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KRISLAI
Trys jauni gabūs žmonės 
Gaila, kad čia negalėjo 
Generolas apsiriko 
Nieko nesitikima 
“Gėdos siena”!
Baisus sužiaurėjimas 
Irgi supuvimo požymis

— Rašo A. Bimba —

Užmuštų. ir sužeistų 
skaičiai Vietname

VĖLIAUSIOS ŽINIOS Politinių kalimų būkle

Vienas Lietuvoje, o du čio
nai beveik to paties amžiaus, 
gabūs, jauni vyrai išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo. Visus tris pui
kai pažinau ir jų talentą la
bai gerbiau.
*Tokia ankstyva Albino 

Morkaus, Prano J ak šč i o ir 
Adolfo Reinhardto mirtis la
bai skaudus nuostolis visai 
pažangai. Visi trys daug ža
dėjo ir dar daug galėjo duoti 
žmonijos siekimui šviesesnio 
rytojaus.

•
Kanados lietuviai šiemet la

bai laimingi. Juos gražiai pa
linksmino Lietuvos menininkai 
ne tik pasaulinėje parodoje, 
bet ir šiaip suruoštuose kon
certuose.

Gaila, kad tie šaunūs lietu
viškos dainos ir muzikos mei
strai negalėjo čia atvykti, su 
mumis susitikti, ir mums pa
demonstruoti savo aukštą ta
lentą.

Bet lai jie žino, kad mes jų 
laukėme. Vienu kartu 

nei jau atrodė, kad gal nors 
vienas ikitas jų galės atvykti 
pas Jungtinių Valstijų lietu
vius į svečius. Deja, mūsų 
troškimas neišsipildė.

Tenka palaukti geresnių 
laikų, šviesesnių dienų.

Generolas De Gaulle bandė 
paveikti Lenkiją, kad ji šal
čiau bendradarbiautų su Ta
rybų Sąjunga, o švelnintų san
tykius su Vakarų Vokietija.

Bet niekas iš tų jo pastan
gų neišėjo. Labai taktiškai, 
bet labai kietai Gomulka pa
prašė generolą palikti len
kams patiems rūpintis Lenki
jos užsienine politika. Len
kijos bendradarbiavimas ir 
draugavimas su Tarybų Są
junga pasilieka nepalaužia- 
mi.

B __.__
Rugsėjo 19 d. vėl pradės 

posėdžiauti Jungtinių Tautų 
Generalinė Asamblėja. Vėl 
bus daug kalbų ir diskusijų, 
bet praktiškų darbų telaukia
ma mažai. Kalbama, kad mū
sų vyriausybė stengsis Jung
tines Tautas įtraukti į Viet
namo karą, kaip anais metais 
padarė su Korėja. Bet labai 
abejojama, ar pasiseks.

Vietnamo karas yra grynai 
amerikinis auklėtinis. Jis ne
legalus ir neteisingas. Pa
tiems amerikiečiams priklau
so jo baigimas.

:—
^Yisi atsimename, kiek bu

vo prikalbėta ir prirašyta 
apie “Berlyno sieną,” kuri at
skiria Rytinį Berlyną nuo Va
karinio Berlyno. Visaip ji 
krikštijama. Net “gėdos sie
na” vadinama.

Bet štai dabar mūsų pre
zidentas ir karo sekretorius 
McNamara jau stato šimtą 
kartų ilgesnę ir aukštesnę sie- 

i ną Vietname. Ji statoma tarp 
Pietų Vietnamo ir šiaurės 
Vietnamo.

Jeigu Berlyno siena y/a 
| siena,” tai juk Viet-
I namo siena šimtą kartų ge- 
l dingesnė. Berlyno sieną sta-

(Tąsa 6-me pusi.)

Saigonas. — Amerik i n ė 
karo vadovybė rugsėjo 14 
dieną paskelbė žinias apie 
nuostolius, patirtus per vie
ną savaitę:

242 amerikiniai kariai bu
vo užmušti, o 1,490 sužeista.

Vietnamiečių (generolų 
valdžios žinioje esančių) ir 
jų talkininkų per tą savai
tę buvo užmušta 250 karių.

Per tą laiką, sako ameri
kinė karo vadovybė, Šiau
rės Vietnamo karių ir par
tizanų buvo užmušta 2,103 
kovotojai.

Amerikiniai bombonešiai 
tebebombarduoja Š i aurės 
Vietnamą.

0 Saigone, sužinota, ge
nerolų valdžioje vyksta peš
tynės: Niaujasi naujai iš
rinktas prezidentas genero
las Thieu. su viceprezidentu 
generolu Ky.

Spėjama, kad gali tarp 
šitų generolų įvykti skyli- 
mas, nors kai kurie ameri
kiniai “šaltiniai” tai užgin
čija.

Sako: Washingtone yra 
“pilna vienybė”

Washington.— Vyksta vi
sokie gandai apie tai, kad 
Johnsono valdžioje yra pa
sidalijimas karo atžvilgiu.

Generolai ir kai kurie ka
bineto nariai stoją už tai, 
kad be jokio atsižvelgimo 
būtų sėjamos bombos ant 
Šiaurės Vietnamo. O gyny
bos sekretorius McNamara, 
sakoma, tam priešinasi. Jis 
mano, kad bombardavimas 
Haiphongo ir kitų panašių 
miestų gali iššaukti “negeis
tinas pasekmes”.

Baltųjų Rūmų spaudos 
sekretorius George Chris
tian betgi visa tai užginči
ja. Jis sako: “Pilna vienybė” 
viešpatauja Johnsono val
džioje Vietnamo atžvilgiu.

Haiphongas, Campha ir 
kiti Šiaurės Vietnamo uos
tamiesčiai jau yra bombar
duojami amerikinių bombo
nešių.

New York. — Jau antra savaitė, kai čia streikuoja 
mokytojai; nors mokyklos esti atdaros, bet nėra kas moko 
vaikus.

Vyksta pasitarimai tarp Mokytojų unijos atstovų 
ir švietimo Tarybos pareigūnų. Spėjama, kad šią savaitę 
bus susitarta ir mokytojai grįš į tarnybą, ir viskas su- 
sinormalizuos.

United Nations, N. Y. — šiomis dienomis čia pra
sidės Jungtinių Tautų asamblėjos 22-oji sesija. Jau suvy- 
ko daugelio valstybių delegacijos, šiai sesijai į darbų 
dienotvarkę yra įteikta apie šimtas visokių svarbių klau
simų, kuriuos asamblėja turės spręsti.

Arkivyskupas gina kunigą, 
kovojantį už negrų teises

Portugalijoje baisi

Vyskupas išmetė iš 
bažnyčios kunigą

Trenton, N. J. — Kata
likų vyskupas George V. 
Ahr uždraudė kunigui Ge
orge J. Hafneriui laikyti 
mišias Trentono diocezijo
je. O jei kun. Hafneris dar 
bandys “puikauti”, neklau
syti vyskupo, tai vyskupas 
jį ekskumunikuos.

Kun. Hafneris pasitraukė 
iš St. James bažnyčios, 
esančios mažame miestelyje, 
—- Jamesburg, — netoli New 
Brunswiko. Jis pasiryžo 
veikti su katalikų grupe ir 
kovoti už taiką, už civili
nes teises ir prieš skurdą.

Katalikai sukūrė čia savo 
organizaciją, v a d i na m ą 
“Christian Layman’s Expe
rimental Organizat ion” 
vardu ir žada tęsti savo 
darbą.

Philadelphia, Pa.
Sekmadienį, rugsėjo 17 d., 

po ilgos ir sunkios ligos mi
rė senas “Laisvės” skaity
tojas ir veikėjas Longinas 
(Lewis) Tureikis. Lavonas 
pašarvotas Juozo Kava
liausko koplyčioje, 1601 So. 
2nd St. Bus laidojamas ket
virtadienį, rugsėjo 21 d., 10 
vai. ryto, Finewood kapinė
se.

Šią liūdną žinią telefonu 
mums pranešė laidotuvių 
direktorius Kavaliauskas

Reiškiame giliausią užuo
jautą liūdinčiai velionio 
žmonai mūsų įžymiai pa
žangaus judėjimo veikėjai 
Helenai Tureikienei ir vi
siems Longino draugams ir 
pažįstamiem,, kurių jis tu
rėjo labai daug.

“Laisvės” Redakcija

Reikalauja baigti 
Karą Vietname

New Haven, Conn.—Se
natorius Ribicoff reikalau
ja, kad JAV baigtų karą 
Vietname. Sako: jį reikia 
baigti derybomis, pasitari
mais, nes mūšiais nebus 
nieko pasiekta. Ribicoff sa
ko^ vis daugiau ir daugiau 
amėHkinių karių žūsta 
Vietname, o pergalės nesi
mato.

Senatorius nurodo, kad 
JAV valdžia turėtų daugiau 
rūpintis amerikinių žmonių 
būvio pagerinimu. Karą, 
nurodo, jis, galima baigti 
panašiai taip, kaip jį 1954 
metais baigė Prancūzija Že
nevos konferencijoje.

Atšaukia iš Pekino 
savo diplomatus

Phompenh, Cambodia. — 
Valstybės vadovas, karalai
tis Norodomas Sihanoukas, 
viešai paskelbė, jog Cambo
dia atšaukia iš Pekino vi
sus savo diplomatinius žmo
nes. Tai padaryta tam, kad 
šios šalies valdžia bijosi, jog 
gali susilaukti tokių pat 
prietykių, kokių Anglija su
silaukė: įpykę kinai “kul
tūrininkai”, gali pradėti di
plomatus mušti, viešose vie
tose klupdyti.

Tuo pačiu kartu Sihanou
kas priminė, jog Cambodia 
nenutraukia diplomatin i ų 
ryšių su Kinija.

Milwaukee, Wis.— Kata
likų bažnyčios arkivyskupas 
William B. Cousins, per ra
diją ir per televiziją, sakė 
kalbą, atmesdamas baltųjų 
šovinistų jo adresu siunčia
mus kaltinimus.

Tam tikra katalikų eks
tremistų grupė pradė j o 
ruošti demonstracijas ties 
arkivyskupo rūmais reika
laujant, kad jis pašalintų 
iš Milwaukes kun. Groppį 
dėl to, kam šis padeda neg
rams kovoti už teisę gyven
ti ten, kur kas .nori.

Arkivyskupas pripažįsta, 
kad daugelis ekstremistų 
katalikų meta bažnyčią, at
sisako duoti jai pinigus tik 
dėl to, kad katalikų kunigas 
remia negrų kovas, o arki
vyskupas jam’nieko nedaro.

Ekstremistai k a talikai, 
gal būt net fašistuojantieji, 
sukėlę demonstraciją ties 
arkivyskupo rūmais, pradė
jo šaukti: “Dievas yra bal
tas”, dėl to, girdi, jis stovi 
baltųjų pusėje, o kun. Grop- 
pi eina su juodaisiais, taigi 
jis einąs ir prieš dievą.

Arkivyskupas, sako eks
tremistai, galėtų nors tiek 
dievui pasitarnauti, jei iš
keltų kun. Groppį iš šv. Bo
nifaco bažnyčios-parapijos 
kur nors į kitą vietą.

I

Arkivyskupas atsakė eks
tremistams taip: katalikų 
bažnyčia, kurią jis atstovau
ja Milwaukeje, stojanti už 
lygybę visiems žmonėms, 
tuo būdu ir negrams, kad 
jie galėtų gyventi kur išga
li, kur nori. O kai dėl kuni
go Groppio kalbų: ne su 
viskuo, ką kunigas viešai 
sako, arkivyskupas sutinka, 
bet' neleisti jam kalbėti bū
tų daug blogiau.

I ‘

Tuo pačiu kartu kun. 
Groppi laikosi tokios nuo
monės: jei tave puola muš
ti, tu turi gintis. Jis, matyt, 
laikosi tos pažiūros: akis 
už ūkį, dantis už dantį.

Neramumai Milwaukeje 
šiuo tarpu nesiliauja. Bal
tieji šovinistai organizuojasi 
ir ryžtasi pulti fiziškai neg
rus ir visus tuos, kurie juos
gina:

New Delhi. — Indija pa
sirašė sutartį su Jungt. Val
stijoms, einant ja, Indija 
gaus iš Amerikos daugiau 
maisto — apie vieną mili
joną tonų.

Popiežius Povilas VI 
gal bus operuotas

Roma. — Patirta, kad po
piežiui Povilas VI-asis pa
siduos operacijai. Kas nors 
“nėra tvarkoje”1 su jo pros- 
tatine liauka, — užblokuo
jamas šlapinimasis.

Operuos jį apie penki gy
dytojai, kurių vyriausias — 
profesorius Pietro Valdom, 
vienas žymiausių Italijos 
chirurgų.

Prezidentas kalbėjo 
policmenams

Kansas City. — Čia įvy
ko Tarptautinio policijos va
dų susivienijimo suvažiavi
mas, kuriame sakė kalbą 
prezidentas Johnsonas. Jis 
smerkė tuos žmones, kurie 
akstiną žmones prie riau
šių bei sukilimų.” Preziden
tas vadino juos kriminalis
tais.

Po to prezidentas John
sonas nuvyko į Independ
ence, Mo., pasitarti su buv. 
prezidentu Trumanu. Pa
starasis, sakoma, sergąs.

Karas, girdi, pagimdė 
daugiau darbą

Washington.—JAV Dar
bo departamentas paskelbė, 
kad nuo laiko, kai Amerika 
pradėjo plėsti (eskaluoti) 
karą Šiaurės Vietname, tai 
atsirado vienam į milij onui 
darbininkų daugiau darbų.

Visose pramonėse Ame
rikoje, sako Darbo departa
mentas, atsirado daugiau 
darbų.

Be to, buvo pašaukta į 
JAV ginkluotąsias jėgas 
daugiau jaunų žmonių, ku
riuos reikia aprengti, pa
valgydinti ir apginkluoti.

Tuoj prasidės teismą 
procesai Egipte

Kairas. — Egipto spauda 
skelbia, kad netrukus Elgip- 
to teismai pradės teisti tuos 
sąmokslininkus, kurie nese
nai ryžosi nuversti Nasse- 
rio valdžią.

Vyriausias kaltinink a s, 
laukiąs teismo, yra marša
las Ameris. Jo bičiuliai Ab
bas Radwan, Salah Nasr 
ir kt.

Lisabona. — Dvidešimt® 
septyni Portugalijos advo
katai išleido viešą pareiški
mą dėl politinių kalinių 
baisios būklės šios šalies 
kalėjimuose.

Peticija kalba tik apie vie
ną kalėjimą — Peničėje — 
apie 50 mylių j šiaurę nuo 
Portugalijos sostinės. Ta
me kalėjime, sako advoka
tai, sutalpinta 130 politinių 
kalinių; kaltinamų “valsty
bės saugumui nusižengi
mu.”

Tiems kaliniams, sako 
peticija, medicininė pagal
ba duodama labai prasta, 
maistas blogas, ir to maža, 
neleidžia kaliniams skaityti 
geresnės literatūros, o ka
lėjimo sargai labai žiauriai 
elgiasi su kaliniais: jie ka
linius stumdo, muša.

Kriminalistus Portugali
jos valdžia kur kas geriau 
traktuoja negu politinius 
kalinius, sako advokatų pa
gamintas dokumentas.

■ r -...........................   1

Bosai įspėja 
darbininkus

tonas. — V a u x hall 
į korporacijos savi- 

pasakė darbinin- 
kad jie turi “korek- 
Ližsilaikyti”, o jei ne,

Lon 
Motor 
ninkai 
kams, 
tiškai 
tai fabrikai bus uždaryti ir 
30,000 
leista

“Da 
kurną’ 
kad jie, darbininkai, reika-

darbininkų bus pa- 
iš darbo.
rbininkų nekorektiš- 

bosai suranda tame,

panaikinti viršvalan- 
kad būtų didesniamdžius.

skaičiai darbininkų darbo.
Anglijoje šiuo metu ple

čiasi nedarbas.

Insnambulis. — Turkijos 
vadovai buvo susitikę su 
Graiki 
diena

jos vadovais — vieną 
Turkijos žemėje, o ki- 
jraikijos. Tarėsi apie 
salos likimą, bet, sa- 

nepriėjo bendros
Kipro 
koma, 
nuomdnės, nepadarė nieko 
konkretaus.

Afrikos valstybių vadovų
konferencija

Kaip praneša žinių agen
tūra TASS, Kongo respub
likos sostinėje K i n šasa 
mieste vyksta Afrikos vals
tybių atstovų konferencija. 
TASSas korespondentas ra
šo:

Į Kongo sostinę jau atvy
ko pirmieji busimojo viršū
nių susitikimo dalyviai — 
Ruandžio respublikos prezi
dentas Greguaras Kajiban- 
da ir Gambijos ministras 
pirmininkas Dauda Džava- 
ra.

Ministrų Tarybos sesijos 
komitetai baigia derinti Af
rikos valstybių , pozicijas 
klausimais, kurie bus pa
teikti svarstyti preziden
tams ir ministrams pirmi
ninkams.

Vienas iš pagrindinių
klausimų bus klausimas dėl 
galutinio ir visiško Afrikos 
žemyno išvadavimo iš; kolo
nializmo ir rasizmo pančių. 
Šį klausimą kruopščiai ir
visapusiškai dvi d i ę n a s 
svarstė politinis Ministrų
Tarybos sesijos komitetas.
“Debatai šiuo klausimu bu
vo ilgi ir naudingi”, —- pa
reiškė vakar spaudos kon
ferencijoje. Mohamedas Sa- 
hnunas. Afrikoj vienybės 
organizacija turi teikti dar 
didesnę pagalbą nacionali
nio išsivadavimo j u d ė j i- 
mams Afrikos kolonijose ir 
priklausomosiose šalyse — 
tokią išvadą padarė sesijos 
dalyviai.

