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A. Bimba

Šiandien vargiai rasi
me pasaulyje tokį laikraštį ar
ba yzurnalą, kuris būtų nuty- 
l$ęs apie vietnamiečių vado 
Ho Chi Minh mirtį.

Antai žurnalas “Time”, ku- 
r;s giriasi turįs 24 milijonus 
skaitytojų, velioniui pašven
čia keletą puslapių, kuriuose 
gan objektyviškai apibūdina
mas Ho Chi Minho gyvenimas 
ir kovos.

Nuomonė tokia: fiziškai Ho 
buvo menkas, bet dvasiniai — 
vienas iš žmonijos milžinų ! Jis 
mokėjo komunizmą ir nacio
nalizmą padaryti nenugalima 
jėga. Jis, tai yra jo vadovau
jama maža vietnamiečių tau
ta, atsilaikė prieš galingiau
sios pasaulio šalies (Ameri
kos kanuoles). Jis išvarė iš 
posto vieną Amerikos prezi
dentą (Johnsoną) ir “sutepė” 
vardą kito prezidento (Nixo- 
no)!
jįJis “sumaišė” Amerikos gy

venimą. Tik pažiūrėkite, ką 
Vietnamo karas padarė su mū
sų negrais ir jaunimu. Neri
mai nerimas visoje šalyje!

Toks buvo Ho Chi Minh. 
Tokiuo jis nuėjo į istoriją!

Antradienis, Rugsėjo (September) 16, 1969, Ozone Park, N. Y. 11417

Negras kandidatas 
pirmoje vietoje

už jį. Clevelande kaip tik to
kiu būdu negras Stokes bu
vo išrinktas majoru.

Rinkimai įvyks lapkričio 
4 d. Tikimasi, kad rinki
muose dalyvaus daug dau
giau piliečių.

Richard Austin yra Way
ne pavieto auditorius, popu-

Detroitas. — Pirminiuose 
(primary) rinkimuose neg
ras kandidatas majoro vie
tai Richard Austin gavo 
124,941 balsą, o jo oponen
tas, šerifas Gribbs—105,640 
balsus. Abu demokratai.

Detroite dabar iš 1,600, 
000 gyventojų 40 procentai! 
negrų. Austin išrinkimas liarus tarp negrų ir kai ku- 
miesto majoru daug prik-’rių baltųjų. Jis tikisi laimė- 
lausys, kiek baltųjų balsuos ti rinkimus.

Biologas smerkia vitaminų 
mažinimą maiste

New Yorkas. — Biologas 
George Wald, kalbėdamas 
Harvardo universitete, nu
rodė, kad šiuo metu Jungti
nėse Valstijose pradėta žy
mi a i mažinti vitaminus 
maiste.

Dr.Wald priminė, kad da
bar į miltus dedama vitami
nų 60% mažiau, kiek dėdavo 
prieš 20 metų. Panašiai yra

ir su kitu maistu.
Kadangi dabar į druską 

mažiau deda jodo, tai turi
me visoje šalyje daugiau su
sirgimų gužiu (goiteriu), 
sako Wald.

Nobelio premijos laimėto
jas, mokslininkas G. Wald 
smarkiai kritikavo tuos, ku
rie silpnina ir net žaloja 
maistą.

Kosyginas tarėsi su Chou Pekine
Maskva. —• Tarybų Sąjun

gos premjeras Kosyginas, 
grįždamas namo iš Šiaurės 
Vietnamo, buvo sustojęs Ki
nijos sostinėje Pekine ir tu
rėjo pasitarimą su Kinijos 
premjeru Chou En-lai.

Kosyginas sako, kad pasi
tarimas buyoo abiem šalim 
naudingas. Tai pirmas Ta-1 nutraukti.

rybų Sąjungos ir Kinijos 
premjerų susitikimas bėgy
je 4 metų.

Detroitas. — Hughes and 
Hatcher 15 krautuvių apie 
800 darbininkų sustreikavo, 
kai pasitarimai dėl naujo 
kontrakto su unija buvo

Jungt. Tautų Asamblėja susirinko
Jungtinių Tautu Asamblė- 0

jos sesija atsidaro rugsėjo1, PaterSfln.’N- J. - Septyni
J v. ‘ .. kovotojai, išėję is kalėjimo,
16 d. Suvažiavo delegacijos ^ur are§tuoti badavo, vėl
iš visų valstybių, kurios su
daro Jungtines Tautas.

TSRS užsienio reikalų mi
nistras Gromyko taipgi at
vyko. Sakoma, jis turės su
sitikimą sų prez. Nixonu. 
Vienamo karas ir Izraelio- 
arabų krizė — svarbiausi 
klausimai.

nuėjo piketuoti supermar
ketų už pardavinėjimą Kali
fornijos vynuogių, kurių 
nuėmė j ai streikuoja.

Paryžius. — Amerik i e t ė 
Mrs. S. Karoff buvo apvog
ta. Ji prarado brangakme- 
nų pusantro milijono dole
rių vertės.
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Agresoriai turi būt 
nugalėti Vietname

Hanojus. — Prieš pat sa
vo mirtį Šiaurės Vietnamo 
prezidentas Ho Chi Minh 
pareiškė, kad kova už Viet
namo išlaisvinimą turi būt 
tęsiama, imperialistiniai ag
resoriai turi būt iš Vietna
mo išvaryti, Pietų Vietna
mas ir Šiaurės Vietnamas 
turi būt suvienytas į vieną 
demokratinę valstybę.

Taika Vietname negali
ma, kol Jungtinės Valstijos

neištrauks savo militarinių 
jėgų. Todėl ir taikos dery
bos Paryžiuje pasilieka be 
pasekmių.

Ho Chi Minh apgailesta
vo, kad komunistiniame ju
dėjime nesutikimai padeda 
imperialistams. Bet jis vil
tį turėjo, kad komunistinės 
partijos ir socialistinės ša
lys vėl susivienys ir bend
rai kovos prieš agresorius.

Premjerė Gandhi kovoja už 
socialistinę Indiją

Angliškai skaitantieji mū
sų Lietuviu Literatūros Drau
gijos nariai pernai gavo Phi
lip Bonoskio knvga “Bevond 
The Borders of Mvth — From 
Vilnius to Hanoi.” Knygos vir- 
šelvie matome nuotrauka. Ra- 
švtoias Bonoskis šnekasi su 
Ho Chi Minh.

Tas susitikimas su tuo kovo
toju ir dvasios milžinu įvyko 
prieš ketverius metus.

Aš manau, kad lietuviu tė
vu sūnus rašvtojas Bonoskis 
tikrai gali didžiuotis turėies 
nroga su tuo vadu susipažinti 
h’Asavo knygoje apie jį para
šyti.

Alaskoje didžiausias sujudimas 
dėl surasto aliejaus

Anchorage. — Šiuo metu5* 
Alaska yra panašioje padė
tyje, kaip buvo prieš dauge
lį metų, kai ten buvo suras
tas auksas. Dabar surasti 
labai turtingi aliejaus šalti
niai, kuriuos daugelis tur
tuolių nori nupirkti ir sau 
didžiulius pelnus pasidaryti.

Aliejaus laukai, sakoma,, 
gali būt turtingiausi visoje 
Amerikoje. Kiti mano, kad 
jie gali būt turtingiausi vi
sam pasaulyje. Jau siūloma 
$28,233 už žemės akrą, o už 
visą aliejaus plotą—daugiau 
kaip 72 milijonus dolerių. 
Norima gauti nemažiau bi
lijoną dolerių.

New Yorkas.—Žydų Dar
bo Komitetas, atstovaująs 
apie 500,000 žydų darbinin
kų, priešinasi Nixono ski
riamam Haynsw'orthui 
Aukšč. Teismo teisėju.

Pasikėsino nužudyti 
negrą majorą

Fayette, Miss.— Areštuo
tas Ku Klux Klano narys, 
kurio automobiliuje rasta 
ginklų. ;

Prieš areštavimą * viena 
moteris /telefonu 1 pranešė, 
kad tas . asmuo vyksta už
mušti negrą majorą Char
les Evers.

Arabų partizanai 
persergsti

Ammam, Jordanas.—Ara-t 
bų partizanų organizacija 
persergėjo keliautojus, kad 
jie vengtų keliauti Izraelio 
lėktuvais ir laivais.

Partizanai esą nusitarę 
bombarduoti Izraelio lėktu
vus ir laivus, bėt nenori, 
kad nekalti žmonės nuken
tėtų.

ga, sunki ir varginga kova” 
sakė ji.

Jai labai svarbu išlaikyti 
vienybė Kongreso partijoje, 
kurios vadovybę bando pa
sigrobti reakcionieriai. Bet 
ji tikisi, kad dauguma narių 
atmes reakcionierių ir kon
servatorių pastangas užka-

New Delhi. —Indijos 
premjerė Gandhi atsikreipė 
į Indijos žmones, prašyda
ma talkos kovai už demo
kratinį socializmą Indijoje.

Gandhi pasakė, kad ji 
šiuo metu negali prižadėti 
gerbūvio iru geresnio gyve
nimo. Kad tai atsiekti, teks_______ r--------
visiems veikti. “Tai bus il-Į riauti vadovybę.

š’ pekmadienj (rūgs. 21 d.) 
Philadelphiioie ^naudos pik
nikas. Neabejoki, kad dau^ 
New Yorko ir New Jersev 
miestu ir kaimu vvks nas fi- 
Ddelfieč’us i svečius. Drau
gas R. Merkis mums rašo, kad 
W ten labai smarkiai prie 
pikniko ruošiasi. Visi svečiai 
bus šiltai priimti ir smarkiai 
pavaišinti.

