda
vo kerštu gyviesiems! Su 
kokia piktdžiuga jis stum
davo žmones į kruvinas ka
ro žudynes, norėdamas sa
distiškai pasigėrėti, kol ga
li, kitų miirtimi. Net Dan
tė savo “Pragare” neįsten
gė surasti spalvų tokiam 
siaubui pavaizduoti.

— Vadinasi, mintis apie 
mirtį verčia žmogų padary
ti išvadą, kad jis turi pras
mingai gyventi, taikytis 
griežtų psichinės sveikatos 
dėsnių? — siūliau jam iš
vadą.

Jo veiklos aukos
— Taip. Štai neseniai bu

vo palaidotas vairuotojas, 
per kurio kaltę žuvo kele
tas žmonių, — atsakė ma
no pašnekovas, mums žen
giant skvero alėja. — Ava
rija įvyko todėl, kad jis bu
vo girtas. Koks įspėjimas, 
koks šaukiantis priminimas 
kitiems, kad būtina laikytis 
eismo taisyklių! Visi mili
cijos raginimai būtų ne to
kie įtaigūs be šio perspėji
mo, sutvirtinto mirtimi. «

— Bet kuo čia dėti kiti, 
kurie žuvo visai nekalti? 
Juk jie buvo tik jaunuo
liai?

— Tačiau ar jie savo mir
timi nepriminė kitiems, kad 
prasmingai gyventi reikia, 
ne tik artėjant į senatvę, bet 
ir jaunose dienose. Skubėtį 
išnaudoti kiekvieną akimir
ką! Bet ne smaguriavimui, 
o prasmingai veiklai. Man

Gražiai paminejom LLD jubiliejų Mieste pasidairius
i Praėjusį sekmadienį Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
Antrosios apskrities jubilie
jinis Draugijos 55 m. gyva
vimo minėjimas tikrai gra
žiai pavyko. Puošnioji Mas- 
petho Lietuvių klubo salė 
buvo apypilnė gražios lietu
viškos publikos.

Programos vedėjas Anta
nas Bimba savo įvadinėje 
kalboje trumpai apibūdino 
LLD nuveiktus darbus.

Jonas Grybas rodė filmus 
iš Tarybų Lietuvos. Aido 
Choras, vadovybėje Mildred 
Stensler, sudainavo tris dai
nas, kuriose solo dalis atli
ko Nelė Ventienė ir Vikto
ras Beckeris.

Man atrodo, kad pasirody
mas mūsų tarpe Kupiškio 
rajono vykdomojo komiteto 
pirmininko Juliaus Ulbos ir 
iš Latvijos svečio Juozo Žu-

SUSIŽEIDĖ
Mūsų gera laisvietė Mar- 

gareta Yakštis pereitą sa- 
vatę, t. y. lapkričio mėn. 3- 
čią dieną dėdama ant langų 
užuolaidas, nupuolė nuo kė
dės ir labai skaudžiai su
žeidė koją ir negali vaikš
čioti.

Kita mūsų maloni laisvie- 
tė Onutė Zaidienė, praneš
dama šią nemalonią žinią, 
nusiskundė , kad ir ji buvo 
sunkiai susirgusi, bet dabar 
jaučiasi daug geriau, ir ka
dangi gyvena tuose pačiuo
se namuose, savo draugei 
padeda ir ją slaugo.

Jos dauginusia pergyvena, 
kad nelaimei ištikus, nega
lėjo dalyvauti “Laisvės” me
tiniame koncerte, kurio ge
ri draugai O. Zaidienė, M. ir 
L. Yakščiai niekuomet ne
praleisdavo.

Šios mielos draugės yra 
Niujorko Moterų Klubo vei
klios narės.i.Todėl mes nuo
širdžiausiai linkime joms 
pasveikti. O ypatingai Mar- 
garetai linkime greitai “at
sistoti ant kojų”. O mes tau
kiame su jumis greitoj atei
tyje pasimatyti, mūsų suei
gose.

Ju adresas: 595 Autumn 
Ave., Brooklyn, N. Y.

N. B — nė

vis prisimena studentų mėgs
tama daina:
Post iucundam iuventutem, 
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus.

Kaip dažnai ši viduram
žiška “buršų” daina supran
tama klaidingai: būtent, jei
gu reikės supūti žemėje, tai 
privalu skubėti kuo daugiau 
ataus išgerti.

Ji gyveno juose
Šis pokalbis buvo ne vie

nintelis. Mes susitikę kal
bėdavomės apie tai ir kitais 
kartais.

Tetos gyvenimą medicina 
pratęsė ketveriems metams. 
Tai jau nemažas taiko tar
pas. Bet šiandien viso pa
saulio mokslininkai ieško 
rakto įminti šios ligos mįs
lei, ir reikia tikėtis, kad jis 
bus atrastas, kaip jau yra 
žinomos priemonės kitoms 
žmonijos rykštėms paša
linti.