Sesijos dalyvių kalbose 
buvo pabrėžiama, kad im
perialistinių valstybių poli
tika Afrikoje siekiama iš
saugoti paskutinius kolonia

konge
lizmo 
ritorij 
ne tik 
toms, 
moms

bastionus Afrikos te- 
oje, ji kelia grėsmę 

: kolonijų šalių tau- 
bet ir nepriklauso- 
Afrikos valstybėms.

Imperialistinės valstybės, 
pabrėžiama Afrikos vieny
bės organizacijos išsivada
vimo 
kuris 
svarstyti, stiprina represi
jas p pieš kovotojus už ko
lonijų 
mybę, 
nepriklausomų Afrikos val
stybių 
vykdo 
oolitik

tomiteto pranešime, 
buvo pateiktas sesijai

laisvę ir nepriklauso- 
pažeidžia teritorinį

vietisumą, plačiai 
ekonominio Šantažo

oolitiką, organizuoja są
mokslus ir kursto atvirą ag-
resiją 
Afriko

Visa 
kad iipperialistai 
galėtų 
myno 
ti jų g|mtos turtus.

Kon 
sesijos 
vo paž 
riuos basiekė Angolos, Mo
zambiko ir Portugalų Gvi
nėjos liaudies išsivadavimo 
armijų kariai. Komitetas 
pareiškė visišką paramą 
zimbabvių tautos kovai už 
laisvę.

prieš nepriklausomas 
s šalis.
tai daroma, siekia.pt, 

ir toliau 
išnaudoti Afrikos že- 
tautas ir eksploatuo-

iteto pranešime ir 
dalyvių kalbose bu- 

ymimi laimėjimai, ku-

ĮVYKO SUSIRĖMIMŲ
Chicago, Ill. — Praėjusį 

ketvirtadienį Čikagos pie
tinėje 
tarp r 
sirėminų. 
menų 
menai'
. Apie 30 asmenų buvo su
areštuota ir įkalinta.

miesto dalyje įvyko 
egrų ir policijas su- 

Vienuolika as- 
(penki iš jų polic- 
buvo sužeisti.

siekia.pt
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Ką davė N. P. suvažiavimas?
ŠIO mėnesio pradžioje įvykęs visos Amerikos Nau

josios Politikos suvažiavimas Chicagoje ryškiausiai pa
rodė gilų ir platų Amerikos žmonėse nepasitenkinimą vy
riausybės politika ir senųjų kapitalistinių partijų vado
vybe. Jame ypatingai smarkiai pasireiškė juodųjų žmo
nių (negrų) kovingumas visais iškeltais klausimais.

Prieš suvažiavimą plačiai buvo diskusuojamas tre
čiosios politinės partijos steigimo reikalas. Bet suvažia
vime teisingai prieita išvados, kad šiuo tarpu tokiai par
tijai pagrindai dar neparuošti. Be tokių plačių masinių 
pagrindų įkūrimas naujos siauros partijos tiktai pakenk
tų visam reikalui. Todėl suvažiavimas pasisakė už tai, 
kad trečiosios partijos klausimas būtų plačiausiai ap- 
diskusuotas liaudies masėse ir paruošta dirva kitam su
važiavimui—gal pradžioje ateinančių metų. Jeigu pasi
rodys, kad sąlygos jau pribrendusios tokiam žygiui, ta
me suvažiavime bus galima tokią partiją įkurti ir pre
zidentiniuose rinkimuose jos vardu išstatyti kandidatus.

Naujosios Politikos suvažiavimas nesvyruojančiai ir 
griežčiausiai pasmerkė Vietnamo karą ir prezidento 
Johnsono politiką. Delegatai pasižadėjo nepertraukia
mai kovoti už karo nutraukimą. Įdomu, kad šiuo klau
simu visame suvažiavime nebuvo dviejų minčių. Toks 
vieningumas tokiame dideliame suvažiavime, susidedan
čiame iš įvairiausių atstovybių, laikomas istoriniu mūsų 
šalies gyvenime reiškiniu.

Suvažiavimas išrinko dvi komisijas, iš dvylikos na
rių kiekvieną. Abiejose po lygų skaičių narių turi bal
tieji ir juodieji žmonės. Šios komisijos kartu sudarys 
Naujosios Politikos judėjimo vykdomąjį komitetą, ku
riam pavesta pravesti gyveniman suvažiavimo nutari
mus.

Kokia Naujosios Politikos judėjimo ateitis? Atro
do, kad šiam judėjimui augti ir plėstis sąlygos labai prie
lankios. Gal niekados pirmiau Amerikoje nėra buvę to
kio plataus ir gilaus žmonėse nepasitenkinimo, koks pa
stebimas šiandien. Vyriausybės pasimojimas pakelti mo
kesčius ant pajamų dešimčia procentų tą nepasitenkinimą 
dar labiau padidins. Išsiliejusi streikų banga aiškiai ro
do ryškų darbininkų kairėjimą ir priešinimąsi monopo
lijų užmačioms.

Bet daugiausia šio naujo judėjimo ateitis priklausys 
nuo pažangiosios visuomenės veiklumo. Jos pastangomis 
šis nepaprastai įspūdingas suvažiavimas įvyko. Pirmo
je vietoje nuo jos pastangų priklausys tas, ar bus tre
čioji politinė partija ir ar 1968 metais bus trečias prezi
dentinių kandidatų sąrašas.

Chicagos suvažiavimas buvo tiktai puiki pradžia. 
Jo dvasia ir nutarimai turi persisunkti į mases visose 
vietovėse ir laimėti jas naujiems istoriniams žygiams 
Amerikos politiniame gyvenime.

JIE NENORI BŪTI 
TAUTOS IŠDAVIKAIS

Clevelando smetonininkų 
“Dirva” (rugs. 8 d.) piktai 
skundžiasi, kad jiems esą 
negalima susikalbėti su tais, 
kurie šiais laikais išvyksta 
iš Lietuvos į užsienį pasto
viam apsigyvenimui. Tokių 
žmonių, girdi, “yra vien 
Vakarų Vokietijoje per 1,- 
000, JAV bus keli šimtai, 
nemaža yra ir Kanadoje.”

“Bet kur jie?,” klau
sia laikraštis. Ir atsako: 
Tik “vienas kitas iš šimto 
pasirodo laisvųjų lietuvių 
sueigose, retas kuris pri
klauso organizacijoms, o vi
si kiti bijo ‘didžiojo brolio/ 
kad už veiklą laisvame pa
saulyje ‘nepaglostytų’ Lie
tuvoje likusių artimųjų.”

Nesąmonė, kad tie žmonės 
bijo kokio ten “paglosty
mo.” Pasirodo*, kad jie ne
nori būti raketierių iš 
VLIKo ir ALTo panaudoti 
niekinimui ir šmeižimui Lie
tuvos. Jie nenori tapti sa
vo tautos ir tėvynės išdavi
kais. Jie elgiasi teisingai ir 
už tai juos tenka nuošir
džiai pasveikinti.

kurių svogūnėlius gėlininkė 
parsisiųsdino iš Olandijos. 
Darželyje gražiai sukerojo 
nemezijos, gautos iš Jungti
nių Amerikos Valstijų. Auga 
rododendrai, gyvatvorėms 
parsisiųsdinti iš Rygos bota
nikos sodo,, juodasis šermukš
nis — iš derlingosios Ukrai
nos.

Neįprasti Adelės Čepulienės 
sodelio vaismedžiai. Auga 
medelis kaip medelis, bet, ati
džiau įsižiūrėjęs, matai; kad 
ant jo šakų ir vaisiai, ir lapų 
forma, spalva — skirtingi. 
Viename vaismedyje A. Čepu
lienė augina net po 5-6 rūšis 
obuolių, kriaušių.

Niekaip nepraeisi pro to
kią sodybą neužsižiūrėdamas, 
nepasigrožėdamas.

Bet reikia atsiminti, kad 
Pakruojis nėra vienintelė 
taip gražiai suklestėjusi 
vietovė. Jomis šiandien jau 
tirštai nusėta visa Tarybų 
Lietuva.

Bolševikas, kurio ir 
mirtis lenkėsi!

išreikšti daug papras-
Vietoj man nesinori 
— aš nenoriu tikėti, 

norisi gerti—aš noriu

Pavojingas konfliktas
NAUJAI pasireiškęs ginkluotas konfliktas tarp 

dviejų Azijos milžinų—Kinijos ir Indijos—yra labai pa
vojingas pasaulinei taikai. Tie smulkūs parubežiniai ap
sišaudymai gali įsiliepsnoti į visuotinį susikirtimą.

Bet reikia tikėtis, kad blaivus protas abiejų šalių 
vadovų galvose paims viršų ir visi iškilę nesusipratimai 
bus išlyginti be visuotinio karo pagalbos.

ŠIAME KARE 
GYVYBĖS KAINA

Kalba dr. Eugene G. Fu- 
bini, įžymus Amerikos mi- 
litarinės sostinės Pentago
no mokslinių tyrinėjimų in
stituto direktoriaus pava
duotojas. Pasirodo, kad dr. 
Fubini vadovauja gerinimui 
ir tobulinimui akrinių pa
būklų Vietnamo karui.

Jis pasakoja, kaip jis ir 
jo kolegos nesuprato šio po- 
pobūdžio. Nebuvo numa
tyta, girdi, kad karas 
džiunglėse reikalauja visai 
skirtingų ginklų, ir todėl 
mūsų armijos programa 
“surasti ir užmušti priešą” 
nelabai sekasi.

Dr. Fubini sako, kad vie
no priešo suradimui ir už
mušimui džiunglėąse reikia 
septynių tonų kuro (gazo
lino )> septyniolikos tonų 
amunicijos ir tonos “napal
mo.” Suradimas ir užmuši
mas tik vieno liaudiečio 
Amerikai atsieinąs apie 
$350,000ū

Jie bijo žmonių balso
DAUGELYJE miestų eina judėjimas už pavedimą 

eiliniams piliečiams pasisakyti Vietnamo klausimu. No
rima, kad dar šį rudenį per vietinius rinkimus ir balsa
vimus būtų paleista šį klausimą referendumu nubalsuoti. 
Tegu paprastieji žmonės taria žodį!

Bet miestų valdžios tokiam protingam žyygiui griež
tai priešinasi. Štai New Yorko mieste, kur reikalaujama 
50,000 piliečių parašų įtraukimui bet kokio klausimo į 
balsavimų balotą, surinkta ir miesto valdžiai įteikta apie 
100,000 parašų. Bet miesto klerkas (raštininkas) Herman 
Katz patvarkė, kad . Vietnamo karo klausimas netinka
mas referendumui ir šio miesto piliečiams nebus leista 
pareikšti savo nuomonę. Jam nieko nereiškia šimto tūks
tančių piliečių reikalavimas, kad jiems ir kitiems pilie
čiams būtų leista per rinkimus parodyti savo nusistatymą.

Tai labai keista, tai baisiai pikta! Kokia čia demo
kratija, jeigu vienas viršininkėlis gali atimti teisę mi
lijonams piliečių išsireikšti tokiu svarbiu Ir degančiu 
klausimu, kaip šis Vietnamo karas?

Aišku, kad prieš pono raštininko patvarkymą bus 
einama į teismus. Bet vargu ir teismuose bepavyks laiku 
šį klausimą išspręsti, kad būtų suspėta jį paleisti refe
rendumui.

Pasirodo, kad tokiam referendumui priešingas ir ma
joras John Lindsay. Jis sako, kad karo klausimu bal
suoti mūsų piliečiai yra nekompetentiški., Girdi, ką jie

TOKIOMIS 
GYVENVIETĖMIS 
JAU NUSĖTA VISA 
LIETUVA

Vienas korespondentas iš 
Lietuvos rašo apie Pakruo- • • 
JF

Tuoj už upelio, ant kalvos 
išaugo naujasis Pakruojo 
kvartalas. Tiksliau pasakius, 
tas kvartalas savo dydžiu 
greit nukonkuruos senąjį Pa
kruojį, o grožiu — jau seniai 
jį pralenkė.

Gražius mūrinius namus 
juosia gyvatvorės, už jų rau
donuoja vyšnios, agrastai, 
svyra obelaičių ir kriaušių 
šakos. O labiausiai puošia gė
lynai.

Perėjus lieptu Kruoją, vos 
pakilus į kalną, traukia akį 
pirmutinė, pensininkės Ade
lės Čepulienės, sodyba.

A. Čepulienė — garsi gėli
ninkė. Jos darželyje šalia 
įprastų mūsų gėlių — leuko- 
nijų, liepsnažiedių salvijų, 
didžiulių pilnažiedžių rožių 
krūmų, puikuojasi gladijolės,

JĖZUITAI VISUR 
ELGIASI JĖZUITIŠKAI

Chicagos menševikų laik
raštyje rašoma apie Bra
zilijos jėzuitus. Pasakoja 
inžinierius Algirdas Mošin- 
skis.

Seniau ten veikęs ir kle
rikalams vadovavęs prela
tas Ragažinskas. Buvęs ge
ras ir protingas vyras. Ale 
kitų jėzuitų (Giedrio ir 
Kąidyko) jis buvęs pa
stumtas į šalį, ir tuoj pra
sidėjusi virti tikra smala! 
Skaitome:

Jėzuitai įsikūrė Vilos Zeli- 
nos lietuviškos parapijos kai
mynystėje, — kokių 8 ar 10 
minučių atstume. Ir pradėjo 
nuo parapijos skaldymo. Vie
toj pritraukti naujų asmenų 
į savo chorą, suskaldė para
pijos chorą dvi dalis: jei 
daromas koks parengimas, at
eina tik pusė choro. Reikia 
dainuoti, — o choro tik viena 
dalis. Reikia tautinius šokius 
pastatyti, o dalyvių tik pusė, 
tenka atsisakyti. Sukiršinti 
net vienos šeimos nariai nesi
kalba tarp savęs, — geri bi
čiuliai nesisveikina gatvėje. 
O keršto ir šmeižto nuodai 
pilasi iš Kidyko plunksnos, 
kaįp iš peklos.

Kai daktaro Eliziejaus 
Draugelio, ateitininkų įsteigė
jo, šeimą ištiko skaudi nelai
mė, ir traukinys suvažinėjo jų 
automobilį, kuriame žuvo trys 
šeimos nariai, tai Draugelių 
šeima norėjo užsakyti gedu
lingas mišias už mirusius. Pa
galvojo, kad mirties ir Dievo 
akivaizdoj visi tie kivirčai su 
jėzuitais neturi jokios reikš
mės, ir nuėjo pas kunigą Ki
dyką mišių užsakyti. Įvyko 
dalykas, kuriam niekas čia 
Čikagoje gal nepatikės: Kidy
kas, pilnas keršto Draugeliui, 
atsisakė mišias laikyti už mi
rusius.

Pirmą kart su ja Jonas 
Puteikis akis į akį susidūrė 
Pirmojo pasaulinio karo 
apkasunose.

Frontas tą kart buvo 
prie Rygos. Vokiečiai ruo
šėsi puolimui. Kaip praneš
davo žvalgai, daug vilčių jų 
vadovybė buvo sudėjusi į 
apkasuose.
•.. Aušo rytas. Priešo pu
sėje kilo ir kaskart stiprė
jo neįprastas gausmas. Tai 
ir buvo šarvuočiai.

Jonas Puteikis gulėjo prie 
pabūklo. Jis matė, kaip trys 
gergždžiančios mašinos pa
suko į jų pusę. Šūvis! Deja 
pro šalį. Ir tai brangiai kai
navo: po akimirkos taiky
tojas, J. Puteikio draugas, 
sukniubo, pakirstas kulkos
vaidžio serijos. Tada prie 
taikiklio prigludo Jonas Pu
teikis. Suliepsnojo vienas 
šarvuotis, po to—antras... 
Trečias pasuko atgal.

Pulko vadas po mūšio pa
tapšnojo J. Puteikiui per 
peti:
— Drąsus esi. Tokių mirtis 
lenkiasi. Ir koveisi kaip tik
ras savanoris-

Kažkaip keistai caro ar
mijos karininko lūpose nus
kambėjo paskutinis žodis. 
Iš tiesų, trečiaisiais karo 
metais niekas netikėjo nei 
pergale, nei tuo, kad apka
suose žmonės miršta už tei
sybę... Ne tik pulko vadą
— visus, kurie susidurdavo 
su J. Priteikiu, stebino įra
šas ties jo pavarde: “Sava
noris”.

Ne, Jonas Puteikis, Ro
kiškio geležinkelio darbi
ninko sūnus, buvo ne iš tų, 
kurie guldo gąlyą už bevil
tišką reikalą. Savanoriu į 
frontą jis atvyko, Rygos 
bolševikų pasiųstas.

Vos pritilsta mūšis, J. Pu
teikis ir užveda kalbą su 
kareiviais:
— Už ką mes kariaujame, 
brolyčiai? A? Na, sakysi
me, sumuštume mes vokie
čius — tokius pat, kaip ir

mes, darbininkus ir valstie
čius kareiviškomis milinė
mis. .. Ką laimėsime? Val
stietis — kaip kentė skurdą, 
taip ir kentės, darbininkai 
kaip dirbo savo pono labui, 
taip ir dirbs...