Reakcine lietuviu spauda 
giriasi: “Mums pavvko pro
testais Chicagon neįleisti ta
rybinio konsulato.”

Daleiskime, kad taip iš tik
ru iii ir buvo. Bet tai reikštu, 
kad čia niekšiškai pasidar
buota prieš lietuvius. Tiek 
daug Amerikos lietuviu turi 
visokiu reikaly-reikalėliu su 
Lietuva, su savo artimiausiais 
ir gaminėmis Lietuvoje. Kain 
paranku būtu tokiais reikalais 
gauti natamavima tokiame 
konsulate čia pat Chicagoje!

Morokoje areštuoja 
socialistus

Rabatas. — Morokos po
licija areštavo tris Išsilais- 
vinųno ir Socializmo Parti
jos vadus—universiteto mo
kytoją Ismail Alaoui, parti
jos generalinį sekretorių Ali 
Yata ir Ch. Rifi.

Protestai plaukia iš dau- 
gelio šalių, reikalaujant 
juos paleisti iš kalėjimo.

Leipcigo paroda 
puikiai pavyko

Leipcigas, Rytų Vokietija. 
— Čia įvykusi metinė pra
monės ir kultūros paroda 
puikiai pavyko, nepaisant 
Vakarų Vokietijos ir Jung
tinių Valstijų boikoto.

Parodoje dalyvavo dau
giau kaip 6 tūkstančiai fir
mų iš 55 šalių. Parodą ap
lankė 250,000 žmonių.

Buenos Aires. — Argenti
nos policija konfiskavo dar 
neišparduotas knygas apie 
Kubos partizanų karą ir 
laimėjimus.

Anais metais Berlynas buvo 
padalytas j Rytini ir Vakari
nį jr tarp iu Pastatyta siena, 
ktfri dar ir šiandien visaip 
pravardžiuojama.
ft* štai dabar šiaurinės Ai- 

' ' (Tąsa 6-ame pusi.)

Utilitarizmas ir vėžys
New Yorkas.— Amerikie

tis Nobelio premijos laimė
tojas dr. Albert Szęnt-Gyor- 
gyi kaltina militarizmą už 
trukd y m ą mokslininkams 
tyrinėti vėžio ligas.

Jis nurodo, kad militariz- 
mui niekad finansų nestoka, 
bet ligų tyrinėjimams fon
dai nuolat mažinami ir ma
žinami. Vietnamo karas da
bar dar labiau sumažino 
tam darbui reikalingus fon
dus. , ; '

Baigtas Afrikos vadą 
pasitarimas

Addis Ababa, Etiopija. -j— 

Čia baigėsi Afrikos vadų 
konferencija, kurią sušaukė 
Afrikos Vienybės Organiza
cija.

Konferencija ragina baig
ti civilinį karą Nigerijoje ir 
susitaikyti su Biafra suvie
nytos Nigerijos pagrindu. 
Taipgi pasisakė už solidaru
mą su Egiptu prieš Izraelį.

Washingtonas. — Pagar
sėjusi artistė Shirley Tem
ple Black Senato užsienio 
reikalų komiteto užgirta 
būti delegate Jungtinių 
Tautų Generalinės Asam
blėjos sesijoje.

Sofija. — Kinijos delega
cija apleido socialistinės 
Bulgarijos 25 metų sukak-

Leitenantas Ramsey prisipažino 
kaltu dėl laivo nuskendimo

7 7 ® Subic Bay, Filipinai.—Lei-
• Maskva.— Tarybų Sąjun- tenantas Ronald C. Ram

sey prisipažino esąs kaltas 
dėl Amerikos laivo Evans 
susidūrimo su Australijos 
laivu ir žuvimo 74 amerikie
čių. . '

Jis pasakė, kad neatliko 
laive priežiūros pareigų, 
kuomet jam buvo pavesta 
laivą vairuoti. Laivas nus
kendo birželio 3 d. Kartu žu
vo ir 74 laivo įgulos nariai.

Tragiškos nelaimės tyri
nėjimas ir toliau tęsiamas.

ga planuoja statyti keletą 
laivų, kurie galės suimti jū
rų paviršiuje plaukiojantį 
aliejų.

Revanšistai savo jėgas 
mobilizuoja

: Vakarų Berlynas. — Apie 
10,000 vokiečių suširinko iš
klausyti Išvietintų Asmenų 
Sąjungos pirmininko Reeso 
pranešimą apie galimybę 
atgauti senas teritorijas.

Jie reikalauja teritorijų iš----O--- U------ ------- C ------------------------ | tile I UCllLUlljųiO 
ties iškilmes,. kuomet jose Čekoslovakijos, Lenkijos ir
prisiminta apie Kinijos va
dų “avanturistinę politiką”

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas.—Prez. Nix- 

onas buvo paskelbęs, kad jis 
sulaiko Vietkongo įsitvirti
nimų bombardavimą lėktu
vais, bet >po 36 valandų per
traukos vėl įsakė bombar
duoti. Dabar tik kalba apie 
ištraukimą iš Pietų Vietna
mo dar 25,000 amerikiečių 
kareiviu. Mūšiai siaučia, 
kaip ir pirjniau.

mą. Egiptas atsako Izrae- 
io įsitvirtinimų bombarda
vimu.

Tarybų Sąjungos, kad tos 
teritorijos, kurias prieš ant
rąjį pasaulinį karą vokie
čiai valdė, būtų vėl prijung
tos prie Vokietijos.

Popiežius pergyvenąs 
“tikėjimo krizę”

Castel Gandolfo, Italija.— 
Popiežius Paulius prisipaži
no, kad ir jis, kaip dauge
lis tikinčiųjų, pergyvena ti
kėjimo krizę. Jis patarė ti
kintiesiems būti kantriems 
ir nuolankiems su kitais sa
vo broliais.

Popiežius nusiskundė, kad 
daugelis tikinčiųjų mano 
apie jį, kaip apie silpną su
tvėrimą, nepajėgiantį nu
galėti tarp tikinčiųjų siau
tėjančius neramumus, net 
sukilimus prieš popiežiaus 
autoritetą.

NewYorkas. — 9,000 Na
tional Biscuit Co. darbinin
kų paskelbė streiką. Sutar-

I tis baigėsi rugpiūčio 31 d. | įsitvirt i n i m ų bombardavi-

Detroitas. — General Mo
tors korporacija pakėlė 1970 
in. automobiliams kainas 3.9 
proc. Teks mokėti daugiau 
už automobilį $125.

Jersey City, N. J.—17 me
tų Mitchellių sūnus Micha
el kirvu užmušė 18 metų 
brolį ir 7 metų sesutę. Areš
tuotas ir tyriamas jo pro
tas.

Stockholm as. — Švedija 
priėmė dar 13 amerikiečių 
kareivių, atsisakiusių ka
riauti Vietname. Dabar to
kių Švedijoje yra 281.

Saigonąs.—Amerikos ka
rinių jėgų kėomandierius 
gen. Abrams turėjo ilgą pa
sitarimą su Pietų Vietnamo 
prezidentu Thieu karo stra
tegijos klausimu.

Londonas. — Anglijos gy
nybos ministerija praneša, 
kad Tarybų Sąjunga pasiun
tė į Viduržemio jūrą dar 12 
karo laivų sustiprinimui ten 
esančio TSRS laivyno.

......... .......... .........

Tel Avivas.—Izraelio lėk
tuvai ir tolįąu tęsė Egipto

Roma. — Daugiau kaip 
milijonas Italijos darbinin
kų streikuoja. Dabar su
streikavo metalo darbinin
kai. i

Šiaulių dviračiai 
tarp, parodoje

Šiauliai. — “Vairo dvira
čių - varyklių gamyklos ko
lektyvas dar šiais ’ metais 
eksportui pateiks daugiau 
kaip 30 tūkstančių dviračių. 
Lietuviški dviračiai jau yra 
aplankę iš viso apie 80 pa
saulio šalių. Šiauliečių pro
dukcija patenkinti vartoto
jai, gaunami geri atsiliepi
mai iš tarptautinių parodų.

Štai neseniai iš gamyklos 
iškeliavo naujos konstrukci
jos dviračių siunta. Jos ad
resas — Jugoslavija, Zagre
bas, tarptautinei parodai.

Šiais metais lietuviški 
dviračiai buvo išsiųsti į tarp
tautines parodas bei muges 
Rumunijoje, Vokietijos De
mokratinė j e Respublikoje, 
Šveicarijoje, Tunise, Alžyre, 
Brazil i j o j e, Aukštutinėje 
Volioję, Kanadoje.

Kolegiją studentų 
prezidentai prieš karą

Washingtonas.—-Apie 300 
kolegijų studentų organiza
cijų prezidentų pasirašė at
sišaukimą dėl Vietnamo ka
ro spalio 15 d. Atsišaukimą 
jie pasiuntė Vietnamo Mo
ratoriumo Komitetui, pasi
žadėdami kooperuoti tą die
ną su visais kovojančiais 
prieš karą Vietname.

Jie siūlo sulaikyti mokyk
lose pamokas spalio 15 d., 
taipgi dvi dienas lapkričio 
mėn. ir tris dienas gruodžio 
mėn. Tas dienas pašvęsti ko
vai prieš karą Vietname.