Jos kapą lanko vaikai, anū
kai, daug kitų žmonių. Ak
menyje iškaltas jos biustas— 
tik simbolinis atvaizdas visos 
tos turtingos asmenybės, 
kuri nedingo, kuri ir toliau 
pulsuoja gyventi likusiuose 
gyvuosiuose jos ainiuose.

J. Šimonis 
1970.VI.14

Motery Klubo narėms
Trečiadienį, lapkričio 18 

d., įvyks New Yorko Lie
tuvių Moterų Klubo susirin
kimas, 4 vai. po pietų. Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., 'Ozone Parke. ’

ko buvo tikrai puikus šio 
parengimo numeris. Julius 
Ulba jaunas vyras, bet at
siekęs jau daug. Jis ne tik 
Kupiškio rajono pirminin
kas, bet ir Lietuvių kalbos- 
literatūros dėstytojas. La
bai gražiai mums svečias 
kalbėjo apie savo kelionės 
įspūdžius Jungtinėse Vals
tijose, kur jis atvyko kaip 
turistas. Taipgi jis trum
pai papasakojo apie T. Lie
tuvą. J. Žukas latviškai mus 
draugiškai pasveikino ir pa
dėkojo už priėmimą.

Po programos buvo pie
tūs. Visiems, atrodo, pati
ko ir maistas ir programa.

Gaila, kad mūsų gerbiami 
svečiai, J. Ulba ir J. Žukas, 
negalėjo pasilikti su mumis 
pietums. Jie greit skubėjo, 
nes tą patį vakara išvyko į 
namus. Visi palinkėjome 
jiems “gero vėjo.”

Beje, laike programos M. 
Stensler pranešė, kad Va
lys ir Verutė Bunkai pas
kutinį kartą dalyvauja pas 
mus kaip aidiečiai. Jie šią 
savaitę išvyksta į St. Peters
burg, Florida, kur jie apsi
gyvens pastoviai. Jiems pa
dainavome “Ilgiausių me
tų.”

Ieva

Anniversary Ball
k

Representatives of more 
than 90 countries sipped 
cocktails, dined and danced 
in the Grand Ballroom of 
the Waldorf - Astoria in 
New York, Nov. 13.

It was the 12th annual 
United Nations Ball, which 
has been a tradition almost 
as long as the fight over 
China’s admission.

The evening’s events start
ed for a number of diplo
mats and guests in the ho
tel’s suite, where the Soviet 
Ambassador, Yakov A Ma
lik, was chatting with ed- 
ward Lamb, an industrial
ist from Toledo, Ohio.

“The United Nations is 
my great hope — the world 
community my only reli
gion,” Mr. Lamb said.

“It’s an unusual party, 
the 25 anniversary of the 
United Nations,” Mr. Malik 
said gracefully. Everybody 
smiled.

The room kas dimly lighted 
with candles twinkling on 
the 4-foot high spiral wire 
that formed a centerpiece 
on each table. The center
piece was topped by United 
Nations flag and banners 
of the member countries 
were hung from the Ball
room’s second tier.

In the absence of speeches, 
dancing along with con- 
vrsation, was the main 
form of entertainment.

Finances were no problem 
at all. The expensee were 
about $30,000. Ticket sales 
brought in $125,000 in addi
tion to targe contributions.

People at the gathering 
expressed the feeling that 
the ball this year was bet
ter than ever and the im
portant thing is to create a 
good feeling among people 
and among nations.

Use

Vieną dieną subvėse įvyko 
net keletas mechaninių su
žlugimų, kuriuose per 5 va
landas buvo sutrukdytas 
250,000 kele ivių trafikas. 
Kai kur įvyko sužeidimų ir 
nualpimų. Kai kam teko ir 
ligoninę matyti.

Tai pirmas toks platus 
subvių trafiko sutrukdy
mas. Manoma, kad prie to 
yra prisidėjęs vandalizmas.

•
Far Rockaway apartmen- 

te ereštuoti du vyrai ir vie
na moteris. Rasta pas juos 
narkotikų daugiau kaip 
$250,p00 vertės.

•
Romos katalikų vyskupas 

Bonilla taikė memorialines 
mišias dviem Tombs kalė
jime žuvusiems puertorikie- 
čiams, kaip kankiniams. Jis 
pasmerkė kalėjimo sargų 
brutalumą, nuo kurio jie 
mirė.

Kalėjimo viršininkai sako, 
kad abu puertorikiečiai ka
lėjime pasikorė.

•
Keletas protestantų ir 

žydų dvasiškių reikalauja 
federalinio kalėjimo leidimo 
laisvai atlikinėti pamaldas 
Romos katalikų kunigams 
Daniel ir Philip Berrigan, 
esantiems Hartfordo kalėji
me už naikinimą drafto re
kordu.

Abu kunigai nusiskun
džia, kad kalėjimo viršinin
kai trukdo jiems laisvai at
likinėti pamaldas.