Klausydavosi jo kareiviai 
ir pritariamai galvomis lin
guodavo. O; J. Puteikis atsi
sveikindamas dar pažerda
vo bolševikinių atsišauki
mų . -.

Tik vieną kartą užgriu
vo žandarai. Surado drau
džiamos literatūros, užtvė
rė durtuvais J. Puteikiui 
kelią.
... SuT’;ai pūškuodamas, 
rieda karinis ešelonas. Vie
name jo vagonų vežami de
zertyrai. Joną Puteikį sau
go trise. Šalimais susigūžęs 
kareiviukas pašnibžd o m i s 
klausia:'
— Visi mes dezertyrai. Bet 
kodėl tave lydi sustiprinta 
sargyba—net trys?
— Aš —< bolševikas. Mane 
veža mirti.

Kareiviukas ilgam nuty
la. Po to vėl pašnibždomis 
sako
— Čia prasideda miškai. 
Apsižiūrėk ir šok. Štai lan
gas nuo kratymo visai at
sidarė.

Vilties buvo maža. Bet 
ji spindėjo- Lyg žiburėlis 
miško vidury... Ir jis iššoko. 
Poškėjo padriki šūviai. Pla
kė veidą pušų šakos... Pa
sisekė. Mirtis vėl aplenkė.

Ištrūkęs J? Puteikis su
sirado draugus. Toliau tę
sė ko vąU.. ' ,

Šiandien Joną$ Puteikis
— pensininkas. Nors už pe
čių septyniasdešimt metų, 
jis dar tvirtas ir žvalus. 
Dažnai vaikštynėj a Vilniaus 
gatvėmis, grožisi vasara, 
naujaisiais seno miesto 
kvartalais. Gėrisi nauju 
gyvenimu, dėl kurio kadai
se; kovojo.

Stasys Kaunas

kalą : 
čiau. 
tikę i
Man
gerti. Man nesimiega—a*5 
neužmiegu ir pan. Jk

ai kurie mūsų sangrą
žų veiksmažodžiai gali 

verstiniai iš slavų,
Č iš rusų, kalbos, kadan- 
e ten daug plačiau var-

žini 
būti 
ypa 
gi J 
toja|mi... Tačiau rusų kal
bos 
žodžiai vartojami ir tokiais 
atve, 
boję 
sakoma 
(pažodžiui: 
“mn 
naši) ir pan. 
jų 
verdti negalima.

“Lietuviai, kurie mokėjo 
rusiškai, lengvai galėjo to
kius.
žodžius išsiversti savon 
kalbon irgi sangrąžiniais 
veik

sangrąžiniai veiksma-

jais, kur lietuvių kal- 
jie netinka. Ten pvz. 

“mne dumaetsia” 
man manosi), 

e živetsia” (man gyve- 
Kai kuriuos 

visai į lietuvių kalbą

sangrąžinius veiksma-

smažodžiais.”
Ifetobulo kalbos vartoji- 

pavyzdžiais gali būti 
ir tokie dažnai girdi- 

išsireiškimai: gaunas^ 
dis, gaunasi sąnarių

mo 
kad 
mi 
įspu 
uždegimas. Turėtum saky
ti: gaunamas įspūdis, gau
namas sąnarių uždegimas. 
Ne\ 
kis:
si. Turėtume sakyti: knyga

arto tinas ir toks posa- 
knyga lengvai skaito

lengvai skaitoma. Juk kny
ga pati nesiskaito, ją reikia 
ska • • SI J 
jis 
Vie 
laik
manelių. Tačiau leistina sa- 
.kyt 
to.
mie 
ve r 
Sak 
yra;

tyti. Nesakytina ir: vi- 
į skaito neišmanėliu ar 
skaitomas neišmanėliu, 
toj to reikia sakyti: jį 
o ar jis laikomas neiš-

i: jis su manim nesiskai- 
Nesakytina: kur tas 

stas randasi? Tai rusų 
|timas 
y tina: kur tas miestas.
? ’ : Y
Rimtai pastudijavę , čia 

pateiktas p. Dambriūno tai- 
syk|les bei pavyzdžius, labai 

g galėtume pasimokyti.

“nachoditsia.”

dar 
Pabandykime!

A. Petriką

Sangrąžinių veiksmažodžių 
vartojimas

Lawrence, Mass.
Rugsėjo 5-ą laisvai tapo 

palaidotas Baltrus Čiulada. 
Atsisveikinimo kalbas pa

sakė E. Repšienė ir S. Rai- 
nar ias.

Užuojauta velionio bro- 
žmonai, sūnums, dukte- 
anūkams ir proanū-

Lietuvoje viešėjo Vokie
tijos Vieningosios socialis
tų partijos Erfurto apy
gardos komiteto ekonomi
nės politikos skyriaus che
mijos ir kalnų pramonės 
sektoriaus vadovas Alfre
das Fiurstė.

Svečias susipažino su Vil
niumi, apsilankė liaudies 
meno parodoje.

Susipažinkite su vidurvaka- 
riuose lietuvių veikla, skaity
kite dienrašti “Vilnį”. Adre
sas: 3116 So. Halsted Street, 
Chicago, Ill. 60608. Prenu
merata $10 metams.

nusimano apie karą ir jo reikalus Tegu už juos kalba jų 
išrinkti atstovai miesto taryboje!

Tai visa tik parodo, kad kaip Washingtono federa
linė vyriausybė, taip mūsų Didžiojo New Yorko valdžia 
nenori skaitytis su žmonių troškimais, bijo jų balso, 
jų nusistatymo, jų nuomonės pačiu Svarbiausiu šių laikų 
klausimu. T : ' .

Kalbininkas L. Dambriū- 
nas žurnale “Gimtoji kalba” 
š. m. nr. II aiškina, kas yra 
sangr ą ž i n i a i veiksmažo
džiai, kur jie vartotini, o 
kur ne, jų įvairias formas 
bei rūšis ir t. t. Kai kurias 
gerb. autoriaus straipsnio 
vietas paduosime ištisai, 
kad, “Laisvės” skaitytojai 
galėtų jo pamokymais pa
sinaudoti.

Mūsų žurnalistinėje-laik- 
raštinė j e kalboje dažnai 
matyti visokių barbarizmų, 
svetimybių ir kitokių dar
kytos kalbos pavyzdžių. Ne 
vienas laikraščiuose, ypa
tingai “literatūroje,” yra 
matęs tokių “šedevrų” 
kaip: “Parsiduoda namas,” 
“Išsinuomoja butas” ir 
pan., lyg kad tasai namas 
pats save parsiduotų ar 
butas pat save išsinuomo
tų. Tačiau taip mėta: kas 
nors tą namą parduoda ar 
butą išnuomoja. .Parsiduoti 
pats save gali tik žmogus.

“Sangrąžiniai veiksmažo
džiai reiškia veiksmą, kuris 
‘gręžiamas’ į patį veikėją 
ar jam taikomas. Čia san
grąžos žodelis ‘sf atstoja 
šangrąžinio įvardžio naudi
ninko bei galininko links
nius ‘sau’ ir ‘.save.’ Pvz. 
prausiasi, šukuojasi, reiškia

prausia, šukuoja save; per
kasi, nešasi reiškia perka, 
neša sau. -

Sangrąžiniai v. turi 
tarpusavio veiksmo reikš
mę. Pvz. barasi, mušasi 
reiškia bara, muša vienas 
kitą; pasikalba reiškia kal
ba vienas su kitu.

Sangrąžiniai v. turi tar
pusavio veiksmo reikšmę. 
Pavyzdin barasi, mušasi 
disi, gėrisi, ilgisi, sielojasi, 
atsimena, nusimena.”

Sakoma dar gadinasi ir 
genda, keliasi ir kyla, sto
jasi ir stoja, sėdasi ir sėda. 
Yra ir savaiminio veiksmo 
veiksmažodžiai, kaip pvz. 
darosi, dedasi, sprendžiasi, 
vystosi; kas čia darosi, kas 
čia dedasi ir pan.

Vietoj sangrąžinių veiks
mažodžių galima vartoti ir 
kitas formas bei rūšis. Pvz.:

Toji stotis gerai girdisi ir 
toji stotis gerai girdima. 
Tas žodis dažnai kartojasi 
ir dažnai kartojamas. Pra
sideda suvažiavimas ir pra
dedamas suvažiavimas. Pa
roda užsidaro ir paroda 
uždaroma. Girdisi muzika 
ir girdima muzika. Matosi 
miesteliš ir matomas mies
telis. Nasimato jokio ga
lo ir nematyti jokio galo.

Kartais galima visą rei-

liui, 
riai 
kiams.

Velionis paėjo nuo Žaslių 
Pakalniškių kaimo.

Taip pažangiųjų eilės vis 
mažėja kiekvieneriais me
tais. N e p e r s e niai mirė 

isvės” vajininkai bei rė- 
ai S. Penkauskas, Ig. 
ada, V. Kralikauskas, o 
ar B. Čiulada. Tai vis

“La
mėj
Čiu
dab
buvo pirmose eilėse visų 
pažangiųjų organizacijų ir 
Maple Parko bendrovės ne

nariai, bet ir įvairiuosetik 
konkitetuose

Neperseniai vienoj suei- 
Maple Parke buvo pri- 
inta apie “Laisvės” va- 
Po visų išsireiškimų, pa

geidauta, kad šiais m&ais 
1 vajuje bendrai veikoj 
renciečiai J. ir Af. Ko- 
,i ir haverh i 11 i e t ė M. 
lauskienė.

A. VeČkys

goj 
sim 
j u.

law 
džij 
Kaz

Long Island miesteliuose 
3 asmenys žuvo auto nelai
mėse: dviračiu važinėjančią 
7 metų mergytę ir einančią 
84 netų moterį užmušė pra
važiuojantys automobiliai, 
o 22 metų vyrukas mirė po

kai susidūręs su ^kii> 
iina prarado kontrolę,manna prarado kontrolę, 

ats mušė į kitą mašiną, į 
stu pą ir į medį.
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Bebaimio revoliucionieriaus Sn
«. gyvenimas ir kovos

(F. Dzeržinskio gimimo 90-osioms metinėms)
Feliksas Dzeržinskis... Kaip 

daug šis vardas pasako ir jo 
draugams, ir priešams: pir
muosius jis karštai ir švelniai 
mylėjo, su kitais — ryžtingai 
kovojo. Jo gyvenimas — tai 
liepsninga kova už revoliuci
jos pergalę, už socializmą. . .

Apie F. Dzeržinskio gyve
nimą pasakoja Sofija Dzer- 
žinskaja, TSKP narė nuo 1905 
metų, — jo žmona, ištikima 
draugė ir bendražygė.

Pirmą kartą susitikau su 
Feliksu Dzeržinskiu prieš 
62 metus, speiguotą 1905 
metų sausio pabaigos ar 
vasario pradžios dieną, 
konspiraciniame bute Var
šuvoje. Šviesus šatenas su 
trumpai pakirptais plau
kais, apvaliu pablyškusiu 
veidu, su ugningu pilkai 

palšvų veriančių gražių 
akių žvilgsniu, jis pasirodė 

Than seniai pažįstamu žmo
gumi, nors aš mačiau jį 
pirmą kartą. Beje, apie jį 
aš daug žinojau.

nas, buvo ČK nuopelnas 
proletariatui.

Taip pat pasiaukojamai 
jis dirbo, atkurdamas tran
sportą ir pramonę, kartu ir 
toliau būdamas OGPU pir
mininku.

. Už vaikų globą
Buvo ir dar vienas svar

bus dalykas, kuriam Felik
sas Dzeržinskis atiduodavo 
daug širdies. Tai — kova 
su * vaikų beglobiškumu. 
Dzeržinskis vadovavo Vai
kų gyvenimo gerinimo ko
misijai, sukurtai prie VC- 
VK. Jos veiklos dėka buvo 
išgelbėta tūkstančiai mažų 
gyvybių. Ir dabar mūsų 
šalyje yra nemaža žmonių, 
kurie pirmaisiais sunkiais 
Tarybų valdžios metais bu
vo beglobiai, ir už savo gy
venimą, už savo likimą, sa
vo gerą šiandieną jie dė
kingi Dzeržinskiui.

Feliksą Dzeržinskį labai

liucijos priešams, aistringai 
ir rūsčiai kovojo prieš troc- 
kistus ir kitus priešiškus 
elementus, kurie trukdė 
jaunai Tarybų Respublikai 
kurti naują gyvenimą.

Staigi mirtis
Mirė F. Dzeržinskis stai

ga, grįžęs namo iš partijos 
CK plenumo, kuriame jis 
pasakė didelę liepsningą 
kalbą. Mūsų partija, rašė 
ryšium su tuo Centro Ko
mitetas 'savo Kreipimesi į 
visus šalies komunistus ir 
darbo žmones, draugo 
Dzeržinskio asmenyje nete
ko vieno įžymiausių ir did- 
vyriškiausių savo žmonių... 
Jo asmeniška drąsa, jo la
bai gilus principingumas, 
jo tiesumas, jo nepaprastas 
kilnumas pelnė jam didžiulį 
autoritetą. Jo nuopelnų... 
negalima pervertinti.

Feliksas Dzeržinskis vi- / 
sas savo jėgas, protą, ener
giją atidavė revoliucijai, 
buvo jos bebaimiu riteriu, 
pasiaukoj amai kovojo už 
naują, laisvą gyvenimą.

KELIONĖ Į SAULĘ

Drąsus ir narsus
Žinojau, kad jis — vie

nas Lenkijos ir Lietuvos so
cialdemokratijos vadovų, 
drąsus ir narsus žmogus. 
Už revoliucine kovą du kar
tus buvo ištremtas, bet 
kiekvieną kartą pabėgdavo 
iš ištremties. Aš daug gir
dėjau apie jį. kaip apie pui
kų, gerą ir ištikima drau
gą. Ir man atrodė, kad 
kaip tik toks ir turi būti ti
kras proletarinis revoliu
cionierius — s u s i k a upęs, 

^tiksliai ir aiškiai mąstan
tys, daug žinantis ir pasi-l 
ruošęs pasiaukoti.

Jau tada aš pajutau, o 
vėliau visiškai įsitikinau, 
kad šio žmogaus, be galo iš
tikimo partijos interesams, 
žodis niekados nesiskiria 
nuo darbų. Apie tai parti
joje žinojo visi. Tikėjo jo 
žodžiams, atsižvelgdavo j 
jo mintis, brangino jo veik
lą ir didžiavosi juo.

Feliksas DzeržinskisIš paskutinės katorgos jį 
išvadavo ginkluoti darbi
ninkai 1917 metais, tuoj pat 
po Vasario revoliucijos. Su 
visa aistra ir energija jis 
įsijungė į pasiruošimą so
cialistiniam perversmui. 
Spalio dienomis jis buvo 
Karinio-revoliucinio centro 
ginkluotajam sukilimui va
dovauti nariu.

Sunkiausiuose postuose
Tarybų valdžios metais 

partija ir vyriausybė pati
kėdavo jam pačius atsako- 
mingiausius, sunkiausius 
postus: jis buvo VČK (Vi
sos Rusijos Ypatingoji Ko
misija), po to OGPU (Jung
tinė Vyriausioji Politinė 
Valdyba) pirmininku, Vi
daus reikalų liaudies komi
saru, Susisiekimo kelių 
liaudies komisaru, Liaudies 
ūkia Aukščiausiosios Ta- 
tyrbos pirmininku, žodžiu, 
kur besiųstų ji bolševikų 
partija, kurios CK nariu jis 
buvo nuolat išrenkamas, 
pradedant šeštuoju jos su
važiavimu, visur ir visada 
Dzeržinskis pasiaukojamai 
dirbo, atiduodamas visas 
jėgas, visą savo energiją, 
visą savo* talentą revoliuci
jai, socializmo statybai.

Labai sunkus ir pavojin
gas buvo darbas VČK: te
ko atsiskleisti ir slopinti 
'rarybų valdžios vidaus ir 
užsienio jfriešų sąmokslus, 
intrigas ir kėslus. Ir čia, 
kaip pažymėdavo V. Leni-

OPIUMAS
Gango pakrantėj aguonos liepsnoja, 

Didžiulės pietų aguonos,
Iš stiebų į dėžutę syvai lašnoja— 

Eleksyras paguodos,, 
Vaistas stebuklingas.

Jeigu likimas pasmerkė kančiai, <
Ligonio nevilčiai juodai,

Kodėl nepadėti sušvelninti pančių, 
Kodėl nepaduoti 
Vaisto efektingo?

Jūs drauskit suklupus sveikam jaunuoliui
Nuo valančio skausmo sprukti;

Lai keliasi pats, kas netyčia parpuolė, 
Neleiskit jam smukti 
Per vaistą žalingą!

Bet, jei kas ligos skaudžiai pasmerktas esti, 
Kam iš lemties neištrūkti,

Kodėl jį versti neviltį kęsti,
. Kodėl gi pabūgti 

Vaisto efektingo?

O stebuklas!
Štai atsigauna, stiprūs daros sąnariai...
Skausmai pradingo... Kaip gerai, gerai,
Kad to meldimo mano nuodėmingo
Draugai nesiteikė išpildyt veidmainingai!..
Tai atlygis dosnus už kęstą kančią...
Sudie ligos klaikieji pančiai!

Gyvenime aš tau lenkiuos,
Lenkiuos...

Vilčių šviesa džiaugiuos,
Džiaugiuos,..
Džiaugiuos...