Buvę kaliniai ieško 
darbo bazilikoje

Vatikano miestas. — Pen
ki buvę kaliniai, dabar be
darbiai, įsilipę į St. Petro 
Bazilikos stovylas, prašė 
darbo, nes jie badauja. 
“Nenori niekas samdyti bu
vusių kalinių”, vienas šaukė. 
“Mes atsimokėjome už pra
sižengimą, tai dabar samdy
kite. Mes esame nieko ne
valgę per tris dienas”

Policija juos areštavo už 
“nepadorų elgesį”.
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Vidurio Rytuose pavojus didėja
ANĄ dieną Izraelio militarinės jėgos padarė puolimą 

prieš Lebanoną. Klausimą apsvarstė Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba ir pripažino Izraelį kaltu. Atrodo, jog 
tuo tarpu nuo naujų panašių žygių Izraelio militaristai 
turėjo susilaikyti. Deja, jie dar platesnį užpuolimą pa- 

• darė prieš Egiptą. Jie gerai ginkluotas jėgas permetė 
per platų Gulf of Suez ir per dešimt valandų daužė 
egiptiečių pozicijas. Džiaugiasi, kad jiems pavyko Egip
tui padaryti daug žalos su mažiausiais nuostoliais sau. 
Jie nudėję 150 egiptiečių, o patys netekę tik vieno ka
reivio.

Sunku tuo tikėti, nebent egiptiečiai ir vėl buvo už
klupti, kaip anais metais, “miegant.” Svarbiausia, žino
ma, tai ne šios agresijos pasisekimas ar nepasisekimas, 
bet parodymas, kad Izraelis savo militarinius žygius ple
čia ir aštrina. O tas, aišku, veda į naujo plataus susi
kirtimo pavojų. Izraelis mano, kad jis ir vėl galėtų leng
vai su arabais susidoroti, todėl nesiskaito nė su pasaulio 
opinija, išreikšta prieš jį per Saugumo Tarybą. Bet 
kaip tokiam karui yra pasiruošę arabai—Egiptas, Jor
danas, Lebanonas, Sirija, Irakas ir dabar Libija su savo 
nauja vadovybe?

Pasigyrimų iš arabų pusės netrūksta. Jų vadai vėl:

SU PASIDIDŽIAVIMU 
KALBA APIE LIETUVOS 
MOKSLININKŲ 
PASIEKIMUS

Vilniaus dienraštis “Tie
sa” (rugs. 2 d.) savo veda
majame “Tarybų Lietuvos 
mokslas” rašo;

Mūsų respublika įneša savo 
indėlį į tarybinio mokslo lo
byną. Daugelyje sričių moks
las pasiekė priekines pozici
jas, išsikovojo platų tarptau
tinį pripažinimą ir autoritetą.

Kadrus mokslinio tyrimo 
įstaigoms ugdė tarybinės aukš
tosios mokyklos. Dirbti moks
linį darbą kartu su vyresnio
sios kartos inteligentais, buvo 
nukreiptas jaunimas, darbo 
žmonių veikai. Tarybų valdžia 
sudarė sąlygas jų. sugebėji
mams ir talentams atsiskleisti, 
įgalino kaskart drąsiau ženg
ti vaisingų ieškojimų keliu, 
padaryti vis naujus atradi
mus.

Daug nuveikė Lietuvos TSR 
Mokslų Akademija. Įsteigta, 
atkūrus mūsų respublikoje ta
rybinę santvarką, ji tapo ti
kru mokslinio darbo ecntru...

Plačiai sklinda garsas apie 
Lietuvos matematikus. Sek

garsiai ir drąsiai kalba apie susidorojimą su savo prie- mingai tyrinėjamas komplek
su, bet kaip iš tikrųjų būtų, sunku pasakyti.

Svarbiausia, žinoma, kad naujas konfliktas neįvyktų.
Kas pasidarė su kalbomis apie diddžiųjų keturių 

valstybių (Amerikos, Tarybų Sąjungos, Anglijos ir Pran
cūzijos) bendras pastangas prie tokio karo neprileisti? 
Nieko nebesigirdi. O tai didelė nelaimė. Platus karas 
Vidurio Rytuose neapsiribotų tiktai žydais ir arabais. 
Toks karas sudalytų didžiausią pavojų visam taikos 
reikalui.

Everett McKinley Dirksen
SU senatoriaus Everett McKinley Dirksen mirtimi 

Republikonų partija neteko vieno iš įtakingiausių ir 
veikliausių savo vadų.. Kaipo republikonų frakcijos ilga
mečio vado Senate, Dirkseno įtaka buvo labai didelė vi
suose tos įstaigos darbuose. Sunku buvo praeiti kokiam 
nors sumanymui be šio žmogaus iš Hlinojaus valstijos 
palaiminimo.

Kas blogiausia, tai kad jo įtaka buvo konservatyviš- 
ka, reakcinė. Tai pripažįsta net toks kapitalistų orga
nas kaip “The N. Y. Times.” Daug kas daugiau būtų 
buvę pasiekta Amerikos liaudies gerovei, jeigu repub
likonų frakcijai Senate būtų paskutiniais desėtku metų 
vadovavęs liberališkų pažiūrų žmogus.

Reikia atsiminti, kad senatorius Dirksen buvo stip
riausias prezidento Johnsono politikos ir Vietnamo karo 
ramstis. Įžūliai jis puldavoi kiekvieną amerikietį, kuris 
išdrįsdavo prabilti prieš šio nepateisinamo karo tęsimą. 
Taip pat jis iki mirties buvo ištikimas prezidento Nixo
no pasekėjas. Todėl nereikia stebėtis, kad savo kalboje, 
prie Dirkseno karsto prezidentas velionio politinę veiklą' 
kėlė į padanges.

Kas užims Dirkseno vietą Senate? Smarki kova už 
republikonų frakcijos vadovybę einanti trimis frontais. 
Senatorius Hugh Scott iš Pennsylvanijos dabar eina 
veikiančiojo vado pareigas. Bet jis laikomas “liberalu,” 
tai jam priešinasi konservatoriai. Spėjama, kad frakci
jos vado postas atiteks senatoriui Howard J. Bakeriui 
iš Tennessee. Jį remianti “jaunoji republikonų” gvar
dija. Galimas daiktas, kad ir prezidentas Nixonas jį pa- 
remsiąs. Netenka nė sakyti, kad naujas frakcijos va
das turės būti prezidento politikos šalininkais.

Generales Asamblėjos sesijos 
išvakarėse

... RUGSĖJO 16 dieną vėl Jungtinių Tautų Generali
nė Asamblėja pradės posėdžiauti. Vėl kartosis jau se-

• na istorija, tai yra, vėl pačioje sesijos pradžioje kils Ki
nijos priėmimo klausimas. Keturiolika valstybių jau pa-

- reiškė, kad jos pasiūlys tuoj svarstyti Kinijos priėmi-, 
mą arba Kinijai atidavimą Jungtinėse Tautose teisės

• sau atstovauti. Iki šiol Amerikos' užsispyrimu Čiang
• Kai-šeko klika iš Formozos atstova.vo Kinijai.

Ką šiemet pagiedos mūsų valdžia? Ar ji tęs buvusių
• • valdžių politiką ir visomis keturiomis vėl priešinsis Ki-
• nijai?

Tiesa, kalbama apie “suminkštinimą” nusistatymo
- linkui Kinijos. Bet apie kokias instrukcijas Amerikos 

delegacijai galvoja prezidentas Nixonas, kol kas nieko 
nesigirdi. O nėra jokia paslaptis, kad nuo mūsų valdžios

į;, nusistatymo priklausys, ką nutars Generalinė Asamblėja, 
°’* Washington© pasisakymas už Kinijos priėmimą paveik- 
; • tų ne tik Lotynų . Amerikos respublikas, bet ir daugelį 

kitų šalių, kurios iki šiol balsuodavo pagal muziką iš 
. mūsų sostinės.

sas tikimybių teorijos, mate
matinės statistikos ir skaičių 
teorijos srityje. Dideli yra 
Darbo Raudonosios Vėliavos 
ordinu apdovanotų Chemijos 
ir cheminės technologijos bei 
Puslaidininkių fizikos institu
tų kolektyvų pasiekimai. . .

Biochemijos institutas ne
mažai nuveikė, nagrinėdamas 
įvairių organinių junginių bi
ologinį poveikį ląstelei-ir gy
vūno organizmui. Verti dėme
sio respublikos botanikų dar
bai.

Lietuvos, ekonomistai plačiai 
gvildena gamybinių jėgų vys
tymo problemą, ruošia res- 
publikos liaudieia ūkio išvys
tymo perspektyvinius planus. 
Parengta mokslinė gamybinių 
j ėglį išdėstymo keliai darbo 
našumui kelti pramonėje ir 
žemės ūkyje, statyboje 
transporte, prekyboje ir 
munaliniame ūkyje.

Humanitarinių mokslų 
stitutai atliko didelį darbą, 
tiek išnagrinėdami pirminius 
šaltinius ir paruošdami kapi
talinius leidinius, tiek pateik
dami mokslinį, marksistinį-le- 
nininį lietuvių tautos turtingo 
kultūrinio palikimo vertinimą. 
Išleisti “Lietuvos SR istorijos” 
keturi tomai, “Lietuvių litera
tūros istorijos” penkiatomis, 
devyni iš penkiolikos akade
minio “Lietuvių kalbos 
no” temai, šiuolaikinės 
vių kalbos gramatikos 
mis.

Apie trečdalį Lietuvos 
mokslo darbuotojų turi moks
lų daktarų ir mokslų kandi
datų vardus. Lietuvos moks
liniai darbuotojai daugelyje 
sričių žengia nepramintais ta
kais, dirba kūrybiškai, geru 
eksperimentiniu ir teo r i n i u 
lygiu.. Lietuvos mokslas pel
nytai užsitarnauja gerą var
dą, atskirose šakose atlikti 
darbai susilaukia aukšto įver
tinimo ir Tarybų Sąjungoje, 
ir užsienyje.

pildyta Connecticut valsti- • 
joje.