•
Lapkričio 3 d. išrinktas į 

Kongresą Herman Badillo 
reikalauja, kad penki pavie
to demokratų lyderiai pasi
trauktų iš vietų ir užleistų 
jauniems ir energingiems 
de mok ratams atgaivinti 
partijos veiklą. •

Nusenę vadai žymiai pa
dėjo konservatyvui Buckley 
laimėti senatoriaus vietą. 
Tokie vadai nėra tinkami 
partijai vairuoti, sako Ba
dillo, buvęs Bronxo prezi
dentas.

Puertorikiečiai džiūgauja 
rinkimų laimėjimu, kai pa
aiškėjo, kad Herman Badil
lo išrinktas kongresmanu. 
Tai pirmas puertorikietis 
kongresmanas.

H. Badillo — energingas 
kovotojas prieš karą, prieš 
rasinę diskriminaciją. Re
akcionieriai dėjo daug pas
tangų jį neįtraukti į kandi
datų sąrašą, bet jis laimėjo.

•
Pažangi demokratų kan

didatė Bella Abzug rinki
muose sumušė republikonų 
kandidatą Farber, kuris bu
vo reakcionierių visais bū
dais remiamas.

Ji pasmerkė Nixono mili- 
tarinę programą, kuri “ga
li mus visus sunaikinti”. Ji 
reikalauja baigti karą Indo
kinijoje. Žydai nacionalistai 
išstojo prieš ją, kadangi ji 
nepritaria Izraelio agresi
jai.

Tai dar viena smarki ko
votoja Kongrese atstovaus 
liaudies reikalus.

Buvęs kalėjimo viršinin- 
čas P. C i r r o n e buvo pa
trauktas teisman už brutalų 
elgesį su kaliniais, bet teis
mas jį išteisino.

Galima laimėti $1,500 at
lyginimo už informaciją, 
kas nužudė 22 metų Brear- 
ley School mokytoją Patrice 
Leary spalio 29 d. Jos drau
gai sudėjo tokią pinigų su-

Rep.
mą.

Parengimy Kalendorius
Lapkričio 22 d.

Philadelphijos LLD 10 kuo
pa rengia labai gražų pa
rengimą. Bus pietūs ir skay 
drių (nuotraukų) iš Lietu
vos rodymas. Vieta: 6024 
Wayne Ave. Pradžia 12 vai. 
Visi kviečiami.

Lapkričio 29 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo parengimas Lais
vės salėje, 2 valandą po 
pietų. Dalyavus svečias 
iš Lietuvos aktorius Do
naldas Banionis. Taipgi pa
gerbsime Lietuvos įžymią
sias moteris — poetę S. Nė
rį ir rašytoją Žemaitę.

pas filadelfiečius
Jau sužinota, kad į Phi- 

ladelphijos spaudos naudai 
parengimą ateinantį sekma
dienį (lapkr. 22) vyks daini
ninke Nelė Ventienė, Povu 
Tas Venta, Jonas Grybas ir 
kiti — pilna mašina laisvi^ 
čių. Gal dar atsiras ir dau
giau ukvatninkų smagiai 
praleisti popietę pas svetin
guosius filadelfiečius.

Išvyko į Floridą
Vilnietis Bronius Raguo

tis, kuris šiuo tarpu vieši 
Jungtinėse Valstijose, per
eitą penktad i e n į išskrido į 
Floridą. Apsistos Miamyje 
pas laisviečius Mary ir Po
vilą Gabrėnus. Iš ten gal pa
sieks ir St. Petersburgą. 
Malonu jam bus susitikti ir 
susipažinti su Floridos lie
tuviais.

Floridoje žada pabūti po
rą savaičių, o iš ten pa
trauks į Los Angeles, Calif. 
Žinoma, pasieks ir San 
Francisco.

Linkime svečiui laimingos 
kelionės mūsų Amerikos 
Pietuose ir Vakaruose. *

Grįždamas iš Californijos 
drg. Raguotis sustos Chi- 
cagoje, o paskui atgal į New 
Yorką ir rytines valstijas.

Rep.

Išvyksta apsigyvent 
Floridoje

Sekmadienio parengime 
paskutinį kartą atsisveiki
nome su mūsų mielaisiais 
laisviečiais Verute ir Valiu 
Bunkais. Kaip žinia, jie yra 
nusisprendę pastoviai apsi
gyventi šiltoje Floridoje, 
St. Petersburg© apylinkėje. 
Išvažiuoja trečiadienį.

Linkime Verutei ir Va
liui laimingos kelionės ir vi
sokios laimės naujoje vieto
je. Tikime, kad jie bus to
kie pat veiklūs ir Floridpjg, 
kokiais jie buvo daug metų 
pas mus.

Draugas Valys pažadėjo, 
kad pavasarį juodu atvyks 
į “Laisvės” jubiliejinį suva
žiavimą. Lauksime!

Rep.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televizorius —spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antenas. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. Įstatome antennas 
dėl spalvotų televizorių ir 
Master Antennas. Būsite 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviška^.

Dėl daugiau informacijų, 
prašome skambinti: 647- 
2327. REDDING ELEC
TRONICS, 3414 Fulton St* 
Brooklyn, N. Y. 11208.

(87-94)