J. Subata

(Iš atsiminimų)
Debesys negali ilgiau sau

lės išlaikyti tamsos kalėji
me. Ji prasiveržia, skaisčiai 
sužėrėdama, į erdves. Taip, 
sudaužydama fašizmo sie
ną, pažangioji idėja atke
liaudavo į fabriką, į lūšnelę. 
Tos idėjos nušviestas, žmo
gus mėgindavo iššokti iš 
duobės, į kurią jį įmetė re
akcionieriai. Taip, kovinga 
mintis varguoliui pasiekda
vo greičiau, negu su juo su- 
sirišda.vo p o grindininkas. 
O stichiškai sunkiau žmo
gui atsilaikyti prieš melo 
tvana. Dar sunkiau tose 
klastingose vilnyse nenus
kęsti kol prie tavo kranto 
nrieis draugas ir tave paso
dins į laiva. kuriame susi
buria sąmoningi žmonės — 
išvien kovoi^ nn’eš audra, 
nrioš šėlstančia iūna. Tain, 
rpvoliiicmės idėios liaudį la
bai traukė. Tai o-aliu paliu- 
dvti ir savo likimu.

Vienas keliauju vieškeliu 
j Salaką. Pageltę medžiai. 
Šit po kojomis pamatau la
pelį. Skaitau. “Darbo žmo
nės skursta. Kodėl? Juos iš
naudoja turtuoliai”. Apačio
je pažymėta: šis tiesos žibu
rėlis įžiebtas Kauno slap
toje spaustuvėje. Ligi šiol 
man revoliucionierius pa
vaizduodavo p a b aisomis. 
Bet šit mirga, kaip žvaigž
dės, eilutės: “Varguolius 
reikia apginti, išgelbėti” 
Mąstau: “Teisybę rašo. Juk 
ir mano tėvai skursta. Tai 
kodėl šioji tiesa uždrausta?” 
Jau po fašistinio pervers
mo. Sakau seniui, gyvenu
siam iš samdomųjų rankų 
miško:
— Radau komunistų prok
lamaciją.
— Vaikeli! Sudraskyk. Dar 
policija, prikibs.

O aš tą žodeli paslėpiau 
trobelėje, po samanomis. Ir 
dažnai skaitydavau.

Mano skurdus žodynėlis 
pasipildė žiburėliu,— mark
sizmu. Bet kur šitokio tu
rinio knygelių gauti? Va
sara. 1927 metai. Išmalda
vau iš redakcijų žurnalų, 
išleistų, kai dar nebuvo lai
mėję sąmokslininkai. Ža
viuos kiekvienu sakinėliu, 
apie socializmą, apie Mark
są, apie tiesą, tartum dyku
mos keleivis gėle, šaltiniu. 
Čiulpiu nektarą — “Inter
nacionalo” posmelius, išver
stus K. Binkio. Tuoj man 
šviesiau nuo giesmės. O ką 
girdėjau apie ją iš polici
ninko, kapeliono? Na:
— Už tokią dainą žmogų, 
it žvėrį, meta į narvą.

O man patinka! Tiesa, 
Binkio vertimas nevisai 
toks koks dabar Lietuvoje 
skamba šios dainos posmas. 
Bet ačiū poetui, kad jis iš
vertė, kaip sugebėjo •..

Šit apybraiža apie var
guolį- moksleivį. Jis kovojo. 
Už tai jį naktį nukovė. Ir 
man sugėlė širdį. Mane pa- 
siekėslaptoji knyga, atnešta 
okeano bangų: Žarėnų Vin
co,“Kaip žmogus sutvėrė 
dievą”. Bet ji pasakojo ne 
apie religiją, o apie žmogų, 
apie Iljičių. Skaitau, o, ro
dos, girdžiu, kaip ant Vol
gos kranto girgžda kastu
vai — maišo molį, cementą 
socializmo dangoraižiui. Ir 
tą knygą paslėpiau. Daug 
ji m(an pridarė nemalonu^ 
mų. Tuomet tą pačia gim
naziją lankė ir A. Kimša, 
grįžęs iš Italijos seleziečių 
vienuolyno. Jo auklėtinis 
pašnibždėjo Azefo šefui, 
kad turiu socialistišką kū-

rinį. Nuo tos dienos ir apie 
mane slaptame seife atsi
rado papkė... Keikė mane. 
Bet nuo šios knygos, kaip 
ir nuo saulės, neatsisakiau. 
Aš ją paguldžiau lūšnelėje, 
ant aukšto, ant minkštų 
samanėlių. Žinojau: paklius 
pas policininką, ją rykštė
mis nuplieks. O dar žiauriau 
jos savininką, trečios kla
sės gimnazistą. •.

Iš bibliotekos gavau kny
gelę. Sušvitai!: apie Mark
są. Ir, tartum arklas,. į ma
no smegenis visam laikui 
įsirėžė auksinė vaga: “Pro
letarai kovoje nieko neturi 
prarasti, tik...” O fotogra
fiją išplėšiau. Negalėjau 
su ja skirtis, — negalėjau 
skirtis su barzdotu, švel
naus veido, atviro žvilgs
nio žmogumi. Bet kas man 
atskleis, kaip žiedą, jo bio
grafiją? 1928 m. pavasarį 
į Tilžę parašiau Vidūnui. 
Ne visai kukliai: “Neturiu 
iš ko nusipirkti knygų: O 
domiuos. Jau pats kai ką 
rašinėju. Prašau prisiųsti 
savo raštus . ..” Visgi dos
naus būta rašytojo: prisiun
tė. Net kelis laiškus parašė- 
Nors jau netikėjau dievais. 
Visgi Vidūno paklausiau: 
“Ar Tamsta pripažįstate 
dievą?” Jis šį klausimą aiš
kino idealistiškai. Visgi jo 
“Tautos gyvatoje” radau 
Markso ir Engelso biogra
fiją. Vidūnas nesutiko su 
dialektine filozofija — jis 
brido per metafizikos pelkę. 
Bet visgi iš jo veikalo kai 
ką sužinojau apie moksli
nio socializmo teorijos tėvą.

Tuomet smarkiai puldavo 
dialektinės filosofijos pra
dininkus. Prieš juos leido 
baisiais pavadinimais kny
geles. Bet aš įsigudrinau. 
Šit skaitau Miliausko apie 
Iljičių. Jį peikia. Tačiau

dvasininkas pateikė vieną 
kitą faktą iš jo gyvenimo. 
0 man to reikia! Dulkes, 
kuriom autorius storu 
sluogsniu apdengė filosofą, 
— išbraukiau.

Sekmadienis, žingsniuoju 
plentu į Zarasus. Prie stul
po prisegtas lapelis. Antraš
tė — Saulė: “Kovon prieš 
fašizmą”. Proklamacijoj ra
dau, ko nerandu laikrašty
je: smerkia nakties viešpa
čius, šaukia žmones varguos 
mišku susiglausti, suūžti, 
užtraukti tokią dainą, kad 
net žemė ir dangus sudre
bėtų- Apačioj pažymėta: 
“Atspausdinta Sparta k e”. 
Šį Saulės, kūrinėli perskai
čiau 1930 metų pradžioje.

Skaičiau ir apie gamtą. 
Mėgau, k a i mokslininkai 
laidojo pasakas apie Žemės 
sutvėrimą, apie piktas ‘dva
sias ... O proletarinė lite
ratūra traukė, kaip magne
tas. Bet kur tie poetai? Iš 
amerikoniškos knygos su
žinojau, kad D. Biednas 
sveikino Rusijos rytą, kad 
ils rašo tiems, kurie kūrė 
istorija. Perskaičiau žvaigž- 
dulio eiles “Akmenvs“ apie 
vargšus, K. Jokubėno pos
melius anie kaimo likimą. 
Net strainsni apie tuos lie
tuvių pažangiuosius litera
tus snlindžiau. Iš “Kultū
ros” kai ka sužinoiau ame 
Pinką, anie Maiakovski. 
Tain, sunku buvo tiesos 
aruodėliui rasti svaresniu, 
vešlesniu grūdu. Bet visgi 
draskiau melo velėna, tiesas 
kastuvu daužiau uola — 
veržiausi prie gib’aj užkasto 
šaltinio — marksizmo.

Nuo šių knygų liko švie
siau. Jos išmokė mane my
lėti darbo žmogų. Jos pa
ruošė mane ir sprendžia
mam žingsniui. Nuo 1932 
metų rudens savo likimą su
siejau su pogrindininkais-

A. Liepsnotus

Mississippi! Taigi, Ameri
kos b;
kelta

Būt
kas įvyko prieš trejetą me
tų —
Philadelphia, Miss. Ten dar
bavos
buotojai, kad supažindintų 
negn s su jų teisėmis ir pa- 
moky 
civilinių
jai—du balti ir vienas neg
ras — buvo užmušti. At-

alsavimų sistema per- 
ir į Vietnamą.

Inai noriu priminti,

1964 m. birželio 21 d.

i civilinių teisių dar-

tų, kaip balsuoti. Trys 
teisių darbuoto-

sakomybėn buvo patraukti 
19 žmogžudžių, kurių var
dai l
“Day:on Daily News 
1967 
šė, k 
teism 
Čias j 
spalio
žudžiai buvo laisvi, tai jau 
aišku 
moko

uvo paskelbti, bet 
už 

n. rugsėjo 3 d. prane- 
ad du'kartu vykęs 
as juos išteisino. Tre- 

:.š. eilės teismas įvyks 
9 d. Jei iki šiol žmog-

kokios kultūros mes 
ne vietnamiečius.

Dzūkelis

Ar išlieka vitaminai
vaisiu vyne?
išų vitaminų nepatva- 
as yra vitaminas C,

Vietnamo balsavimai 
ir dar kas

Komercinė spauda, kaip 
ir paprastai, pučia burbu
lus ir juos gaudo, trokšta 
kuo daugiau naujų įvykių, 
ant kurių, kocentruoja savo 
propagandą.

Kiek seniau puslapiuose 
mirgėdavo bankų apiplėši
mai, Kosanostra ir slaptos 
degtinės darymas - gamini
mas. Gi paskutiniuoju me
tu skambėjo rasinės riau
šės, trumpas Arabų ir Izra
elio karas ir jo pasekmės.

Amerika labai patenkin
ta šiuo įvykiu ir jo baiga. 
Ploja katutes izraelitams 
už pavykusį ant arabiškų 
tautų užpuolimą ir taip 
smarkiai, į taip trumpą 
laiką jų sumušimą. Ne tik 
pagiria, bet ir pilnai remia. 
Aprašymai, aiškinimai — 
vieni sklandus, kiti dar 
sklandesni. Nepagailėta pa
juokos TS, — ji rėmė ara
bus ir, “žiūrėkit, kaip jai 
nepavyko.”

Paskui Johnsono pasima
tymas su TS premjeru Ko
syginu. Faktinai nieko daug 
nelaimėta, bet propagandos 
malūnui medžiagos duota 
daug. LBJ politinis svoris 
būk pakilo, bet ne ilgam, 
jis ir vėl nukrito. Negrų 
kovos jam “j sveikatą nei
na...” Jos nenurimsta.

1 Paskutinė politinė kazyrė 
padedama ant stalo, tai 
Vietnamo rinkimai. Vi
siems yra aišku, kad šie 
rinkimai Vietnamui nieko 
nereiškia ir juos ne Viet
namo dabartiniai diktato

riai suplanavo:Juos užsuko 
LBJ ir jo generolai.

Jiems įvykus, ir militaris- 
tams laimėjus, džiūgauja
ma, kad dabar karo padė
tis Vietname keisis. O kaip 
ji keisis? Johnsonas nori 
pasiliuosuoti nuo šio ne
švaraus karo, ir galimas 
daiktas, kad bus duotas įsa
kymas šiai taip vadinamai 
valdžiai daryti viską, kad 
privestų Liaudies laisvės 
gynėjus ir šiauriečius prie 
pasitarimų, o tuo pat laiku 
bus vedami aštrūs strategi
niai šiaurės bombardavi
mai.

Ar Liaudies laisvės gynė
jus ir šiauriečius privar
gins? Būkim tikri, kad ko
kios sąlygos bebūtų, jos bus 
amerikiečių. <

Tiesa, šie Vietnamo ge
nerolai, kurie jau dabar iš
tikimi p a s t u m dėliai. nes 
kurie nepasidavė JAV ko
mandai, tie visi dingo, jų 
nebesiranda gyvųjų tarpe.

Kaip reikia žiūrėti i įvy
kusius rinkimus P. Vietna
me

Pietiniame Vietname gy
vena 16.000,000 žmonių, o 
balsuoti buvo leista tik virš 
5,000.000.

ČIA (Central Intelligence 
Agency) ten veikia. Ji 
kontroliuoja visas politines 
įstaigas, net generolai pri
versti su ja skaitytis.

Mums amerikiečiams la
bai gerai žinoma, kas bal
suoja ir kas visada laimi 
pietinėse valstijose: Louisi
ana, Alabama, Georgia ir

Iš v
riaus:
kuris suskyla net ir žemes
nėje 
roję.
vandeniniuose tirpalu o s e , 
veikiamas oro deguonies ir 
ypač 
čioje 
duoja 
siduoį’asi, 
kiųjų
taip jpat fermentų, ribofla- 
vino — vitamino B2 ir ultra
violetinių spindulių, atseit, 
šviesęs.

Ne
mina
suskyla, veikiami oro de-
guon
120° C temperatūros.
•Iš

minė
PP.
degu
ratūrą,, didesnę kaip 200°C.

Iš vaisių ir uogų paga- 
ąme vyne vitamino C 
k neišlieka (ypač jei 
ims ir uogoms smul- 
vartojamos metalinės 

lėlės, indai, taip pat

kaip 50° C temperatū-
Be to, vitaminas C

šarminėje arba rūgš- 
aplinkoje, greitai oksi- 
si. Dar greičiau jis ok- 

veikiamas sun- 
metalų, ypač vario,

abai patvarūs ir Vita- 
A ir B1. Jie taip pat

ies ir aukštesnės kaip

patvarių vitaminų pa
kini B2/B6, D, E, K, 
Jie neskyla nuo oro 
onies ir pakelia tempe-

mint 
bevei 
vaisi; 
kinti 
maši:
jei jbs pašildomos, prieš iš- 
spaudžiant iš jų sultis). Nuo 
oro d 
tinių 
karou:

eguonies ir ultraviole- 
spindulių suskyla ir 

iniai—provitaminai A. 
Ki^k daugiau vyne būna 

įpės vitaminų, iš jų vi-B gr 
tamii|io PP (nuo vyno mie
lių), 
susid 
esanč 
ultra 
liams 
ravio . .........................._
suskaldo ir vitaminą D2.

Apskritai vitaminų kiekis 
naminiame vyne priklauso 
nuo ' 
rių j 
gamybos sąlygų, laikymo ir 
kitų veiksmų, tačiau šiaip 
ar ta 
delis, 
nų y 
gamintame fabrikuose. Ta
čiau 
mas v 
esant, 
miai jaugiau žalos organiz 
mui, 
tamir

taip pat vitamino D2, 
ariusio iš ergosterino, 
io mielėse, veikiant 
/ioleti n i a m s spindu- 
, tačiau per didelis ult- 
etinių spindulių kiekis

logų ir vaisių, iš ku- 
s gaminamas, nuo jo

ip jis. yra gana nedi- 
Kiek daugiau vitami
ną sausame vyne, pa

ir tas vynas nelaiko- 
itaminų šaltiniu. Vyne - 
.s alkoholis padaro žy-

negu jame esantys vi- 
ai duoda naudos.
Prov. J. šimkevičius

Prieš kiek laiko New 
Yorkp policininkams leista 
imti 
pu lai: 
979 p;
antrąjį darbą. Daugiausiai 
pasirenka taksių vairavimą, 
kiti s 
šių pi 
siškio.

šalutinį darbą. Trum- 
iku iš 29 tūkstančių, 
aprašė leidimo imti

klinda tarp įvairiau- 
'ofesijų, įskaitant dva- 
, ar grabnešių.
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Šen ir ten pasidairius
Mes dažnai girdime ir 

matome kokius nors pro
testus, visuomeninio arba 
asmeninio pobūdžio; o kar
tais kai kurie ir mes patys 
dalyvaujame protestų žy
giuose.

Dėl ko kyla protestai? Į 
šį klausimą negalima atsa
kyti keliais žodžiais, nes 
protestų priežasčių yra 
daug.

Dažniausia protestų ban
gos pasireiškia, kuomet vi
suomeninio gyvenimo sūku
ryje apsireiškia kokie eko
nominiai arba politiniai nu
krypimai iš valdančiosios 
klasės pusės prieš plačiosios 
liaudies interesus. Pavyz
džiui: Suvaržymas pilieti
nių teisių. Valdovų nekrei
pimas dėmesio į didžiųjų 
masių, paskendusių skur
de, būklės gerinimą. Val
dovių nesiskaitymas su 
liaudies troškimais, jos po
reikiais. Savivaliavimas ir 
tironiškas žaidimas žmonių 
gyvybėmis.

Šios priežastys ir priveda 
liaudį prie masinių protesto 
žygių.

Pastaraisiais laikais męs 
turėjome kelis labai reikš
mingus istoriniu atžvilgiu 
žygius. Vienas jų buvo žy
gis i Washingtoną kovai už 
žmogaus lygias teises.