Bobby Seale sako, kad jis 
nekaltas, kad jis niekam to
kio įsakymo nedavė, kad jis 
minimo partijos nario-šni- 
po nepažino ir t.t. Jis sako, 
kad jis yra auka sąmokslo 
prieš Black Panthers parti
ją. Jis sako:

“Šio sąmokslo tikslas aiš
kus. Kai pereitą mėnesį 
Jungtinio Fronto Prieš Fa
šizmą konferencijoje buvo 
nutarta sudaryti Naciona
linį Komitetą Kovai su Fa
šizmu, mes suradome, kad 
mes turime 100 miestų, kur 
baltieji žmonės pasirengę 
darbuotis kartu su Black 
Panthers partija prieš fa
šizmą. Kitais žodžiais, per 
visą šalį net šimte miestų 
Black Panthers komitetai— 
politiniai organizaciniai biu
rai—apims daugybę visokių 
žmonių, baltų ir juodų, ir 
pasidarys didelė jėga.

Black Panthers partija 
turi 30 milijonų juodų žmo
nių, kurie klauso jos balso, 
ar jie sutinka ar nesutinka 
su jos nusistatymu. Jie ži
no, kad ši partija su savo 
įvairiomis programomis ko
voja už jų reikalus.

Nixono administracija ži
no, kad kai Black Panthers 
partija kalba, jos balso 
klauso ne tik juodieji žmo
nės, bet ir daug baltųjų 
žmonių.”

Todėl, girdi, valdžia pasi
ngojo Black Panthers parti
ją sunaikinti. Tai štai kodėl 
jis tapo suareštuotas ir įka
lintas.

• Visoje šalyje Vystosi pla
tus judėjimas už Bobby 
6eale išlaisvinimą. Tame ju
dėjime dalyvauja ir yisa 
pažangioji baltoji visuome
nė.

ir 
ko-

in-

žody- 
lietu- 
trito-

BLACK PANTHERS 
PARTY VADO BALSAS 
IŠ Už GROTŲ

Šiuo laiku Black Panthers 
partijos pirmininkas Bobby 
Seale randasi San Francis
co kalėjime. Kaltinimas 
prieš jį labai sunkus. Jis 
kaltinamas, kad jis, kaip 
partijos pirmininkas, įsake 
pantherių grupei nužudyti 
tos partijos narį Alex Rac
kley, kuris buvęs nužiūrė
tas ČIA šnipu ir išdaviku. 
Ta kriminalystė buvus pa-

KĄ MOKSLAS SAKO 
APIE MIŠRIŲ ŠEIMŲ 
VAIKUS?

Savo straipsnyje “Ameri
kos indėnai” Irena Vla
dimiro vienė kalbėjo apie 
baltųjų ir indėnų palikuo
nis, kurie šiandien vadina
mi “metisais”. Lietuvoje iš 
Trakų apylinkės A. Molde- 
rytė, matyt, panoro dau
giau apie tuos palikuonis 
sužinoti, būtent: ar tokių 
mišrių šeimų vaikai būna 
pilnaverčiai žmonės savo 
išvaizda bei protiniais ga
bumais?

Dabar žurnale “Moks
las ir gyvenimas” (Nr. 7) 
Vladimirovienė jai paaiški
na:

.Tarybinis eugenikos moks
las griežčiausiai paneigia ra
sistines pažiūras apie mišrių
jų rašių nepilnavertiškumą. 
Buržuaziniai antropologai taip 
pat vis labiau atitolsta -nuo ra
sistinių pažiūrų.

“Encyclopaedia Britannica” 
8 t. skaitotne: “Bet kokio 

i
žmogaus išsivystyme du ir tik
tai du veiksniai yra lemiami: 
1) paveldimi iš tėvų veiksniai, 
kurių esmine dalis yra genai, 
ir 2) aplinka — geografine ir 
socialinė, — kurioje individas 
vystosi”.

Kolumbijos universiteto iš
leistoje knygoje “Mokslas apie 
žmogų” rašoma: “Vienas iš 
vaisingiausių šaltinių geneti
nėms variacijoms yra rasių 
■maišomasis. Grynų žmogaus 
rasių niekur nėra pasaulyje, 
todėl negalima išvesti tiesios 
ir griežtos ribos, kur susimai
šiusios dvi giminingos tautos 
ir kur genetiškai skirtingos 
rasės. Tačiau kiekvienas Su-

simaišymas duoda naują genų 
Kombinaciją. Neteisinga yra 
nuomonė, Kad pvz., mulatas 
(negro ir baltojo vaikas) yra 
menkesnis (bent fizine pras
me) ir už baltąjį, ir už neg
rą. ' Kai kada tai paremiama 
mulatų tarpe labai paplitusia 
tuberkulioze. Bet rimčiau pa
studijavus, visada paaiškėja, 
kad bloga mityba, higienos 
stoka ir t.t., o ne rasių susi
maišymas yra ligų priežastis.

Antra vertus, kai kuriais at
vejais rasių mišinys dažnai 
duoda nepaprastai stiprius ir 
gabius žmones. Vadinamųjų 
Rehoboter Bastardų (Afrikos 
būrų ir hotentotų palikuonys) 
abiejų tėvų rasės labai viena 
nuo kitos nutolusios davė jos 
hibridą, kuris savo sveikata, 
stiprumu ir vaisingumu žy
miai pralenkė tėvus — ir bū
rus, ir hotentotus. Britų ir ipol- 
meziečių palikuonys taip pat 
žymiai 
Indėnų 
dažnai 
vus ne 
gabumais. Tokiu būdu, maišan
tis rasėms, atsiranda vis dau
giau žmonijos variacijų, didė
ja jų galimybės ir gabumų 
įvairumas.”

Istorikas S. E. Morisonas ra
šo, kad laikoma garbinga tu
rėti indėnų kraujo arba savo 
šeimoje palikuonį indėną.

Metisai — baltųjų ir indė
nų palikuonys — sudaro dide
lę Lotynų Amerikos valstybių 
gyventojų dalį. Paragvajaus 
pagrindiniai gyventojai yra is
panų kolonistų ir vietinių in
dėnų guarinių palikonys. Pe
ru iš 7 mln. gyventojų 3 m.ln, 
yra metisai. Bolivijoje iš 3.5 
mln. — 1.12 mln., o Ekvadore 
— mažiausiai 80% gyventojų 
yra kil£ iš indėnų arba 'turi 
indėniško kraujo. ;

Tiktai-rasistai, reakcinių ipa1 
žiūrų mokslininkai, neturėda
mi jokių , pagrįstų įrodymų, 
tvirtina, kad metisai yra men
kaverčiai individai. Degenera
tai atsiranda ne dėl skirtingų 
rasių, o dėl paveldėtų iš tėvų 
liguistų požymių.

pralenkia savo tėvus, 
ir baltųjų palikuonys 
pralenkdavo savo te
tik fiziniu ūgiu, bet ir

Plintant Lietuvoje kapi
talizmui, aštrėjant klasi
niam pasiskirstymui, nema
ža nuskurdusių Lietuvos 
darbo žmonių buvo privers
ti ieškotis duonos kąsnio 
svetur, ypač Amerikoje ir 
Anglijoje. Susitelkus išei
vijoje didesniam lietuvių 
skaičiui, suaktyvėjo ir lie
tuvių kultūrinis gyvenimas, 
imta leisti laikraščiai ir 
knygos. Tad ne vien Prū
sijoje, bet ir anapus Atlan
to buvo spausdinami lietu
viški raštai. Dar Simanas 
D auk antas savo veikale 
“Lietuvių būdas” rašė, kad 
jau septynioliktojo amžiaus 
pabaigoje į Ameriką buvo 
dšvykusių lietuvių. Bet jie 
čia pranyko, kaip pavasarį 
sniegas, nepalikdami jokios 
žymės. Tik vėliau, ypatin
gai 1868 metais, prasidėjęs 
Lietuvos emigracijos tirš
tesnis srautas į Jungtines 
Amerikos Valstijas, tęsėsi 
iki pat pirmojo pasaulinio 
karo.

Pirmųjų lietuvių emi
grantų būklė Amerikoje 
buvo pasibaisėtina. Nerado 
jie ten nei savo spaudos, 
nei organizacijų, nebuvo 
čia jiems jokios paguodos, 
nei patarimų. Jie čia rado 
tik godžius samd y to j u s, 

į ieškančius pigios darbo jė
gos. Nebuvo tada nei pro
fesinių sąjungų (darbo 
unijų), nei darbininkų par
tijų. Pati pirmoji savišal
pos draugija buvo įkurta, 
1871 metais Shamokin mies
telyje, Pennsylvanijos vals
tijoje, j ir pavadinta “Šv. 
Vaitiekaus draugija.”

Tokiomis tai. Sąlygomis 
1879 metų rugpjūčio 16 die
ną New Yorke pasirodė 
pirmasis lietuvių laikraš
tis “Gazieta Lietuviszka,” 
“rasztas paszwestas dėl 
Lietuvninku Amerikoje, ne- 
delinis.” Laikraštį leido 
Mykolas Tvarauskas, buvęs 
liaudies mokytojas Užne
munėje, kuris po 1863 me
tų sukilimo iš Suvalkijos 
pabėgo į užsienį.