Reikšmingi protestų žy
giai pakartotinai vyksta 
prieš karą Vietname. Daž
nai šen ir ten pasireiškia 
skaitlingi protesto žygiai 
prieš nacius, kruvinuosius 
kriminalistus. O ką jau be
kalbėti apie juodosios rasės 
išsilai s v i n i m o protestus, 
kuriuos buržuazija vadina 
riaušėmis!

Kiek protestai pasiekia 
laimėjimų, irgi nelengva at
sakyti. Tačiau, panagrinė
jus kai kuriuos protestus, 
surandama žymių laimėji
mų

kur važiuoti, tai jau baugu 
sėsti gatvekarin, arba au
tobusam Šiais metais jau du 
vyrai nušauti kursuojant 
miesto gatvėmis.

Todėl prieš porą mėnesių 
Hahnemann medicini n ė s 
kolegijos ligoninėje įsteigta 
speciali klinika protinėms 
ligoms gydyti.

Protinių ligų specialistai 
patyrė iš praktikos kad 
silpnapročius galima daug 
greičiau pagydyti klinikose, 
negu bepročių įstaigose. 
Pacijentas ateina į kliniką 
9 vai. ryto ir grįžta į namus 
5 vai. vakare. Gydymas, 
vaistai, maistas ir dakta
ras kainuoja už dieną $20. 
O kurie tik neišgali pasi- 
mokėti, tiems teikiama di
delių nuolaidų.

Teigiama, kad klinikoje 
galima pagydyti per porą 
mėnesių tuos kurių smege
ninių “šrubai” dar nelabai 
pasiliuosavę. o beprotna
miuose imtų metus laiko. 
Ir dar gydytojai priduria, 
kad protligų gydymo įstai
gose kai kurie pacientai ne 
vien tik nevyksta gydymui- 

bet dar labiau išprotėja.si

Elizabeth, N. J.
Rugsėjo 7 d. mirė Ona 

Petrauskienė sulaukusi 55 
metu amžiaus.

Petrauskienė — žmona 
daktaro S. Petrausko. Jie 
išgyveno Elizabethe 19 me
tų.

Liko liūdesyje vyras, du 
sūnūs, viena dukra. Lietu
voj liko tėvas Povilas Bulo
tas, brolis Jonas ir sesuo. 
Ona paėjo iš Kauno apylin
kės.

Buvo palaidota Gertrudes 
kapinėse, Colonia, N. J. rug
sėjo 9 d. j

jininkai. M. Sukackienė dar
buosis “Vilnies” reikalais, o 
J. Jaskevičius — “Laisvės” 
ir “Liaudies Balso” vajįnin
kąs. Pas juos bus galima 
atnaujinti ir prenumeratas. 
“Vilnies,” “Laisvės” ir “L. 
Balso.” Patartina šiuos laik
raščius prenumeruoti savo 
giminėms Lietuvoje, nes 
Lietuvos žmonės labai domi
si mūsų, amerikiečių, gyve
nimu. Pasinaudokite šia 
proga, užrašykite jiems 
kalėdinę dovaną, kuri visuo
met juos lankys.

Apkalbėtas žieminis veiki
mas. Pasirodo, kad pas mus 
kultūrinis veikimas susilp
nėjo dėl namo pardavimo, 
kuriame daugiau kaip 50 
metų rengdavome prakal
bas, koncertus ir kitokius 
parengimus, kuriais buvo 
sukelta daug finansinės pa
ramos pažangiajam judėji
mui Dabar tam bus jau 
sunku. Turėsime kitais bū
dais užpildyti tą spragą.

Šiame susirinkime buvo 
nutarta surengti senų daik
tų išpardavimą spalio 3-4 
dienomis. Tikimės, kaip ir 
praeityje, jūsų paramos. 
Kas turite panešiotų bei iš 
mados išėjusių drabužių, 
mes turime jiems pirkėjų, 
tik pašaukite mus, o mes 
juos paimsime.

Vasara baigiasi ir pik
nikai pasibaigė, bet nėra ko 
nusiminti — dar yra gra
žaus laiko, kurį turime pra
leisti gražiame Olympia 
Parke. Čia dar kas sekma
dienis įvyksta karališki 
pietūs už mažą kainą.

Kviečiame visus pažan
gius apylinkės lietuvius at
vykti ir linksmai laiką pra
leisti su savo pažįstamais 
Olympia Parke.

Jaskevičius .

“Neliūdėk Amerikos—organizuokis!”

luinas

Prieš porą metų Philadel- 
phijoje Pensilvanijos uni
versiteto chemikams Pen
tagonas buvo davęs ištobu
linti baisiai nuodingas du
jas masiniam žmonių žudy
mui karo laukuose. 'Eiliniai 
studentai, sužinoję, sukėlė 
prieš universiteto laborato
rijos chemikų vadovybę 
protestą. Iš karto chemijos 
profesoriai nekreipė dėme
sio į protestus. Bet atkakli 
kova tęsėsi apie pusmetį 
prieš biologinių nuodų to
bulinimą masiškam žmonių 
žudymui.

Protesto laiku įvykdavo 
aštrių susirėmimų huma
nistų su reakcininkais. Kar
tą buvo sudaužyta daug 
brangių laboratorijos ins
trumentų. Daug galvų ap
daužyta policijos paikomis, 
daug areštuotų ir išmestų 
moksleivių iš aukštojo mok
slo įstaigos. Tačiau, protes
tų kova laimėta. Dujos iš
mestos laukan iš laborato
rijos.

Chester, Pa.
Lietuvių Literatūros 

Draugijos 6-os apskrities 
veikiantysis komitetas tu
rėjo susirinkimą, kuriame, 
tarp daugelio draugijos rei
kalų, nutarė skubiai rengtis 
metinei konferencijai.

Konferencija įvyks spa
lio 15 d., klubo svetainėje, 
339 E. 4th St. Chester, Pa. 
Konferencija prasidės 12 v. 
dieną, nes numatome duoti 
puikią vakarienę delega
tams ir svečiams 4 vai. po 
pietų. Tam darbui išrinkta 
komisija.

Taigi, apskrities komite
tas ir rengimo komisija at
sišaukė į apylinkės mielus 
draugus ir drauges kvies
dami visus atsilankyti. At
siveskite ir savo artimus 
kaimynus. Taipgi kviečiame 
svečius ir iš tolimesnių ko
lonijų 
siems.

Valgio užteks vi-

A. Lipčius

Mums jau nuo sen 
žinoma, jog mūsų 
didmiesčių gatvėmis tūks
tančiai asmenų vaikščioja 
su pasiliuosavusiais šrubais 
smegeninėse. Ir kas 
buvo daroma? Beve: 
ko. Viskas buvo palik 
vo valiai!

Tik šiuomet truputį susi
rūpinta tais nelaimingai
siais "protligomis sergan
čiais žmonėmis, nes pasta
ruoju laiku silpnapročiai pa
sireiškė baisiais žmogžu
džiais. Philadelphijoje jeigu 
kuriam priseina reikalas

ai yra 
šalies

dėl to 
k nie- 
ta die-

Worcester, Mass.
Iš LLD 11 kp. susirinkimo

> Jis įvyko rugsėjo 11 dieną. 
Oras pasitaikė gražus, tai 
susirinkimas buvo skaitlin
gas.

Spaudos pikniko komite
tas išdavė raportą, pažy
mėdamas, kad piknikas bu
vo pasekmingas, daug pub
likos dalyvavo iš plačios 
apylinkės ir davė gražios 
paramos pažangiajai spau
dai. '

Apkalbėta pažangios 
spaudos vajai ir išrinkti va-

LIETUVIŠKOS STAKLĖS 
BRILIANTAMS GAMINTI

Šiaulių tiksliųjų staklių 
gamintojai gavo užsakymą 
pagaminti unikalias stak
les apdoroti deimantams.

Ta proga gamyklos vy
riausiasis konstruktorius J. 
Keldušis papasakojo:

Daugelis, be abejo, ži
no, kad briliantai — tai 
daugiabrauniai šlifuoti dei
manto kristalai. Jiems ap
doroti reikalingos trijų rū
šių staklės. Pirmiausia mes 
pagaminsime stakles dei
manto kristalui perplauti 
pusiau. Jau gavome -šio “ju
velyro,” kuris svers kelias 
tonas ir vienu metu plaus 
dešimt kristalų, darbo brė
žinius. Netrukus bus pra
dėtos gaminti pirmosios de
talės. Tiek šių- tiek antro 
modelio staklių- skirtų per
plautiems kristalams tekin
ti, bandomieji pavyzdžiai 
bus surinkti ateinančiais 
metais. Trečiąsias stakles, 
kuriomis deimantai galuti
nai apdorojami, gamins 
Kauno “Neris.”

AR ČIA STUMBRAMS 
PATIKS?

Panevėžio rajone įsteig
tas Naujamiesčio valstybi
nis medžioklės ūkis. Jo plo
tas —• apie keturiasdešimt 
tūkstančių hektarų .

Šio ūkio paskirtis—moks
liškai tirti ir turtinti me- 
,džiojajną fauną. Ūkyje 
dirbs grupė medžioklės ži
novų, biotechnikų. Pašilių 
miške numatyta apgyven
dinti keturis-penkis stumb
rus? Įdomu, kaip stumb
rams, kurių senovėje čia 
.buvo gausu, patiks šiandie
niniai mūsų miškai? Jeigu 
jie čia gerai jausis, stumb
rų banda bus padidinta iki 
kelių dešimčių.

Naujosios Politikos kon
vencijoje Chicago j e negrų 
buvo tik maža saujelė, paly
ginus su tais tūkstančiais 
baltųjų. Vienok juodieji— 
ta tik saujelė, apie 3 ar 4 
šimtus —• privertė konven
ciją priimti daug to, ką 
juodieji pateikė, kaip tą jų 
13-kos punktų rezoliuciją.

Beje, čia reikia iškrypti 
iš temos ir pakalbėti apie 
kitonišką dalyką. Skaityto
jas pastebėjo, kad daugeliu 
atvejų aš vadinu negrus 
juodaisiais žmonėmis. Da
rau tą todėl, kad negrai pa
tys vadina save juodaisiais 
žmonėmis, o ne negrais, 
gal iš dėl rimtos priežas
ties. Mat, vergijos žydėji
mo laikais Amerikoje, kai 
negrai buvo perkami ir par
duodami, buvo išsivysčiusi 
mada pas vergų šinkorius 
skelbti negrus dėl pardavi
mo šitaip: “Negrai ant par
davimo: vyras (“buck”)— 
200 svarų, geroje sveikato
je, pripratintas paklusnu
mo ir dirbti sunkų darbą; 
patelė (female) 25 metų 
175 svarų, sveika, tinkama 
atvesti iki 20 negriukų.”

Sykį pats mačiau tokio 
skelbimo plakatą istorinėje 
knygoje, iš Baltimorės apy
linkės. Aišku, kad negrai 
buvo: lyginami gyvuliams. 
Tas pažeminimas negrų ir 
šiandien prigijęs pas tūlus 
baltuosius, kai jie nenori 
gyventi, valgyti ir sėdėti sykiu 
su negrais. Todėl negrai, ma
tyt, verčia baltuosius žmo
nes vaclinti negrus juodai
siais žmonėmis, kaip kad 
baltieji vadinasi baltaisiais, 
o ne arijais arba indo-kau- 
kaziečiais.

Atgal prie temos.
Tiesa, negrai konvencijo

je pasirodė militantiškiau- 
siai, kovingiausiai savo iš
sireiškimuose, kalboje, kaip 
ir rezoliucijose. Bet ir pas 
baltuosius tos krypties ne
stodavo. Pavyzdžiui, dr. 
Benamiu Spock primygti
nai atkartojo savo išsamio
je kalboje, kad Amerika tu
ri liautis žudžius vietna
miečius ir savo šalies jau
nus vyrus, ir tūri pasi
traukti iš Vietnamo tuo
jau. Tūkstantinis susirinki
mas karštai plojo, paremda
mas dr. Spock tokius rei
kalavimus iš mūsų valdo
nų. Toks pat užgyrimas se
kė ir kitus kalbėtojus, ku
rie reikalavo Ameriką pa
sitraukti iš Vietnamo ir rū
pintis savo šalies pasibaisė
tina padėtimi milijonų gy
ventojų, kurie privers net 
desperatiškai pulti ir ardyti 
tą, kas tik jiems papuola, 
kad tik atkreipus valdonų 
atidžią ir privertus juos 
gerinti gyvenimą savo ša
lyje tiėms, kurie iš šalpos 
gyvena.

Daugelis ir kitų baltųjų 
delegatų kalbėjo tą patį, 
kaip ir dr. Spock, kad mūsų 
šalis turi pasitraukti tuo
jau iš Vietnamo, panaikinti 
draftą ir rūpintis visomis 
pastangomis mūsų šalies 
reikalais, panaudojant tuos 
bilijonus dolerių, kuriuos 
išleidžia vedimui karo Viet
name, dėl savo šalies, dėl 
pagerinimo gyvenimo tų 
milijonų, kuriems taip des
peratiškai pagerinimas rei
kalingas. Vienoje rezoliuci
joje šitaip ^sakoma:

“Amerikos Jungtinės 
Valstijos išleidžia 30 bilijo
nų dolerių į metus, vesdama 
karą prieš Vietnamo žmo
nes, tuo pat sykiu savo ša
lyje vargiai bando sumažin
ti skurdą ir trūkumus ten,

pasidavimas kieno nors ga
liai.

Tačiau konvencijoje pa
sklido kalbos, kad vietinė 
televizijos stotis transliavo 
žinias taip, kad būk naujo
sios politikos konvencijoje 
baltieji galvotrūkčiais pasi
davė negrų reikalavimams. 
Tada pietinių valstijų įžymi 
negrų veikėja pareiškė kon
vencijai, kad jeigu baltieji 
paklausytų, arba pabijotų 
tokių pasakų ir nesutiktų 
čia su negrų teisėtais rei
kalavimais, tai tokie baltie
ji būtų neverti kovingųjų 
negrų masių jėgos.

Kai negrai pagaliau tapo 
dalimi konvencijos, tai bu
vo manyta arba spėta, kad 
jie pakeis baltųjų jau nu
tartus nutarimus pirma 
prisijungimo. Bet taip ne
buvo. Pa v., vieni baltieji 
buvo nutarę vieną iš trijų 
paduotų reikalavimų, kad 
ši konvencija nepaskelbtų 

Amerikos Jungtinių Vals- trečiosios partijos, bet dė- 
tijų militarinis įsiveržimas tų pastangas organizuoti 
Vietname. Tai yra nemo- stiprią politinę veiklą tarp 
ęinius dėsnius mūsų šalies [gyventojų pačiose gyven

vietėse, o paskiau tik šauk
tų specialią konvenciją 
tikslu oficialiai steigti Nau- 
josios Politikos trečiąją 
partiją. Kai negrai prisi
jungė ir kai tas klausimas 
vėl ėjo perbalsavimui, tai 
jie sutiko taip, kaip buvo 
nubalsuoja vienų baltųjų. '

Nors Naujosios Politikos 
konvencija nepaskelbė tre
čiosios partijos ;Amerikos 
politikoje, bet ji jau gimusi 
ir yra vystykluose. Dabar 
tik matykime, ar ji išaugs 
į tą politinį milžiną Ameri
koje, kuo jai lemta tapti.

Ji turi dvi gero pamato 
dalis pradžiai, kaip skelbia 

i savo rezoliucijose. Sako, tu
ri būti panaikinta šalpa ir 
jos vietoje duotas darbas 
kiekvienam, kokį jis gali 
dirbti ir 
gomis 
Antras 
kad visiems Amerikos žmo
nėms būtų teikiama veltui 
medikaliriė pagalba.

Vieno dalyko ilgai neuž
miršiu, kuris mane labai 
sujaudino. Konvencijoje 
prieš tūkstantinę minią jau
nas, gražiai nuaugęs neg
ras, jau militarinėje unifor
moje, pareiškė, kad jis atsi
sakys viykti į Vietnamą 
kauti vietnamiečių, nes jo 
tėvynėje nesą lygybės ir 
laisvės negrams; jis nesu
tinkąs naikinti kitus žmo
nes, kurie nieko nei jam, 
nei jo šaliai nėra padarę ir 
kovoja už savo laisvę savo 
šalyje.

Bile šalyje karų vedėjai 
baisiai nekenčia tokių ne
klaužadų, 
su įnirti 
jausti ir 
kankynės 
saus jaur 
darosi dr

. O minia jam pritarė—pri
tarė griausmingu šauksmu 
ir delnų

kur du iš kiekvienų penkių 
amerikiečių — 77 milijonai 
žmonių, juodų ir baltų — 
verčiami gyventi. Mes rei
kalaujame, kad nors ta su
ma pinigų, kuri išleidžiama 
karui Vietname, būtų su
vartota sistematiškai pub
likos programai, po demo
kratiška kontrole, pastaty
mui tinkamos Amerikos.”

Kitoje rezoliucijoje sako
ma:
“Naujosios Politikos Naci

onalinė konvencija reika
lauja panaikinti draftą, nes 
tas dalykas yra nedemo
kratiškas, nes jis verčia vy
rus tarpauti armijoje prieš 
savo norą, ir kad tas da
lykas • sudarytas įvykdymui 
imperialistiškų užmojų sve
timose šalyse ir rasistinių 
ir diskriminacijos užmojų 
savo šalyje.”

Įdomus ir šis paragrafas 
vienoje rezoliucijoje:

(C

xonstitucijoje, Nurembergo 
teismus, Jungtinių Tautų 
čarterį, Genevos 1954 metų 
sutartį ir kitus tarptauti
nius įstatymus. Vedimas 
karo prie Chinijos sienos 
gali privesti Amerikos žmo
nes ir visą pasaulį prie ato
minio karo. Nuolatinis A- 
merikos įsivėlimas tik padi
dins pasibaisėtiną destruk
ciją, išnaikinimą' ir mirtį 
Vietname. Tai yra nemo- 
rališkąs ir neteisėtas karas, 
kuris padeda mus prieš 
Vietnamo žmonių tautinį 
išsilaisvinimą ir nepriklau
somybę, ir padeda mus prie 
sugedusio! militaristinio des
potizmo.”

Konvencijoje baltieji sa
ko, kaip ir negrai, kad esa
mųjų valdančiųjų partijų— 
Demokratų ,ir Respubliko
nų — nebepaisyti, nes jos 
per daug sugedusios, arba 
sugadintos tų, kurie valdo 
turtus. Iš jų tarpo jau nė
ra pasirinkimui mažesnės 
nedorybės — “lesser evil.” 
Todėl, jie sako, reikia nau
jo politinio judėjimo — 
naujos politikos pačiose 
masėse, kad pakeistų esa
mus sugedusius valdonus 
naujais, iš pačių masių. To
kios politinės galios padė
tis šalyje, kaip dabar, sa
ko, verčia mases susirūpin
ti taip, kad jos galėtų pa
siimti politinę galią ir val
dyti savo valdžią įstatymiš
kai dėl visos savo šalies 
naudos.

Matant tokią baltųjų min
tį konvencijoje, mums ne
sunku spręsti, kodėl jie 
“pasidavė” mažai mažumai 
negrų. Aišku, baltieji mato, 
kad nėra lengva paveržti 
politinę galią iš taip įsiga
lėjusių visuomenėje Demo
kratų ir Respublikonų par
tijų. Reikia didelių jėgų jas 
nugalėti, nes jos suleidusias 
savo šaknis į visų gyvento
jų jausmus visokeriopai. 
Todėl kiekviena dalelė jėgos 
reikalinga naujosios' politi
kos veiklai. O negrai pasi
rodė, jog jie gali kovoti už 
politinę galią, bile tik jie 
įsisiūbavo. Tokia jėga po
litinei kovai reikalinga, to
dėl baltieji būtų paskuti
niai liurbiai, jei jie atmes
tų jėgą dėl mažmožių, kurie 
lengvai gali išsilyginti, jei 
naujos politikos laimėjimai 
pasidarytų geri.

Todėl prisieina manyti, 
kad šitas baltųjų “nusilei
dimas” konvencijoje yra ge
ra politinė strategija, o ne

am, kokį jis gali 
pasidaryti savo jė- 
sau pragyvenimą, 
reikalavimas, tai

Jie juos puola vi
ntu. Todėl galiu 

matyti, kokios 
laukia šito drą- 

iuolio. Net baisu 
pamislyti.

plojimu.
A. Gilman .

Ar bus balsavimas 
už taiką? ...

New Yorko Fifth Avenue 
Vietnam Peace Parade ko
mitetas įteikė miesto sekre
toriui petięijas su 64 tūks
tančiais parašų. Prašo tai
kos reikalavimą uždėti ant 
baloto ateinančiais rinki
mais. Sekretorius parašus 
atmetė.

Parašų surinkime darba
vosi daugelio taikos organi
zacijų darbuotojai*buotojai,

Š LAIŠKŲ
Sao Paulo; Brazil 
August 25, 1967.

editorThe
LaisVe
102-02 Liberty Avenue
Ozo le Park, N.Y. 11417
United States

Dea • Sir: t
W[e thought it was a good 

to send you this letter 
use we count on your 
and on the cooperation 

our newspaper to reach 
readers with our Brazi- 

message of friendship.
e, the INTERNATIONAL 
2NDS, are hundreds of

idea 
becai 
help 
of y< 
your 
lian 

W 
FRII 
Brazilian people of both sex
es, of all ages and professions, 
who 
tiondl 
some 
correspondence with foreign 
frier 
change ideas and knowledge, 
to promote better understand
ing among people from differ
ent countries, to obtain moiĄ. 
stam 
colie 
pape 
bette 
coun 
peop 
bettc 

W 
send 
to the most important news
papers in this continent. In a 
few 
than 
singl 
sphe: 
gentį 

He 
bers 
friends 
From Mexico, Venezuela, Co
lombia, 
Urugl 
just 
when 
thousand members 
ceived frequent requests 
name 
frien 

Th

have created an Interna- 
Correspondence Club 

months ago. Through

ds, we intend to ex-

ps and viewcards for our 
ctions, to exchange newgl 
rs and magazines, to be 
r informed about other 
tries and 
de know
r.
3 started
ng a letter like this one

to help foreign 
our country

our activity t by

weeks, we received more 
7,000 letters from every 

3 country in this Hemi- 
’e, from Mexico to Ar
na.
wever, most of Our mem- 

would like to have 
in other continents.

Peru, Chile, Brasil, 
u ay and Argentina — 
to name the countries 
e we have more than^S 

— we r?-- 
of 

s and addresses of pen- 
ids abroad.
is is, so, the aim of this 

lettef. On behalf of our mem- 
we beg you the verybers, 

special favor of printing our 
invitation to your readers who 
have 
catin 
mem

an interest in communi- 
y j themselves with our 
>ers in the Americas.

Yo ir interested readers may
send 
comp 
patio 
read 
their 
can Ivrite in English, French, . 
Italian, Portugese or Spanish 
•— sipce we can deal easily 
with 
as w 
and įddresses, we will disSi- 
bute 
who 
in th 
Asia,

to us their name and 
lete address, sex, occu- 
i, languages they can 

and write well, and 
preferred hobbies. They

these languages. As so$h
3 receive their names

them to our members 
eagerly want penfriends 

■3 United States, Europe, 
Australia and Africa.

Their letters must be sent 
AMIGOS INTERNACIO- 

NAIS, Caixa Postal 30837, 
Sao paulo, Brazil.

now want to anticipate

to

Wc
our many thanks to you for 
the help you will provide to 
us, b 
in yo

To
reach

y printing our invitation 
ur paper.

you and your many 
rs, our best regards.

Sincerely,
Internatinal Friends 

--------------
sekoje nušovimo 14 me- 
berniuko, Brooklyne, 

kilo 
davimas pašalinti poli- 
iš tos srities ir bausti 
tuko šovėją. Nušauta- 
* jį nušovęs detektyvas 
legrai.

Brownsvilles rajone, 
reik?
ei jų
bern
sis i
yra

Astuonių automašinų ka
ravanas su “mini-skirt” 
gražuolėmis pasiųsta gas
trolių 
tiksi 
stijo 
mėnosį pardavimai padau
gėję,

ms po miesto rajonus 
i parduoti daugiau#^ 
s loterijos bilietų. Šį

bet dar nepakankamai.
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Hartford, Conn.
L. M. Klubo susirinkimas 

buvo skaitlingas ir pasėk- 
imngas planais spaudos 
iwidai. Nors buvo keblumų 
su dienos pasirinkimu pa
rengimui, tačiau buvo ir tas 
klausimas išspręstas.

Parinkome spaudos nau
dai pobūviui dieną tokią, 
kad jis įvyktų pirmiau negu 
sniegas padengs kelius. Pa
rengimas įvyks lapkričio 19 
dieną 1 vai. popiet. Bus ban
ketas su gražia programa.

Taigi visi spaudos rėmė- 
’ jai pasižymėkite tą dieną 
ir būtinai toje pramogoje 
dalyvaukite. Reikia parem
ti labai gražų ir svarbų rei
kalą. Įžanga bus labai žema, 
palyginti su šių dienų kai
nomis.

L. M. Klubo narė M.Nik- 
žentaitienė per ilgą laiką 
priklausė ir prie kitų pro

gresyvių organizacijų. Ji 
gausiai rėmė ir teberemia 
visus prakilnius darbus. I- 

ir II-ojo pasaulinių karų 
metų ji gelbėjo nukentėju- 

j sK<’s nuo žiauraus karo. Au
kojo ir dirbo. Ji taip pat ne
atsisakė prisidėti prie kiek
vieno svarbaus reikalo.

Ir dabar M. Nikžentai- 
tienė man sako, kad “Lais
vė” pareidinėja į jos namus 
nuo pat savo gimimo die
nos. “Laisvė” visuomet jos 
namuose buvo miela vieš
nia, r

—Tai dabar, kol esu gyva, 
—sako ji,— noriu apdova
noti “Laisvę” tūkstančiu 
penkiais šimtais dolerių 
($1,500). Tai ir padarau. O 
jūs, drauge, pasiųskite ban
ko Čekį, kurį jums įteikiu.

Ačiū draugei Nikžentaitie- 
nei už taip didelę “Laisvei” 

> jMiramą!
V. K.

Philadelphia, Pa.
Rasistų kinkos virpa

Mūsų miesto valdovai rū
pinasi dėl galimų rasinių 
riaušių.

Miesto burmistras J. H. 
Tate, demokratas, susirū
pinęs nupyškėjo net į Wa- 
shingtoną pas prezidentą 
Johnsoną prašyti pinigų 
pagerinimui būklės skurdo 
prispaustiesiems miesto ge
tuose. Johnsonas atsakęs: 
Pinigai labai reikalingi 
Vietnamo karui.

Miesto pareigūnai steigia 
mieste šen ir ten agentū
ras suradimui darbų skurdo 
paliestiems beda r b i a m s. 
Dienraštis “Bulletin” nemo
kamai talpina skelbimus 
ieškantiems darbo. Ar to
kiomis skurdžiams paslau
gomis užgesins ‘ rusėjančią 
riaušių ugnį, sunku pasaky
ti...

•
Rugs. 9 d. įvyko LLD 10 

kuopos narių susirinkimas. 
Jis buvo gyvas ir konstruk
tyvus. Parengimų komisi
ja pateikė pranešimą iš bu
vusio banketo Ramanauskų 
ūkyje Sellersville, Pa. Kai 
kurie nariai buvo nepaten
kinti padalinimu banketo 
uždarbio mūsų pažangiai 
spaudai, o uždarbio liko 
gražaus.

Labai įdomu stebėti mū

sų kuopos narius, kurie 
taip domisi draugijos rei
kalais.

Skaitytas laiškas nuo LLD 
Centro sekretorės Mizarie- 
nės kaslink J. K. narystės 
metinių duoklių. Jau vi
siems žinoma: prieš porą 
metų supykęs ant 10-os kuo
pos, jis persikėlė į 133 kuo
pą. O dabar sugrįžo atgal 
į 10-ą kuopą, užsimokėda
mas 30 c. palaikymui narys
tės. O pas mus yra priim
tas patvarkymas tik mote
rims narystės mokestis 30 
c., o vyrams $2.05. Dėl to 
kilo diskusijos. Laiškas pri
imtas.

Nutarta surengti lietuviš
kų filmų rodymą su užkan
džiais Al. Merkio salėje 
spalio (Oct.) 29 dieną.

Nutarta pasiųsti 2 atsto
vus į Washingtoną daly
vauti prieškarinėj demonst
racijoj spalio (Oct.) 21 d.

Išrinkti 4 delegatai į LLD 
6-os apskrities konferenciją 
spalio 15 d. Chester, Pa.

. Mitinge dalyvavo viešnia 
iš tolimos Chicagos —J. 
Andrulienė, buvusi Šmitie
nė.

Mitinge buvęs .

Montreal, Kanada.. — Iki 
rugsėjo 13 dienos Tarptau
tinę parodą (Expo-67) 
Montrealyje jau aplankė 
40 milijonų žmonių.

Worcester, Mass.
Aido choro reikalai

Gerbiami Aido choro na
riai, dainininkės ir daini
ninkai, rugsėjo (Sept.) 21 
d., 7:30 vai. vakare, Aido 
choro kambaryje, kaip ir 
visada, įvyks choro susirin
kimas. Susirūpinkite visi 
ir dalyvaukite. Čia pasi
kalbėsime ir nusitarsime, 
kokia turi būti Aido cho
ro ateitis.

Pamokų jau seniai netu
rėjome — laikas pradėti. 
Praeityje gražiai dainuoda
mi gyvavome. Balsai mūsų 
nepasikeitė. Nors viene- 
riaig metais esame senesni, 
bet dar galime gražiai dai- 

. nuoti.
Būvant grupėje, pasitai

ko šiokių tokių netikslumų. 
Pamirškime viską ir tęski
me gražų darbą, kad Aido 
choras gyvuotų. Būkime 

j choro susirinkime, 29.Endi- 
i cott St., rugsėjo 21, 7:30 

vakare.
J. M. L.. .

VILNIAUS SVEČIAI
Į Vilnių atskrido Jugo- 

| slavijos Federatyvinės Liau
dies Respublikos Žurnalistų 
są^idgos delegacija, vado
vaujama Slovėnijos ŽUrna- 

; listų sąjungos valdybos pir
mininko, laikraščio “De- 
lavska enotnost” vyriausio
jo redaktoriaus Milano Po- 
gačniko. Delegacijos na
riai — Makedonijos žurna
listų sąjungos valdybos pir
mininkas, laikraščio “Poli- 

’c tika” korespondentas Skop- 
y Įėję Jovanas Popovskis ir 

žurnalistų — Jugoslavijos 
atstovas iš Prištinos 
as Šita.
ius sutiko Lietuvos 
stų sąjungos x atsto-

MEN and WOMEN NEEDED
To go to work immediately. 

iNo Experience Necessary 
Will train all age groups

Learn a trade
MOLDERS 
FINISHERS

’ INSPECTORS
3 Shifts Available

EXPERIENCED ELECTRICIANS 
TOOLMAKERS, MACHINISTS

All fringe benefits. Permanent employment.
Apply .

BOONTON MOLDING CO., Inc.
300 Myrtle Ave., Boonįton, N. J. 334-4400

“A Good Place To Work”
An Equal Opportunity Employer

(71-77)

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

Helenei Blinkevičienei
Reiškiame gilausią užuojautą jos mylimiems 

dviems sūnams BlinkeviČiams: Juliui ir jo šeimai, 
Petrui ir jo šeimai, broliui John Vaicekauskui ir 
brolienei Katrinai Vaicekauskienei, Vaicekauskų 
dukrai Viktorijai, sesutei ir jos vyrui Petrui, sesu
tei ir dviems anūkėms: Kattįg ir Sonia, Vaicekaus
kui John ir Katrinos sūnui Broniui Vaicekovski 
ir jo žmonai Sylvijai — gyvenantiems šioje šalyje. 
Seselei Juzei ir švogeriui Antanui Kvietkui, anū
kui Zigmontui Dainauskui, gyvenantiems Tarybų 
Lietuvoj; taipgi kitiems giminėms, artimiesiems 
ir draugams.

J. Vežis
H. Vežienė
P. Mikalajūnas
V. Kapčiauskienė
A. Kumpan
J. N. Stroliai
V. A. Kažėnai
J. Čekanauskienė
L. Mainionienė
P. V. Mainioniai
J. O. Kireilai
J. žemaitis
A. Žemaitienė
H. žukienė
K. Morkūnienė
E. Slesoraitienė
S. Zdanaitienė
P. Maldaikienė
U. šimoliūnienė

K. Stanulis
J. M. Luzinai
Tillie Bagdonas
P. Jasilionienė
J. M. Kazlauskai
A. žolynas
E. Strolienė
P. N. Mačiukai
A. H. Pagiegalai
O. Wellus
S. Vaineikis
Endwell Bakery
R. Amacler
M. Simonaitis
J. Navaiinskienė
P. Juoząpaitis
J. Kresaūskas
A. Bliznikas

■ i

Binghamton, N. Y.
Vakarienė, prakalba ir 

filmų rodymas
Rugsėjo 4 d. LDS 6 kuo

pos reguliarus susirinkimas 
neįvyko. Mažai narių te- 
atsilankė.

Susirinkusieji plačiai ap
tarėme įvyksiantį kuopos 
ruošiamąjį vakarą. Atsį* 
žvelgiant į šių dienų maisto 
brangumą ir į mažą mūsų 
mieste gyvenančių lietuvių 
skaičių, norint visus juos 
sukviesti į šį svarbios reikš
mės vakarą, bilietų kaina 
bus tik $2.50. Rengėjai — 
A. Maldaikienė, N. Strolie- 
nė, J. Vaicekauskas, A. 
Kampan, O. Wellus ir ki
ti — bilietus jau platina.

Visus prašome įsigyti 
bilietus iš anksto, tuo daug 
pagelbėsite rengėjams. Taip 
pat kreipiamės į šeiminin
kes ir visas drauges bei 
draugus prisidėti su maisto 
ar kitomis dovanomis, taip
gi darbu virtuvėje ir prie 
stalų. Komisija jūsų pagal
bą širdingai įvertins. Paga
minsime gero maisto vaka
rienę, bus ir ko stipresnio.

Mūsų atvykstantieji bran
gūs svečiai A. Bimba ir J. 
Grybas iš savo pusės pa
teiks mums daug ko naujo 
iš mūsų gimtojo krašto. J. 
Grybas pademonstruos Ta
rybų Lietuvoje gamintus 
filmus, vaizduojančius šių 
dienų Lietuvos žmonių gy
venimą. A. Bimba nelabai 
seniai ilgą laiką lankėsi Ta
rybų Lietuvoje. Jis plačiai 
papasakos apie didžiulę mū
sų gimtosios šalies pažan
gu

Rengėjai kreipiamės ir į 
mūsų plačioje apylinkėje 
gyv e n a n č i u s kaimynus. 
Kviečiame jus, draugai, at
vykti pas mus bendrai pra
leisti vakarą.