Kaip Amerikos lietuviai 
atsiliepė apie “Gazietą Lie- 

” matyti iš 1885

PAKVAIšeLIŲ 
SAPALIOJIMAI

Nei iš šio, nei iš to Chica- 
gos menševikų laikraščio; 
redaktoriai sugalvojo išplū
sti pažangiųjų lietuvių vei-, 
kėją ir “Vilnies” redaktorių 
Stasį J. Jokubką, kuris šiuo tūviszką, 
tarpu vieši Tar. Lietuvoje, metų “Aušroj” kuri rašė, 
Ir ko jie nebesugalvoja apie 
šį malonų, kuklų žmogų, 
jam paskirdami visą ilgą 
rugs. 8 d. vedamąjį, pava
dintą “Lietuviams parinko 
naują gauleiterį”. Tik pasi
klausykime:

“Imperialistinė sovietų 
valdžia Amerikos lietuviams 
parinko naują gauleiterį. .■. 
Nauju ‘Vilnies’ vadu ir vi
sų Amerikos lietuvių komu
nistų gauleiteriu Maskva 
parinko Stasį J. Jokubką. 
Tai būvio padaryta tuojau, 
kai Jonikas sudribo... Jo- 
kubka yra silpnas gauleite
ris... Nei rašyti jis moka, 
nei gali rimčiau pakalbėti... 
Amerikos lietuviams naujai 
paskirtas Maskvos gaulei
teris kreips visą dėmesį į 
Amerikos katalikus... Jis; 
bandys katalikus skaldyti 
ir kiršyti. Toks yra Mask-, 
vos įsakymas Stasiuį J. Jo- 
kubkai. Katalikai turi lai
ko apsigalvoti, savo gretas 
suglausti ir neleisti Jokub- 
kai arba jo agentams pra
skelti pavojingų plyšių”. 1

Juk tai visiškai su sveikuį 
protu atsisveikinusių žmo
nių sapaliojimai. .

Tik vienas dalykas mums 
neaiškus: Kodėl menševikų

palaikyti ir klerikalizmą 
plėsti, jį ginti. Menka bu
vo toji “gazieta” savo iš
vaizda, bet dar prastesnė 
turiniu ir kalba. “Gazieta 
Lietuviszka” maža terašė 
konkrečiais išeivių lietuvių 
gyvenimo klausimais, jų 
gyvenimo dienos rūpesčiais, 
o spausdino daugiausia is
torinio turinio dalykus, ku
rie skaitytojams buvo visai 
nepopuliarūs, menkaverčiai. 
Todėl “Gazieta Lietuvisz
ka,” teurėdama vos 132 
pre numeratorius, išleidusi 
16 numerių, turėjo sustoti.

1891 metais M. Tvaraus- 
kas savo “gazietą” vėl buvo 
atgaivinęs, išleido jos 14 
numerių, bet laikraštukas 
(keturių puslapių po utris 
skiltis), neturėdamas Ife#- 
tytojų, 1892 metų balan
džio 9 d. buvo priverstas 
galutinai likviduotis. “No
rėjau prieš svietą parodyti, 
jog yra lietuviška tauta, 
bet lietuviai atšalę miega, 
eina į karčiamas ar kortas 
muša,“ — rašė M. Tvaraus
kas.

M. Tvarauskas kartu su 
J. Šliupu 1884 metų spalio 
2 d. išleido savaitraštį “U- 
nija,” kuris, ėjęs iki 1885 
metų balandžio 25 d., davė 
pradžią jau reguliariai 
Jungtinėse Amerikos Vals- 

’ rijose leidžiamai lietuvių 
periodinei spaudai.

Tad Mykolo Tvarausko, 
buvusio mokytojo, pasiryži
mas žūt būt duoti Ameri
kos 'lietuviams į 
kas laikraštį, niekais ne
nuėjo. Lietuvių periodinė 
spaudą* leidžiama Jungti
nėse Amerikos Valstijo
se, augo, plito, pasiekda
ma vis tolimesnius mūsų 
išeivijos kampelius, nešda
ma darbo žmonėms susi
pratimą, sąm o n i n g u m ą, 
skleisdama kilnias laisvės 
idėjas.

J. Kirklys
Lietuvos TSR nusipelnęs 

kultūros veikėjas

kad vieni džiaugėsi, kiti 
net eiles rašė jo garbei. Ta
čiau kiek gilesnių šaknų į 
Amerikos lietuvių išeivių 
visuomenę savaitraštis “Ga- 
zieta Lietuviszka” neįleido. 
Tai įvyko, gal būt, dėb to, 
kad mūsų išeivių kultūrinis 
ir nacionalinis lygis tada 
buvo dar labai žemas. Pa
galiau ir pačiam laikraščio 
leidėjui, ne tiek jau rūpėjo, 
žmones šviesti, kiek “uni
ją” tarp lietuvių ir lenkų

laikraščio redaktoriams' 
taip baisiai pagailo mūsų 
brolių katalikų, kad juos 
šoka gelbėti nuo “Maskvos 
gauleiterio”, o pamiršo savo’ 
pasekėjus? Juk pirmoje 
vietoje reikėjo, pasirūpinti 
savaisiais.

Bet, žinoma, šis medalis 
turi ir kitų pusę. Už tokį iš
garsinimą drg. Stasys, su
grįžęs iš Lietuvos, turės 
“draugams” naujieniečiams 
kuo nors atsilyginti Gal gi 
jis susipras i§ mūsų mielo
sios Lietuvos jiems atvežti 
/‘Dar po vieną’’ ir gerai pa
vaisinti. Girdėjome, kad jie 
savo vedamuosius“ rašo tik
tai gerai paėmę ant drą
sos...

LAKŠTINGALA
Lakštingalėli,
Mielas paukšteli, 
Kam tu nešioji 
Pilką švarkelį? .

Tau, giesmininkė?
Balso skambiausio, 
Plunksnos derėtų 
Povo margiausio.

Tiktų tau spalvos 
Žėrinčios, puikios 
Kaip ir tavasis 
Giedantis smuikas

Porink, kodėl tu 
Paukštis mažytis,* 
Nuo žmonių stengies 
Krūmuos slapstytis?

Tau, kuri trelę 
. Dieviškai čiulbi,

Būti derėtų 
Grakščiai kaip gulbei.

Tavajai giesmei,. 
Tyrai, galingai, 
Pritiktų stotas 
Liekno flamingo.

Gal tu naudoji 
Gudrią apgaulę, 
Kad balsas tavo 
Valdo pasaulį?

Atsako laukei 
Iš paukščio godžiai, 
Trelės aidėjo— 
Tau skirti žodžiai: .

“Norint suprasti
Mįslę tą slaptą, 
Reikia pačiam tau 
Lakštingala tapti.”

J. Šimonis
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MANO ATSIMINIMAI RAPOLAS MERKIS

praeities
(Tąsa)

Vainaikėnai veža pas kunigą 
ir uredninką

pergyvenimų

Pusvarstis nuo Duokiškio, ant Kama-
jų kelio Ušpalius yra Vainaikių kai
mas, kurio vyrus klebonas daugiausia 
panaudodavo. Murniko darbas prie baž
nyčios buvo baigtas, tai persikėlėm dva
reliu einant i Svėdasus, kapines apmū
ryti.

Nedėldienį prievakariop skubėjau va
žiuoti dviračiu į darbą. Bet važiavau per 
Vainaikių kaimą, nes turėjau reikalą 
sustoti pas K. Pranskunaitę, pasiimti 
knygučių ir palikti naujų. Pranskunaitė 
buvo žymi bažnytinio choro dainininkė. 
Bet pokalbiai su murnikioku ir knygutės 
ją visai atvėsino nuo choro. .

Tik ką pradėjome atrinkinėti knygu
tes. kaip staiga įsiveržė trys vyrai į sek
lyčią. ginkluoti lazdomis. Pripuolė prie 
manęs, surišo ilga virve. Mušdami iš
braukė į kiemą, pririšo prie medžio ir 

X- mušdami vis keikė, kad bedievis, buntau- 
čikas patekęs į jų rankas.

Vienas iš gerai įsigėrusių mušeikų pa
darė man įdomų kaltinimą: Sako, ne- 
seniausia netoli jų kaimo buvęs prili
pytas socialistų plakatas, raginantis 
švęsti gegužės pirmąją dieną. Suriko į 
stovinčius, daug jaunu ir senų vyrų ir 
moterų: “Matote, socialistai nori įvesti 
dar viena šventę. O švenčių mes ir taip 
daug turime, nespėjame nei laukų dar
bus apdirbti!”

Buvau sumuštas ir sukruvintas. Gir
dėdamas toki kaltinimą jaučiau, kad 
reikia labai daug dirbti, kentėti kol tų 
žmonių protavimas pasikeis...

Du girti brostvininkai ilgai plūdosi ir 
kojomis spardė prie medžio pririštą, su
bėgo kaimo vaikai ir seniai, kiti pradėjo 
juos drausti kam muša jiems nieko* blo
go nepadarius. Vienas suriko: Tai kur 

v-mes jį dabar dėsime? Kitas patarė: 
" “Vežkime pas kunigą, kaip jis liepė.”

Bėgo ieškoti kaime desėtninko, kiti 
kinkė arklį. Į vežimą įmetė kiek šiaudų 
ir surištą nuvežė' pas kleboną Duokiš
kiu. Jie pagrobė iš manęs apie tuziną 
knygučių ir revolverį, užtaisytą mažais 
šratais šunims nubaidyti. Du vyrai nu
nešė grobi kunigui, vienas paliko sau
goti. Prašiau, kad ir man leistų pama
tyti kunigą, bet jie atsakė, kad kunigas 
įsakęs vežti į Kamajus pas uredninką.

Kamajai dar virš 10 varstų. Beva
žiuojant, pradėjo išsipagirioti ir tarėsi, 
kuo mane kaltins. Desėtninkas patarė 
sakyti teisybę. Man surištos rankos vi
sai nutirpo, prašiau, kad paliuosuotų. 
Daug kalbėjau jiems, kad jiems nieko 
bloga nepadariau, tik priešinaus dar
bams ant kunigo ūkio. Susimylėjo, at- 

, rišo virves, važiavau sėdėdamas.
Kamajai Zarasų apskrityje, o aš vilk- 

jįinergietis. Mano urėdninkas netoli Svė
dasų. Kamajuose urėdninkas buvo tik 
laikinai atsiųstas, ir biski mokąs lietu
viškai, aš kiek rusiškai. Urėdninkas pir
ma apklausinėje atvežusius kalinį. Jie 
visi sakė, kad nieko prieš mane neturi, 
pažįsta per trejus metus dirbusi kaipo 
murninką. Areštavo, atvežė, kad kuni
gas jiems liepęs.

Kuomet mano pasakojimus pradėjo 
užrašinėti, aš pradėjau juos skųs
ti už mušimus, ir neteisėtą areštą, 
nes dėl to yra policija, kodėl jie nepra
nešė policijai? Urėdninkas tai užrašė 
kaip mano skundą. Knygutės, nors klas
tingą, dauguma turėjo pažymėjimą “Do 
zvolena cenzuroju.”

Apie revolverį nupasakojau istoriją: 
Vienas staliorius skolinosi 5 rublius, 
užstatė revolverį. Dabar nežinau kur jis 
dingo. Vežiau dvaro urėdui, žadėjo pirk
ti. (Tas skolinęs buvo jau Amerikoje.) 
Po protokolu du brostvininkai pasirašė 
kryžiukais. Urėdninkas suprato*, su ko
kiais turi reikalą, ir pasakė: “Vežkite 
Rokiškin pas pristavą, pas mane nėra 
vietos kur ji padėti.”

Rokiškis iš Kamajų dar 22 varstai, o 
jau tamsi naktis. Vyrai basi ir pakulinė
mis baltomis kelnėmis, pradėjo urėdnin- 

ranka bučiuoti: — Ponuli, aš ne
galiu. Visi tą patį — negaliu. Urėd- 

' niunkas pareikalavo penkių rublių, kad 
^pasamdytų vežimą, čia bėda, kad, po- 
* nuliuk, pinigų neturiu. Trise vos sudė

jo rublį 60 kapeikų. Jiems leido važiuo
ti namo.

Urėdninkas klausia mane, kiek aš ga
liu duoti, kad paleistų ir mane. Jis už
siprašė 15 rublių, o aš turėjau tik pen
kis rublius. Pasakiau, kad miestelyje 
turiu keletą pažįstamų žydų, jei galė
čiau juos matyti, gal paskolintų. Su
tiko—žiūrėsime rytoj,. Rytą išleido mies
telin. Nuskubėjau pas J. Smalsčio sesu
tę, ji tuoj parūpino dešimkę. Aš jiems 
buvau pažįstamas ir žinomas. Tuojau su
grįžau pas urėdniką jis mielai priėmė 
dar 10 r. ir panaujino pokalbį apie pro
tokolą. Pasakė: “Aš sudaryčiau proto
kolą ir būtum laisvas, bet čia kunigo 
darbas, tai negaliu, turėsiu siųsti viską 
Vilkmergės policijai. Bet būk atsar
gus ...”

Peterburge
Urėdninko įspėjimą supratau labai 

svarbiu. Žinojau apie Alotų uredninką, 
netoli Svėdasų, Vilkmergės pavieto*. 1906 
metais jis važinėdavo su stražninkais 
po kaimus. Kur nužiūri turtingesnį 
ūkininką, patys pakiša šautuvą kur šiau
duose ir. “suranda ” Nelaimingas kai
mietis vargiai išsisuka be didelio kyšio.

Apie Rokiškio pristavą taipgi žino
jau, koks paukštis. Jei būčiau patekęs į 
jų rankas, būtų buvę prastai. Pasportą 
turėjau pasirūpinęs nuo seniau. Su
maniau važiuoti j Peterburgą, ten tu
rėjau pažįstamų. Niekuomet nebuvęs 
dideliame mieste, o ir kalbos stoka, bu
vo bėdos, kol suradau ieškomus draugus. 
Draugų gelbstimas už savaitės buvau 
įdarbintas Baltiškame laivų statybos 
fabrike pas kontraktorių, kuris karinių 
laivų statybai turėjo pailginti fundamen
tą. Apsigyvenau pas južintiškį revoliucinį 
veikėją F. Juosponį. Jis rendavojo ma
žą kambarėli, o man gavo virtuvėje kam
putį. Geležinė lovutė šeimininkei dieną 
buvo staleliu, o naktį man poilsio lovutė.

Apie tų laikų Peterburgo darbininkų 
vargingą gyvenimą labai liūdni prisi
minimai, o juos daugelis žino, tai kam 
čia apie tai pasakoti. Pavyzdžiui: Bal
tiško fabriko nuolatiniai darbininkai 
gaudavo mokesti už 10 valandų 60 iki 
80 kapeikų už diena. Tai gyvenk, jeigu 
dar turi šeimos. Kontraktorius už 10 
valandų mokėjo po vieną rublį. Bet rei
kėjo daugiau skubėti, ir darbas laikinas.

Šventadieniais drg. Juosponis mane 
supažindino su daugeliu įdomių dalykų. 
Pirmiausia nuvažiavome į caro žieminį 
palocių, prie kurio 1905 m. sausio 5 die
ną buvo didelis kraujo praliejimas. Bu
vau girdėjęs apie tą įvykį. Bet kuomet 
pasakoja žmogus, kuris buvo į koją per
šautas ir matęs, kaip gyvus ir nušau
tus arkliai trypė kojomis, mane labai 
jaudino.

Ne per toliausia nuo caro palociaus 
ant Nevsko prospekto buvo bažnyčia, 
kurioje vieną nedėldienį melsdavosi lie
tuviai, kitą lenkai. Ten kamputyje bu
vo būdelė laikraščių - žurnalų pardavi
nėjimui. Ją globojo vienas latvių tau
tybės (gaila, pavardę pamiršau), kitas 
Juozas Bartašius, lietuvis. Abudu pla
tindavo slaptą socialistų spaudą ir kiek
vieną nedėldienį juodu ten darbuodavo
si. Kiek tuo laiku buvo pažangių lietu
vių, gal visi juos žinojo ir gaudavo* drau
džiamą lietuvišką ir latvišką spaudą. 
Savaitraštis “Kova” irgi juos pasiekda
vo. Lankydavau juos kas nedėldienis. 
Susipažinau su daugeliu veikėjų. Tapau 
jiems net pagalbininku. Kuomet žmo
nės išsiskirsto, tai viską reikėjo išsineš
dinti.

(Bus daugiau)

PAPLŪDIMYS
Ridenasi mėlynos bangos, 
Toli tyvuliuoja laivai.
Vaikučiai pakrantėje nardos, 
Ir krykštauja sveiki linksmi.

Išnirę voliojos smėlyje, 
' Įšildytam saulės kaitros,

Išdžiūvę, gerokai įšilę, 
Vėl šoka į jūros bangas, 

Greta jų tėvai ar globėjai, 
Sugulę krantinės smėly. 
Čia šildosi saulės glėbyje, 
Tai neria j jūrą giliai.

K. žakavičienė
Kaunas

PRIEŠ 50 METŲ

Kaip Amerikos Komunistų Partija kūrėsi
Rugsėjo 1 dieną Amerikos Komunistų Partijai suėjo 

lygiai 50 metų. Apie revoliucinės partijos įsikūrimą aps
čiai medžiagos randame A. Bimbos knygoje “JAV dar
bininkų judėjimo istorija” XXVII skyriuje “Komunis
tinio judėjimo Amerikoje pradžia.” Tai įdomi informa
cinė medžiaga. Jos dalis čia seka:

Visi didieji karo meto ir 
pokarinio laikotarpio įvy
kiai Europos darbininkų ju
dėjime rado atgarsį ir Ame
rikos darbininkų gretose, 
ypač socialistų tarpe, pa
vyzdžiui, Europos šalių so
cialistų iš II Internacionalo 
įvykdytas darbininkų klasės 
interesų išdavimas karo 
pradžioje. Užuot stojusios 
prieš imperialistinį karą ir 
atsukusios ginklus prieš sa
vo šalių buržuaziją, įvairių 
šalių socialistų partijos pri
tarė imperialistiniam karui 
ir padėjo buružuazijai mo
bilizuoti ir mesti į karo lau
ką tūkstančius darbininkų.

Kokią poziciją šiuo klau
simu užėmė Jungtinių Ame
rikos Valstijų socialistai? 
Tuo klausimu JAV Socialis
tų partijoje negalėjo būti ir 
nebuvo vienos nuomonės. 
Socialistų partijos vadovai 
nepasmerkė atvirai ir gar
siai II Internacionalo vado
vų išdavystės, jie nesikrei
pė į Voki e t i j o s, Anglijos, 
Prancūzijos ir Belgijos so
cialdemokratų partijų eili
nius narius, ragindami juos 
sukilti prieš savo išdavikiš
kus vadovus. Atsirado ir 
tokių, kurie atvirai teisino 
Vokie t i j o s socialdemokra- 
tus-išdavįkus. Kiti negalė
jo suprasti, kodėl Prancūzi
jos socialistai turėtų būti 
smerkiami už “savo tėvy
nės” gynimą nuo vokiškojo 
militarizmo. Bet tuo pačiu 
metu JAV Socialistų parti
jos eilinių narių tarpe ne 
dienomis, o valandomis bren
do mintis, jog Europos ša
lių socialistų partijų vado
vai įvykdė nedovanotiną nu
sikaltimą prieš darbininkų 
klasę.