Pobūvis įvyks šeštadienį, 
spalio 7 d., American Le
gion salėje, kampas Grace 
ir Clinton Sts. Pradžia 5:30 
vakaro. Įžanga $2.50. Vi
sus kviečiame.

Rengėjai

Help Wanted Female

LAB. TECHNOLOGIST
MEDICAL LIBRARIAN

For 59-bed Hospital, fully accredit
ed, near beautiful Lake George. Live 
in accommodations. Also

REG. NURSES. 11 to 7.
(2) REG. NURSES—Day Shift.
(1) NIGHT DUTY
(2) 7-3 & 3-11

Write: MOSES LUDINGTON HOS
PITAL, Ticonderoga^ New York, 
12883. (64-75.)

LDS 6 kuopos susirinki
mas įvyks pirmadienį, spa
lio 2 d., Sokol salėje, 226 
Clinton St. Pradžia 7 vai. 
Visi nariai maloniai prašo
mi dalyvauti.

Ona Wellus

Jakarta. — Indonezijos 
valdžia leis aštuoniems pri- 
vačiams bankams jlaisvai 
daryti biznį. Tarp jųi yra 3 
amerikiniai bankai;/

Pranešimai
PITTSBURGH, PA.

LLD 87-tos kuopos, susirin
kimas įvyks sekmadienį, rug
sėjo 24 d., 3-čią vai. popiet, 
LDS 160 kuopos namę, 1317 
Reedsdale St.

Kuopos susirinkimas seniai 
buvo laikytas, todėl yra susi
dėję daug svarbių reikalų, 
bu.

J. K. Mažtikna,
LLD 87 kp. sekr.

ELIZABEH, N. J.
Du susirinkimai

LDS 33 kuopos ir LLD 54 
kuopos susirinkimai įvyks 
sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 
24 d., 408 Court St., 2 valan
dą dieną, rusų kambariuose.

Visi nariai būtinai dalyvau
kite šiame susirinkirhe turėsi
me išrinkti abiejų- organiza
cijų delegatus į apskričiui 
konferencijas. Yra keletas ir 
kitų reikalų apsvarstyti.

Kviečia Valdyba
(70-71

WANTED 
MALE and FEM A ] JE 

PRODUCTION WORKERS
Union Shop, Sicknčss and Accident Bendits, $5,000 Insurance, 
Paid Holidays/ Paid Vacations, Steady Em ployment, Swing Shifts 
With Premium Pay for Second and Third Shifts. Female Must 
Be 18 Years of Age or Older.

YANKEE PLASTICS
West Main Street, Ring x>wn, Pa.

Shifts. Female Must

FINISHERS & PACKERS. Mon
santo Company is now accepting ap
plications for Finishers & Packers 
for Employment on rotating shifts 
at our Yardville, N. J., plant. Must 
be a High School Graduate over 21 
years of age.

New Applicants Only! Applicants 
who have previously applied are be
ing considered and are not to re
apply. Interviews 9 A.M. to 12 Noon 
Daily.

MONSANTO COMPANY 
Route 130, Yardville, N. J.

An equal opportunity employer.
(68-72)

Help Wanted Male
CABIiNEtI makers —

CARPENTERS, EXP.
Unusual opportunity for steady 
employment. Inside, Good pay. 

Including benefits. Manufacturer of
Exhibit^ since 1932.

THE DISPLAY HOUSE, PE 5-4448.
(71-73)

AUTO MECHANIC—req experience 
front end men, on wheel balance, 
alignment, ball joints etc, 40 hr. 
week, good working conditions with 
all benefits. Call Randolph Chev. 
EM 5-2000. Ask for Joe Dūlini.

(69-81)

He Ip Wanted Male

WELDERS
Assembling mechanics, good pay and 

numerous employee benefits.
BOX L-:7 — 724 Jefferson Bldg.,

Phila., Pa. (68-72)

carp:
Engineer
Long terin employment. 2 year pro
ject. Ap] >ly at Council Rock High 
School, Swamp Rd., Newton, Pa.

215-968-3964 (68-72)

ENTERS Wanted. Wallace 
ng and construction Co.

TOOL & DIE MAKERS

KEY PUNCH OPERATORS, Ra
pidly growing medical data process
ing firm needs additional keypunch 
operators with alpah-numeric Ability 
for 026, 029 and 059 machines. Ex
perience necessary. Fringe benefits, 
paid vactions. Please call for inter
view. Systemedics, Inc., 20 Nassau 
St., Princeton. 924-9073. (68-71)

SALESWOMEN
Experienced. For lady’s specialty 

shop. To sell in attractive surround
ings. Good salary plus commission. 
609-394-1114.

RIFKIN’S DRESS SHOP
29 E. State St., Trenton, N. J.

(69-71)

HOUSEKEEPER
With some cooking experience.

No children. Center City NR Logan
Circle. Top Pay. References req’d.

Call Mr. Emerson: VI 3-7272.
(71-72)

MAIDS — PART TIME.
$12.00 per day.

Possible Full time 
9 to 5:30 PM.

Call — MI 6-5110 or apply 
LUCKY WELL MOTEL 

Bethlehem Pike, Ambler, Pa.
(71-72)

ATTENTION
PROPERTY MAPPERS 

TITLE SEARCHERS
TAP MAP 

ASSEMBLERS
Challenging opportunities now 
available for the junior grade 
title searches property mapper 
and map cofnpiler who is pre
sently working at the bottom 
of the ladder and wishes to 
move up toĮ the top. Applicants 
must have some experience in 
deed or title searching, deed 
descriptions and be familiar with 
court house j records. They must 
possess a good background in 
Math, and English. Must be av
ailable for limited travel away 
from Phila. and must have com
pleted their military obligation.

For Further Information 
Call or Write

BILL BAILY. JE 3-3900 
AERO SERVICE
Div. of Litton Industries 

4219 VAN KIRK ST.
PHILADELPHIA, P. 19135 

An Equal Opportunity Employer

MALE or FEMALE

Experienced in Die repair. Perm, 
position.
Paid hodpitalization and Life Insur
ance plus other benefits. Apply to—

Recent rate improvement.

NOVO INDUSTRIAL CORP.
Edmund & Shelmire Sts., 

Phila., Pa.
An eqt al opportunity employers.

(68-75)

PRESSROOM FOREMAN
Tinplate can and stamping & lin

ing. Ex jerienced to supervise in
stallation and operation of new
departments. Consolidated Cork Cor
poration 287 S. Randolphville rd., 
Piscataway, N. J. (70-73)

ROOFER—experienced all around
man, must know Hot Work. Shing
ling, Siting, & be capable of handl
ing a cifew. Top wages. Do not call 
unless ' 
CU 9-7:

qualified. Marty’s Roofing.
232. • (71-72)

BOX Suring Cover Man. Mattress
Factory Has opening. Also Packer 
& Asst. Shipper. Good shop, steady 
work.

FOR RENT

COOK
Breakfast and luncheon, exper

ience absolutely necessary. Excellent 
working conditions. Salary optional. 
Must be neat appearing, well man
nered. Call OL 9-7200.

(67-72)

King Bidding Co. 2119 W. Toronto
St. BA 8-3600. (71-72)

ELECT] IICAL designer Qualified
engineer or expd. technician for pa
nel board & control circuit. Layout 
design. Knowledge of JIC code &
industri il instruments desirable. Ex
cellent working conditions in new

APTS. FOR RENT. Academy Road 
area. DuLuxe 2 bedroom twin dup
lex Apt. Private garage with inside 
access. Modern kit/disp. and eye-level 
oven, bsmnt for laundry. $110.00.

OR 3-6367. (68-72)

MOTEL ROOM CLERK
Neat appearing, polite and exp’d 

personnel pref. Good working con
ditions, possibilities for advance
ment. Call bet 1-6 PM. OL 9-7200.

(67-72)

plant. Interesting projects involving 
spaceag? material. Apply at Abar
Corp., f O5 Penna blvd., Feasterville, 
Pa. Phone 335-4900. (71-73)

Į KLAIPĖDĄ—APLINK 
EUROPĄ

Į jūrų prekybos uostą at
plaukė neįprasta laivų 
vilkstinė. Du galingi buksy
rai atplukdė didžiulį gelž
betoninį plaukiojantį doką, 
kurį Klaipėdos laivų re
monto gamyklai pastatė 
Chersono betoninių laivų 
statykla.

93 paras truko sudėtin
gas reisas, kurį ši plaukio
janti gamykla atliko aplink 
Europą — iš Juodosios į 
Baltijos jūrą.

140 metrų ilgio dokas, ga
lintis pakelti 6,500 tonų, žy
miai padidins Lietuvos re
monto įmonės galingumą.

Kinšasa. — Afrikos vals
tybių vienybės suvažiavi
mas padarė nutarimą, ra
ginantį visus tuos, kurie su- 
vyko (už pinigus) kariauti 
prieš Mobuto valdžią, pasi
traukti iš Kongo, “kol ne
vėlu”.

Maskva. — Mirė įžymus 
Tarybų Sąjungos mokslinin-r 
kas -fizikas, d-ras Aleksan
dras Lebedinskis, sulaukęs 
54 metų amžiaus. Jis buvo 
Maskvos universiteto pro- 

I fesorius.

ATTENTION j
COUPLE to operate Rest Home. 

Sleep in private apartment. Salary 
to common. with ability. Call or 
write PO Box 298, Atlantic City 
N. J. 609-641-5729. (70-73)

WORKING MEN ATTENTION
Need Gi 
for var 
have Driver’s license. Able to run 
machine: 
up per

Phor .<

ood Able Body mature men 
led construction work. Must

ry. Starting wage $2.30 and 
hour.
e between 8 AM & 5 PM.

MU 8-1426. (71-73)

ATTENTION 
NISTS & TOOL MAKERS

PRESSER
Experienced in Dry Cleaning. Per
manent Position. Good working con
ditions. Top wages. Paid holidays. 
Paid vacations.

Apply in Person 
NU-WAY CLEANERS

1607 S. Olden Ave., Trenton, N. J.
(71-72)

MACH
Growing well established precision 
machine 
clean si 
tions. P. 
tion & h

Call :
Product^ Co., Inc. Clifton Heights, 
Pa.

shop needs competent men, 
op, pleasant working condi- 
aid health & life ins., vaca- 

i >lidays. Overtime. Good rates. 
MA 6-6221 for appt. Barnor

(71-73)

CHIEF THERAPEUTIC DIE
TITIAN : challenging opportunity 
for dietitian, experience in the
rapeutic diets. Should have hos
pital experience and supervisory 
knowledge, 560-bed progressive 
hospital located in a desirable 
suburban Chicago area. Salary- 
commenturate. with education & 
experience. Paicl sick leave, ho
lidays, liberal vacation,, and re
tirement plan. ,

Send resume1 or apply to 
Peter M. Kayne, Personnel 

Director
LITTLE COMPANY OF MARY

HOSPITAL
2800 West 95th Street 
Chicago, Illinois 60642 

... 8:00 AM to 4?80 PM 
Monday thru Friday

An equal Opportunity Employer
(71-72)

New Yorke areštuotas 
WBALFM radijo stoties in
žinierius, 22 metų. Įtaria, 
kad jis bandęs padegti sto
tį; /

WAMTED MAN OVER 18
For Elec. Assembly in Modern Plant, 

Chąnce for Advancement.
Call Mr. CURRENT 

643-2250
(71-72)

" —............................. ■' ■■■■"■ .. ...........................—■ —...

WELDERS—2 spot welders, 2 mww* - jmmX - •• - ■w i ■
punch press operators, must be
very experienced. Good pay, steady 
work. Apply Internatinal Metal.

810 Alter St.
(71-72)

SHIPPER — must have Industrial 
Exeriencc. Draft exempt.

METLAB CO.
215 — CH 7-3500.

(71-75)

MEN

Matu re, over 21. Year round 
Construction work. 
Company Benefits.

609-784-62221.
(71-72)

Iš anksto galvokime, kaip 
kuo sėkmingiausiai pravesti a j 
ruden 
naujų

Laisves vajų gavimui 
skaitytojų.
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Brockton, Mass.
Iš atsibuvusio rudeninio 

pikniko
Rugsėjo 10 d. Moterų Ap- 

švietos Klubas ir LLD' 6 
kuopa surengė pikniką, ku
ris turėjo įvykti K. Ustu- 
po sode, bet, kadangi diena 
buvo šalta ir lietinga, pa
rengimas perkeltai į Lietu
vių Tautiško Namo kamba
rius.

Turėjome gražios publi
kos, kaip vietinių, taip ir iš 
kitų miestų ir miestelių.

Buvo atvykę į pikniką tu
ristų, kurie lankėsi Tarybų 
Lietuvėje su trečiąja grupe. 
Jie papasakojo savo įspū
džius. Mūsų vietinis W. 
Vindžiulis labai pagyrė vai
kų auklėjimą ir jaunimo 
sportininkų i š s ilavinimą. 
Sakė po miestus greit ir pi
giai busais važ i n ė j a m a . 
Žmonės visi gražiai apsi
rengę, sotūs ir draugiški. 
Buvo Vilniuje, Kaune, Tra
kuose ir savo tėviškėje, 
Druskininkuose. Visur jam 
patiko. Sako Vindžiulis, 
kad ir Lietuvos Perkūnas 
daug smarkesnis, rodos, ga
lėtų Amerikos Perkūną 
tuoj sudaužyti.

Norwoodieciai A. Vasi
liauskienė ir S. Družas taip 
pat papasakojo savo įspū
džius. Pagyrė ten matę ge
rą tvarką kolūkiuose, kur 
piovė rugius kombainais. 
Pagyrė gyvulių bandas ga
nantis po atolą, žodžiu sa
kant, jie gerai papasakojo iš 
žmonių gyvenimo. Publikai 
patiko.

Norime padėkoti visiems 
draugams ir draugėms už 
suteiktas dovanas — pyra
gus, kugelius ir kitką. Taip
gi dėkojame publikai už at
silankymą.

Dar vienas rudeninis 
parengimas

Turėsime dar vieną ru
deninį parengimą. Tai at
sibus spalio 8 d., sekmadie
nį, Lietuvių Tautiško Na
mo didžiojoje salėje, 668 N. 
Main St., Montello. Pradžia 
1 vai. dieną. Rengia Mas
sachusetts Moterų Apšvie
tus klubų sąryšis. Įėjimas, 
su dovana, tik 50 centų.

Šį pikniką apsiėmė su
rengti Montellos Moterų 
Apšvietos klubas ir pagei
dauja, kad draugės iš ko
lonijų atvažiuodamos atsi
vežtų dovanų.

Noriu priminti, kad jau 
bus prasidėjęs “Laisvės” 
vajus, tai piknike bus gera 
proga atsinaujinti laikraš
tį, ypatingai tiems, kurie 
toliau nuo Montellos gyve
nate. ‘

Sęrga
“Laisvės” skaitytoja ir 

Moterų Apšvietos klubo na
rė M. Žaliukienė, pabuvus 
porą mėnesių pas savo vai
kus—dukterį Jessie ir žen
tą Albert Vasarius, vėl iš
vežta į tą pačią ligoninę 
kur pirmiau buvo, Braint
ree, Mass. Nors ir sunkios 
ligos prispausta, Žaliukie
nė “Laisvę” skaito, jos vai
kai jai laikraštį perduoda. 
. Linkiu M. Žaliu k i e n e i 
greit nugalėti ligą.

George Shimaitis

Motery Klubo narėms
Trečiadienį, rugsėjo 20 d., 

7 vai. vakare įvyks pirmas 
Niujorko Lietuvių Moterų 
klubo susirinkiiųas po trijų 
mėnesių atostogų.

Valdyba

Atostogauja Verti pagarbos
Mūsų įstaigos knygvedė- 

iždininkė Lillian Kavaliaus
kaitė šiuo tarpu atostogau
ja. Girdėjome, kad buvo nu" 
vykus net į Montreal, i Eks- 
po 67. Linkime Lillian ma
loniai ir linksmai laiką pra
leisti ir gerai pailsėti.

Bulaukai pas Čepulius
Praėjusios savaitės pabai

goj pas brooklyniečius Vin
cą ir Oną Čepulius lankėsi 
Damininkas ir Lena Bulau
kai iš Lawrencaus (Mass.) 
priemiesčio Andoverio. Iš 
Čepulių jie išsiskubino ap
lankyti savo mielus draugus 
Niūdžerzėj. Atvyko jie la
bai trumpam vizitui.

Ta proga drg. D. Bulauka 
paliko “Laisvei” savo pre
numeratos atnaujinimą ir 
pridėjo penkinę “L” para
mai—viso $14. Dėkui! V.

KRISLAI
(Tęsinys iš 1 pusi.) 

tė patys vokiečiai, o šita sta
toma amerikiečių, gyvenančių 
už dvylikos tūkstančių mylių, 
kuriems Vietnamo tauta nė
ra nieko blogo padariusi!

Praėjusį sekmadienį “Long 
Island Press” įdėjo tikrai bai
sią iš Vietnamo nuotrauką. 
Joje parodoma, kaip vieną 
suimtą jauną vietnamietį liau- 
dietį vienas mūsų ginkluotas 
kareivis laiko koja prispau
dęs prie žemės per jo kojas, 
o kitas turi batą uždėjęs tie
siai ant nelaimingojo gerklės.

Koks žiaurumas! O dar 
baisiau yra tas, kad tą savo 
žiaurumą mūsų kareiviai, ma
tyt, demonstruoja su pasidi
džiavimu. Juk kitaip jie ne
būtų leidę daryti to savo po
elgio nuotrauką.

Miss Lee Bouvier, buvusio 
prezidento Kennedžio žmonos 
sesuo, “princo” Radzvilo žmo
na, gaus $50,000 tik už vieną 
pasirodymą David Susskindo 
televizijos programoje. Ir ji 
tiek gaus, paties Susskindo 
prisipažinimu, ne už jos ar
tistinius gabumus, kurių ji la
bai mažai teturi, bet tiktai už 
vardą, kad ji yra buvusio 
prezidento žmonos sesuo?

Tas parodo gilų mūsų te
levizijos meno moralinį išsigi
mimą.

BANKETAS PAGERBIMUI
Povilo ir Neles Venhi

Jų vedybinio gyvenimo sidabrinio jubiliejaus 
ir kaip visuomenės veikėjų proga

'•I
RENGIA AIDO CHORAS

“Laisves” Salėje
102-02 Liberty Avė. , Ozone Park, N. Y.

šeštadienį, Rugsėjo 23 September
Pradžia 5-tą valandą vakare

Įėjimas $5.00 Asmeniui

Abu Ventai yra ilgamečiai Aido Choro nariai ir vei
kėjai. Nelė yra Aido Choro solistė, pasižymėjusi ope
rečių vaidinimuose ir koncertuose ikaip talentinga so
listė.

Povilas Venta, apart veiklos chore, yra žymus veikė
jas politinėje ir kultūrinėje Veikloje. Taigi šis Povilo 
ir Nelės Ventų pagerbimui banketas yra ne vien tik 
vedybinio gyvenimo Jsčdabrinio jubiliejaus proga, bet 

kartu kaip visuomeninių veikėjų.

Nuoširdžiai kviečiame visuomenę atsilankyti į Ven
tų pagerbimui banketą ir prašome iš anksto įsigyti 
įžangos bilietą. Bilieto kaina $5.00 asmeniui. Galima 
gauti “Laisvės” raštinėj. —Rengėjai

Kaip matote, šioje laidoje 
telpa Aido choro skelbimas, 
kuriame minimas aidiečių 
Nellies ir Povilo Ventų pa
gerbimo banketas.

Draugus Ventus pažįsta 
ne tik newjorkieciai, juos 
pažįsta ir kitų miestų lietu
viai, kaipo gerus ir draugiš
kus kultūrinius veikėjus. 
Abudu Ventai dainuoja Ai
do chore. Aidiečiai ypatin
gai didžiuojasi turėdami 
savo tarpe Nellie, kuri nuo 
pirmos atvažiavimo die
nos įstojo Aido choran ir 
dainuoja iki šiandien. Ji 
gabi Aido choro sopranas, 
daug dainavusi operetėse ir 
talentinga choro solistė.

Povilas, apart Aido choro, 
žymiai darbuojasi politinėje 
ir kultūrinėje veikloje. Abu
du Ventai verti nuoširdžios 
pagarbos!

Banketo datos telpa skel
bime, tad prašome atsilan
kyti i minėtą banketą ir pa
gerbti mūsų m i e luošius 
draugus Ventus.

Bilietus galima gauti pas 
aidiečius ir “Laisvės” raš
tinėje.

H. F.

LLD 1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks rug

sėjo 25-os vakarą “Laisvės” 
salėje. Turime daug susi
kaupusių reikalų svarstyti. 
Prašome visus kuopos na
rius dalyvauti.

Valdyba

Kunigai stoja už 
ženatvę

South Bend, Ind. — 150 
katalikų kunigų reikalauja, 
kad busimasis vyskupų su
sirinkimas Romoje svarsty
tų kunigų ženybos klausi
mus. Jie nori, kad šis rei
kalas iškiltų viešumon, kad 
būtų viešai apsvarstytas.

Matyt, daug katalikų ku
nigų nori, kad popiežius 
leistų jiems tuoktis ir au
ginti šeimas.

Beirutas, Lebanonas.—Iš 
Sirijos čia gauta žinių, kad 
Sirijos valdiniuose rateliuo
se vyksta aštri kova.

Viešnia iš Klaipėdos
Praėjusį p e n k t adienį į 

mūsų įstaigą buvo su drau
ge Siauriene užėjusi Ame
rikoje beviešinti mokslinin
kė klaipėdietė Ona Tučaitė. 
Tai buvo mums labai malo
ni staigmena. Pasirodo, kad 
viešnia čia atvykus pas sa
vo tetą, motinos sesutę Ja
nušienę. Į Lietuvą grįšian
ti tik spalio mėnesį.

Aišku, kad mūsų pokalbis 
su viešnia daugiausia siejo
si su Lietuva, ypač su Klai
pėda. Ir kokia ji Klaipėdos 
entuziastė! Nors dar tik 
šešeri metai ji ten gyvena ir 
darbuojasi, bet ją pažįsta, 
taip sakant, “skersai ir iš
ilgai.” Puikiai ji pažįsta jos 
žmones, jos veikėjus. Ji di
džiuojasi Klaipėdos pramo
niniais ir kultūriniais pasie
kimais, labai dideliu miesto 
išaugimu. Atsiminkime, kad 
Klaipėda prieš karą teturė
jo tik 25,000 gyventojų, o 
šiandien turi 125,000!

Ką aš čia sakau! Viešnia 
sako, kad tie oficialūs skai
čiai mūsų Klaipėdą “nu
skriaudžia.” Ji jau tu
rinti 130,000 gyventojų. Ir 
dar vis ji auga ir auga!

Mokslininkė Tučaitė yra 
chemikė. Ji yra Kauno Po
litechnikos Instituto Klai
pėdos Fakulteto dekanė 
(administratorė). Tai labai 
aukštas ir atsakingas pos
tas. Ji dar tokia jauna, o 
iau taip aukštai iškilusi! 
Bet reikia žinoti, kad Tary
bų Lietuvoje didelė daugu
ma veikėjų, vadų, moksli
ninkų, fabrikų direktorių, 
aukštųjų mokyklų rektorių 
vra palyginti jauni žmonės. 
Viešnia nėra išimtis.

Su pasididžiavimu viešnia 
sakė, kad ji yra darbininkų 
šeimos dukra, ir tiktai dė
ka naujosios socialistinės 
santvarkos jai buvo galima 
taip išsimokslinti.

Ji gyvenanti su senute 
motina keturių kambarių 
bute. Kambariai dideli, erd
vūs. Turi visus paranku- 
mus — šviesą, šaltą ir šiltą 
vandenį. O nuoma? Prašau: 
trylika rublių per mėnesi 
vasara, o apie 20 rublių žie
mą. Draugė Siauriene pa
stebėjo, kad čionai mes už 
tokį modernišką keturių 
kambarių butą turėtumėm 
mokėti mažiausia $125 per 
mėnesį.

Viešnia sakė esanti pla
čiai važinėjusi po visą Ta
rybų Sąjungą. Buvusi nu
vykusi net į tolimąjį Sibirą. 
Buvusi Armėnijos sostinėje 
Erevane ir Gruzijos ■ sosti
nėje Tbilise.

Čia būdama, žinoma, 
mokslininkė stengiasi kuo 
plačiausiai susipažinti su 
mūsų amerikiniu gyvenimu, 
pasisemti kuo daugiausia 
įspūdžių

Tikime, kad šis mūsų su
sitikimas nebus paskutinis.

Rep.

‘ Panaikino kovotojų prieš 
karą bausmę

Praėjusį pavasarį New 
Yorke buvo areštuotos 18 
moterų, kurios pikietavo 
rekrutavimo armijon stotį, 
protestuodamos prieš draf- 
tą. Jas tuomet kaltino ardy
me tvarkos ir priešinimęsi 
areštui. Dabar teisėjas So- 
linker bylą baigė, moteris 
paleido be bausmės.

Yonkerse areštuotas mo
kytojas, 49 m., įtartas nu
šovime 72 metų moters, 
taipgi mokytojos, kuri bu
vo jį įsūnijusi.

Iš LLD 185 kuopos 
susirinkimo

Susirinkimas laikytas 
rugs. 12 d. “L” salėje. Na
rių atsilankė vidutiniškai, 
bet, pagal abelną narių skai
čių, tai mažai. Ateityje pra
šome atsilankyti daugiau.

Valdyba raportavo, kad 
visi nariai užsimokėjo nari
nes duokles už 1967 metus. 
Kuopa labai gerame stovy
je kaip nariais, taip ir fi
nansais.

Išvykos i Forest Parką 
rugpiūčio 20 d. komisija iš
davė raportą, pareikšdamį 
kad buvo labai pasekminga, 
nepaisant, kad užėjo smar
kus lietus ir lijo apie pus
valandį. Bet vėliau buvo 
gražu ir susirinkę žmonės 
gražiai laiką praleido. Kuo
pai liko geroko pelno. Ko
misijos raportas tapo pri
imtas su pagyrimu. Tačiau 
buvo ir kritikos, kad komi
sija savavališkai pakeitė 
valgio kokybę. Kuopos buvo 
nutarta duoti vištienos pie
tus, o davė apyžalio kum
pio. Komisija pasiteisino, 
kad prie vištienos daug dar
bo ir per mažai turėjo tam 
darbui spėkų.

Nutarta surengti sveika
tos reikalais pamoką, pa
kviečiant gydytoją. Tas pa
likta kuopos valdybai; kada 
ji gaus daktarą, tada pa
skelbs “Laisvėje” datą ir 
vietą.

Nutarta per “Laisvę” pa
reikšti užuojautą velionio 
Prano Jakščio našlei Onai, 
motinai Marcelei, broliui 
Antanui ir dėdei Pranui 
Jakščiui.

Nutarta paaukoti po ma
žą sumą pinigų “Vilniai” ir 
“Workeriui.”

Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks spalio 10 d.

Mieste pasidairius
Amerikos Architektų or

ganizacijos niujorkiškis 
skyrius planuoja veiklą 
miestiniuose geto rajonuo
se. Raportuota, kad tarp 2,- 
000 registruotų miesto ar: 
chitektų tik 14 yra negrai.

Schaefer aludarių firmai 
suspendavus 3 darbininkus 
už “nepaklusnumą,” šimtas 
sandėlių darbininkų sustab
dė darbą. Byla paduota 
arbitratoriui.

Forest Hills 'rajone areš
tuotas taksų reikalais pa
tarėjas G. Varsano, 43 me
tų, kaltinamas išprievarta
vime 24 metų merginos. Jis 
apkumščiavęs ir savo brolį, 
kuris norėjo merginą ap
ginti. Puoliką policija su
ėmė, uždarė Kings County 
ligoninės proto ligonių sky
riuje.

New Yorko valstijos iž
dinė skelbia, jog kasmet pa
lieka valdžios iždinei po 
apie 115 milijonų dolerių 
pinigu, kuriuos jų savinin
kai užmiršo arba mirė ne
sutvarkę palikimo.

Frank Yakstis
1913—1967

Sunku priimti mintį, kad Frank Yakstis 
tapo išrautas iš mūsų gretų. Reiškiu 
nuoširdžią užuojautą jo žmonai Anei 

ir motinai Marcelei.

David Matis

Laiškas iš Lietuvos
D-rui Petrikai rašo iš 

Vilniaus Kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais komi
teto darbuotojas Vytautas 
Glovackas:
Gerbiamas daktare,

Nuoširdžiai dėkoju už 
laišką. Šių metų vasara pas 
mus labai karšta, birželio, 
liepos ir beveik iki pusės 
rugpiūčio Vilniuje lietaus 
nebuvo. Sausra Lietuvoje 
labai retas dalykas. Beveik 
nebuvo uogų, turbūt, nebus 
ir grybų. Derlius neblogas, 
jei pavyks gerai nuimti, bus 
neblogi metai.

Šiais metais turėjome ke
lis kartus daugiau svečių 
kaip pernai metais. Dabar 
laukiame atvykstant lietu
vių krepšininkų, kurie susi
tiks su mūsų jaunimu.

Šiais jubiliejiniais Tary
bų valdžios metais respubli
koje vyksta labai daug įvai
rių masinių priemonių. La
bai gražiai pasirodė liau
dies meno ir sporto šventė, 
puikiai pasirodė respublikos 
atstovai Maskvoje Lietu
vos kultūros ir meno 
dienomis. Su mūsų kultūra 
ir menu susipažino Ulja- 
novskas — Lenino tėviškė, 
Gorkis ir Oriolas, kur kū
rėsi ir kovojo mūsų divizi
ja. Įspūdingai praėjo divi
zijos veteranų sąskrydis.

Labai malonu, kad galė
jote apsilankyti Montrea- 
lyje, kada ten buvo nuvy
kę mūsų atstovai, kad su
tikote senus draugus, sura
dote nauju, kad atlikta pro
grama paliko gera įspūdi. 
Apie tas dienas teko skai
tyti tik spaudoje.

Tikiuęsi. kad sekančiais 
metais pasimatysime. Juk j 
mokyklos jubiliejų turėsite 
apsilankyti!

Dar neatostogavau. Gal
voju rugsėjo mėnesį pava-

Visieins draugams Jūsų 
linkėjimus perdaviau. Drg. 
Petravičius pradeda moks
lus nuo 1 spalio, jį pamačiau 
ir taipogi perdaviau Jūsų 
linkėjimus.

Su nuoširdžiausiais linkė
jimais Jums ir šeimai.

Vyt Glovackas 
1967.VIII.17.

Romney tuoj pasakys,
r jis stovi

Detroit, Mich. — Guber
natoriuj Romney ligi šiol 
nedrįso viešai pasakyti, ar 
jis bus respublikonų parti
jos kandidatas į prezidentus 
1968 m. rinkimuose.

Dabar paaiški, kad šią 
“paslaptį” gubernator i u s 
greit iškels aikštėn: tuoj 
jis pasisakysiąs, kad bus 
kandidatu, jei partija jį pa
skirs. ’ '

Thantas Konge
Kinšasa, Kongas. — Čion 

buvo atvykęs Jung. Tautų 
generalinis sekretorius U 
Thantas. Jis dalyvavo 
rikos valstybių atstovų su
važiavime, kuris tęsėsi ke
turias dienas.

Af-

ke-

Par mgimy kalendorius
Rugsėjo 23 d.

Aido choro banketas Lai^ 
vės salėje, Ozone Parke.

Spalio 15 d.
P etūs “Laisvės” salėje.

Rengia A. Bimbos pilietybei 
gin 
mui 
baig

t i komitetas atžymėji- 
bylos laimėjimo ir už- 
.mui savo veiklos.

Spalio 22 d., LLD 2Apsk. 
konferencija, Harrison, N. 
Jersey.

klub 
Har

Spalio 29 d. LDS 3 Aps- 
skriies konferencija, Liet.

o salėje, 17 Ann Street, 
4son, N. J.

Lapkričio 19 d.
Alsų Tautų koncertas 

New Yorke. Lietuviai pra
šom i būti veikliais dalyviai^

PARDAVIMAI
Parduodame 8 šeimynų namą. 

Gerame stovyje. Arti transportaci- 
Pardavimo priežastis — mirtis 
je. leigos per metus $5,000, iš- 
$1,500. Ridgewoode apylinkėje.

JU- 
šeimc 
eigų 
Dėl jaugiau informacijų prašome 
kreip :is pas LK. MI 1-6887.

(69-72)

PA ^SIDUODA 8 šeimynų namas. 
Parsiduoda iš priežasties savininko 
mirties. įneša $5,000 j metus. Išlai
dų $L,500. Arti transportacijų.

De
VI

informacijų skambinkite 
3-6545.
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LAISVĖ” KONCERTAS X

šiemet Įvyks ♦
LAPKRIČIO 12 D. Jį

(November 12th)

New National 'Hali
261 Driggs Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Pradžia 2 vai. ipopiet L 
Įžanga $1.50 asmeniui <•

(Taksai įskaityti) ;;

New Yorko miesto Švie
timo taryba planavo sam
dyti mokyklų sargus, ap- 
sau gai nuo vand a 1 i z m o, 
kuris padaro pustrečio mi
lijono dolerių metinių nuo- 

ių. Bet apskaičiuota, 
. apsauga kainuotų po 15 
ijonų. >

sto 
kac 
mi]

vo 
din 
šu: 
Ea

Apie 100 puertorikiecių 
ir negrų motinų demonstra- 

prie savo apylinkės val
ių įstaigų nešinos užra- 

“Prižiūrėkite Lower 
st Side, o vietnamiečius 

palikite ramybėje.” 

Washington. — Valstybės 
sekretorius Rusk, aną die- 

kalbėdamas su spaudosną 
atstovais, pripažino tai, kad 
Kinija gali įsitraukti į karą 
prieš JAV Pietryčių Azi
joj

ta 
ab

fit 
tis 
cia| 
ka• • Jie 
tūi 
zij

Tyrinės Atlanto žuvis Z
Woods Hole, Mass.— Čia 

sužinota, kad tarp Tarybų 
ungos ir JAV pasirašy- 
sutartis, pagal kurią 
ėjų šalių laivai bendrai 

tykinės žuvis atlanto van
denyne.

Paryžius. — Prancūzijos 
švietimo xministras Peyre- 

;e nuvyko į Montrealį tar- 
su Prancūziškai kalbin
is kanadiečiais apie tai, 
p Prancūzija gą1 ėLų 
ns padėti susirištir kūl
imais ryšiais su Prancū- 
a. 4 J