Kitas klausimas, ties ku
riuo suklupo pasaulio socia
listai, buvo Didžiojo Spalio 
socialistinė revoliucija Ru
sijoje. 1917 metų spalio 25 
(lapkričio 7) dieną pirmą 
kartą žmonijos istorijoje 
Rusijos darbininkai ir var
gingieji valstiečiai nuvertė 
buržuazijos viešpatavimą ir 
sukūrė savo valstybę—pro
letariato diktatūrą Tarybų 
valdžios forma. Tuojau
prieš Tarybų Rusiją — pir
mąją pasaulyje darbininkų 
ir valstiečių respubliką — 
sukilo visas kapitalistinis 
pasaulis. Ir blokada, ir gink
lo jėga, ir melu bei provo
kacijomis kapittalistai no
rėjo sutriuškinti Rusijos re
voliuciją ir grąžinti senąją 
išnaudotojišką santvarką 
Tarptautinei reakcijai ko
voje prieš Tarybų Rusiją ir 
komunizmą visokeriopai pa
dėjo Rusijos menševikai ir 
eserai, nusiritę į kontrre- 
voliucijos balą.

Tomis sunkiomis Rusijos 
revoliucijai dienomis jai bu
vo reikalinga viso pasaulio 
darbininkų pagalba. Neuž
teko žodžiais patarti Spalio 
socialistinei revoliucijai. Už
uojauta ir gražiai skamban
čios frazės negalėjo atrem
ti vidaus kontrrevoliucijos 
ir užsienio interventų ka
rinių jėgų. Vienintelė pa
galba, kurią galėjo suteikti 
Spalio socialistinei revoliu
cijai kitų šalių darbininkai, 
buvo jų aktyvi kova prieš 
savo šalių buržuaziją.

Iš kitos pusės, Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliu
cijos idėjos plačiai nuskam-

bėjo Vokietijoje, Austrijo
je-Vengri joje ir kitose cen
trinės Europos šalyse. Tų 
šalių darbininkai dar labiau 
sustiprino kovą prieš išnau
dotojų klases.

Kaip šitoje rimtoje pa
dėtyje orientavosi pasaulio 
socialdemokratija? Ar ji 
atėjo į pagalbą Didžiajai 
Spalio socialistinei revoliu- 
sistemai?—Nieko panašaus, 
tinio pasaulio darbininkus į 
ryžtingą kovą, ar ragino 
juos nuversti kapitalizmą ir 
padaryti galą tai kruvinai 
išnaudojimo ir priespaudos 
sistemai?—Nieko panašaus.

1919 metų kovo 2-6 die
nomis Maskvoje įvyko Rusi
jos komunistų partijos (bol
ševikų) iniciatyva sušauk
tas revoliucinių socialistų- 
internacion a 1 i s t ų kongre
sas, kuriame buvo įkurtas 
internacionalas (Komu
nistų Internacionalas) 
Kongresas priėmė manifes
tą — kreipimąsi į visų šalių 
darbininkus, kuriame šau
kė:

“Visų šalių proletarai, vie
nykitės kovai prieš imperi
alistinį barbarizmą, prieš 
monarchiją, prieš privilegi
juotas klases, buržuazinę 
valstybę ir buržuazinę nuo
savybę, prieš bet kokios for
mos ir rūšies socialinę ir 
tautinę priespaudą.

“Visų šalių proletarai, re
voliucinėje kovoje dėl val
džios ir proletariato dikta
tūros vienykitės po Darbi
ninkų ir tarybų vėliava, po 
Trečiojo Internacionalo vė
liava!”

Komunistų Internacionalo 
mestas šūkis. nuskambėjo 
visame pasaulyje. Visur re
voliucinis proletariatas su
tiko jį su dideliu entuziaz
mu, įgavo naujos drąsos, 
naujo pasiryžimo. Visose 
Europos šalyse revoliuciniai 
socialistai nutraukė ryšius 
su socialdemokratais ir su
sibūrė į komunistų partijas 
bei grupes. Kai kuriose ša
lyse dauguma socialistų 
partijų narių perėjo tiesiai į 
k.o munis tų partijų eiles. 
Vidurio kelio dabar nebeli
ko: arba su socialdemokra
tais ir už buržuaziją, arba 
su komunistais ir už prole
tarinę revoliuciją.

Dabar pažvelkime, kaip 
visa tai paveikė Jungtinių 
Amerikos Valstijų Socialis
tų partijos dešiniuosius va
dovus. Mes jau matėme, kad 
JAV Socialistų partijos de
šinieji vadovai atsisakė pa
smerkti II Internacionalo iš
davystę karo metu ir tik 
žodžiais pritarė Didžiąjai 
Spalio socialistinei revoliu
cijai. Į besiorganizuojantį 
Komunistų Internacio n a 1 ą 
jie žiūrėjo pro pirštus, at
sisakė nuoširdžiai prisidėti 
prie jo organizavimo ir nuo
lat kalbėjo apie II Interna
cionalo atgaivinimą. Gi tie 
jos nariai ir vadovai, kurie 
pritarė Komunistų Interna
cionalui ir reikalavo pada
ryti pakeitimus partijos 
programoje, atsižvelgiant į 
didžiulius pakitimus dėl ka
ro ir išaugusio darbininkų 
revoliucinio judėjimo Euro
poje, buvo apšaukti nesu
prantančiais' Jungtinių 
Amerikos Valstijų specifi
nių sąlygų ir apkaltinti ru
sų pamėgdžiojimu ir mėgi

nimu importuoti “Rusijos 
revoliuciją” į Ameriką.

Apie partijos taktikos ir 
programos keitimą JAV So
cialistų partijos vadovai nė 
galvoti negalvojo.

Dauguma JAV Socialistų 
partijos narių, ypač iš sve- 
timkalbių federacijų, pradė
jo bruzdėti prieš Bergerio, 
Hillmano ir kitų dešiniųjų 
vadų oportunistinę veiklą. 
1919 metais Socialistų par
tijoje susiformavo stiprus, 
gerai organizuotas kairysis 
sparnas. Oficialiuose parti
jos organuose revoliuciniams 
socialistams nebuvo leidžia
ma skelbti savo pažiūrų ir 
vesti idėjinės kovos prieš 
dešiniuosius. Todėl 1919 me
tų pradžioje revoliuciniai 
socialistai išleido brošiūrą 
“Socialistų partijos kairiojo 
sparno manifestas ir pro
grama.” Šią brošiūrą jie 
plačiai paskleidė tarp eili
nių narių.

Savo manifeste kairysis 
sparnas išdėstė milžiniškus 
pakitimus, įvykusius karo 
metu ir pokariniu laikotar
piu, išnagrinėjo priežastis, 
atvedusias į pasaulinį karą, 
o taip pat Europos šalių so
cialdemokratijos išdavystę 
ir smukimą. Jie nurodė, kad 
naujomis sąlygomis JAV 
Socialistų partija turi pa
keisti savo programą ir 
taktiką. Be to, buvo pažy
mėta, kad ir Jungt. Ame
rikos Valstijose darbininkų 
klasė pradeda atsipeikėti iš 
karinio svaigulio ir labiau 
aktyvina kovą prieš kapita
listų užpuolimus. ;

Kairysis sparnas virto to
kia didele jėga Socialistų 
partijoje, jog dešinieji va
dovai greitai priėjo išvados,, 
kad reikia griebtis žiauriau
sių ir neteisingiausių prie
monių, norint išlaikyti savo 
rankose partijos mašiną. 
1919 m. pavasarį įvyko par
tijos vadovaujančių organų 
rinkimai. Didele balsų dau
guma rinkimus laimėjo kai
riųjų kandidatai. Antai kai- 
r i o j o sparno kandidatas 
Džonas Ridas gavo 17,235 
balsus, tuo tarpu dešini/ijų 
atstovas Viktoras Bergeris 
— tik 4871. Nacionaliniame 
Vykdomajame., komitete 
kairiojo sparno kandidatai 
laimėjo 12 vietų iš 15.

Tačiau partijos dešiniojo 
sparno lyderiai, nepaisant 
jų triuškinančio pralaimėji
mo rinkimuose, nenorėjo at
sisakyti vadovavimo. Sena
sis partijos Vykdomasis ko
mitetas atsisakė pripažinti 
rinkimų rezultatus kaip 
“suklastotus”, pats pasilik
damas partijos vadovybėje, 
ir paskelbė apie nepaprasto
jo partijos suvažiavimo su
šaukimą rugpjūčio 30 die
ną. Bet dešinieji vadovai 
buvo tikri, kad suvažiavime 
jie ir vėl pralaimės, nes dau
giau kaip 75 procentai par
tijos narių ėjo su kairiuoju 
sparnu. Todėl dešinieji va
dovai pradėjo šalinti iš par
tijos kairiuosius elementus, 
iš anksto siekdami užtikrin
ti sau daugumą. Tokiu būdu 
Socialistų partijos Vykdo
masis komitetas išmetė iš 
partijos visą Michigan o 
valstijos organizaciją; po 
to sekė rusų, latvių, lie
tuvių, ukrainiečių, pietų 
slavų, vengrų ir lenkų fe
deracijos. Kiek vėliau iš 
partijos buvo išmestos 
Ohio ir Massachusetso 
valstijų organizacijos. Apie 
60 tūkstančių partijos na
rių buvo pašalinta iš parti
jos.

Dalis išmestųjų revoliuci
nių socialistų, sudariusių 
kairiojo sparno mažumą, 
nutarė rugsėjo 1 dieną su
šaukti savo konferenciją 
Chicagoje ir suorganizuoti 
Jungtinių' Amerikos Valsti
jų Komunistų partiją. Gi tie 
kairiojo sparno žmonės, ku
rie nebuvo išmesti iš Socia
listų partijos, nutarė jos ne
paprastajame suvažiavime 
kovoti už komunistinę pro
gramą.

Socialistų partijos dešinie
ji vadai jautė, kad su pasi
likusiais “kairiaisiais” irgi 
bus nelengva susidoroti su
važiavime, todėl pasikvietė 
j pagalbą policiją. Suvažia
vimas prasidėjo rugpiūčio 
30 dieną Chicagoje. Pirma
sis dienotvarkės punktas 
buvo mandatų komisijos 
praneši m a s. “Kairiaspar- 
niai” buvo išbraukti iš suva
žiavimo delegatų tarpo, o 
kai mėgino pasipriešinti, po
licija “gražinoj u’’ išprašė 
juos laukan. Dabar dešinie
ji vadai jautėsi ramiai, nes 
galų gale visas kairysis 
sparnas ir kartu apie. 87 
procentus partijos narių at
sidūrė už partijos sienų.

Pašalintieji iš suvažiavi
mo delegatai susirinko kitą 
dieną į savo suvažiavimą ir 
sukūrė JAV Komunistų 
darbininkų partiją. Rugsėjo 
1 dieną susirinko kairiojo 
sparno mažumos sušauktas 
suvažiavimas, kuriame bu
vo įkurta JAV Komunistų 
partija.

Buvo mėginta Socialistų 
partijos kairiojo sparno ma
žumos suvažiavimą sulieti 
su pašalintų iš nepaprasto
jo suvažiavimo delegatų su
važiavimu, bet veltui. Susi
rinkę į steigiamąjį JAV Ko
munistų partijos suvažiavi
mą delegatai pareikalavo, 
kad pašalintieji iš Socialis
tų partijos nepaprastojo su
važiavimo delegatai pereitų 
per mandatų komisiją, kaip 
atskiri delegatai, tuo tarpu 
šie reikalavo, kad jų priėmi
mas būtų kolektyvinis. Iš 
tų derybų nieko neišėjo. 
Taigi tuo pačiu laiku Chica
goje įvyko du komunistų su
važiavimai ir susiorganiza
vo dvi komunistų partijos: 
JAV Komunistų partija ir 
JAV Komunistų darbininkų 
partija.

Jungtinių AmerikosVals- 
tijų buržuazija greitai pa
juto, kad komunistinis judė
jimas reiškia jai rimtą pa
vojų, ir pasiryžo užgniauž
ti jį pačioje pradžioje, pa
skelbdama abi komunistų 
partijas nelegaliomis ir pra
dėdama prieš jas puolimą 
visomis valstybės jėgomis. 
1919 metų pabaigoje ir 1920 
metų pradžioje prasidėjo to
kia baisi reakcija, kokios 
šalis nebuvo mačiusi net ir 
karo metais. Pirmieji smū
giai buvo nukreipti prieš ko
munistus ir jų organizaci
jas. Prasidėjo žiauriausias 
komunistų medžiojimas vi
soje šalyje; buvo suimami 
ne tik komunistų partijų 
vadovai, bet ir eiliniai na
riai, kuriuos policija galėjo 
sugriebti. Valstybės proku
roras, .kruvinasis Palmeris, 
savo pranešime Senato juri
dinei komisijai pateikė to
kius duomenis apie komu
nistų suėmimus šalyje: 
“Nuo 1919 metų liepos 1 
die-nos iki 1921 metų sau
sio 1 dienos išduota 6,328 
orderiai svetimšaliams an
archistams (t. y. komunis
tams) suimti: iš jų per tą 
patį laiką panaudoti 4,138 
orderiai, anuliuota 2,919 or
derių, įsakyta deportuoti

(Tąsa 4-tam pusi.)’ z
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1,119 ateivių anarchistų, de
portuota 505”.

Toks staigus ir žvėriškas 
vyriausybės užpuolimas ne
galėjo neįnešti į komunistų 
eiles sumišimo ir laikino pa
krikimo. Silpnesnieji parti
jų nariai išsigando ir pasi
traukė iš komunistinio ju
dėjimo. Tiktai patys sąmo
ningiausi, daugiausia pasi
šventę, drąsiausi vyrai ir 
moterys liko ištikimi komu
nizmo idėjoms. Apie legalią 
komunis tinę organizacij ą 
nebebuvo nė kalbos. Todėl 
abi partijos pasidarė nele
galiomis. Kas sako, kad ko
munistinis judėjimas nuėjo 
į pogrindį avantiūristiniais 
sumetimais, tas arba nežino 
faktų, arba sąmoningai 
veidmainiauja. Perėjimas į 
pogrindį buvo karti būtiny
bė. Tik taip buvo galima iš
gelbėti komunistinio judėji
mo vadovaujantį branduolį. 
Komunistai atvirai skelbė, 
jog jie persiorganizuoja ne 
tam, kad pasislėptų nuo ma
sių ir nuslėptų nuo jų savo 
tikslus, bet tam, kad toliau 
tęstų kovą.

Perėjimas į pogrindinę, 
nelegalią veiklą negalėjo ne
atsiliepti komunistiniam ju
dėjimui. Jeigu ir iki tol jis 
dar neturėjo plataus ryšio 
su darbininkų masėmis, tai 
dabar jis virto siauru, sek- 
tantiniu judėjimu, nors 
skelbė masių užkariavimo 
proletarinei revoliucijai šū
kį. Tiesa, abi partijos pripa
žino viešos,'legalios veiklos 
reikalingumą, bet jos netu
rėjo tinkamų organizacinių 
priemonių tokiai veiklai.

Reikia pabrėžti dar ir tai, 
kad tada, kai reakcija 
smaugė komunistus, profsą
jungos bei kitos masinės 
darbininkų organizacijos nė 
piršto nepajudino, kad juos 
užstotų. Reakciniai profsą
jungų vadovai dargi padėjo 
vyriausybei jos kruvinuose 
žygiuose.

Komunistų Internacion a- 
lo raginamos ir aplinkybių 
verčiamos Komunistų parti
ja ir Komunistų darbininkų 
partija 1921 metų gegužės 
mėnesį susivienijo į vieną 
organizaciją. Jungtinis su
važiavimas pavadino suvie
nytą partiją Jungtinių Ame
rikos Valstijų Komunistų 
partija, o buvusios Komu
nistų partijos programą pri
ėmė kaip pagrindą suvieny
tos partijos programai, ku
ri jau pilnai sutiko su Ko
munistų Internacionalo pro
grama tiek profsąjungų 
klausimu, tiek ir visais ki
tais pagrindiniais klausi
mais. Suvienyta JAV Komu
nistų partija ne tik kad at
metė senųjų konservatyvių 
profsąjungų griovimo poli
tiką ir skelbė, jog būtina 
dirbti jose, plėsti komunis
tinę propagandą ir agitaci
ją, bet ir pareiškė, kad lai
ko savo revoliucine pareiga 
gelbėti tas profsąjungas 
nuo sužlugimo, į kurį jas 
vedė neteisinga jų reakcinių 
vadovų politika, ir pertvar
kyti jas nauju pagrindu į 
industrines sąjungas. Ko-

munistai taip pat paskelbė, 
kad jie daugiau nebepasi- 
tenkins propagavimu masė
se savo galutinių tikslų, to
kių, kaip buržuazijos vieš
patavimo nuvertimas ir pro
letariato diktatūros, kaip 
Tarybų valdžios formos, 
įvedimas, bet taip pat uo
liausiai dalyvaus kasdieni
nėje — darbininkų klasių 
kovoje.

Dėl komunistų veiklos 
profsąjun g o s e suvienytos 
partijos programoje buvo 
sakoma: “Komunistų parti
ja smerkia revoliucinių ele
mentų pasitraukimo iš vei
kiančių profsąjungų politi
ką. Šitie elementai turi pa
silikti su plačiomis organi
zuotų darbininkų masėmis. 
Komunistai turi aktyviai 
dalyvauti kasdieninėse 
profsąjungų kovose ir joms 
vadovauti. Jie turi negailes
tingai ir be nuolaidžiavimo 
kovoti su socialpatriotiniais 
ir reakciniais vadovais, juos 
kritikuoti, kelti aikštėn jų 
darbus ir vyti juos iš vado
vybės ... Tiktai taip bus ga
lima sulaikyti profsąjungų 
smukimą, pašalinti reakci
nius vadus iš profsąjungų 
vadovybės, sudaužyti biuro
kratinę mašiną ir jos vieto
je sukurti dirbtuvių delega
tų aparatą, praplėsti prof
sąjungas ir palaipsniui išvy
styti jas į industrines są
jungas.

Vadinasi, komunistai da
bar griežtai atmetė pasi
traukimo iš esamų profsą
jungų taktiką ir pasiryžo 
dirbti jose, siekdami apva
lyti jas nuo reakcinių vado
vų ir paversti klasių kovos 
organais.

REIKALINGA RAŠTINĖS 
DARBININKĖ

Reikalinga LDS Centro 
raštinei darbininke. Pagei
dautina, kad mokėtų lietu
vių ir anglų kalbas ir kad 
būtų susipažinus su rašti
nės darbu. Kreipkitės šiuo 
adresu:.— Association .of 
Lithuanian Workers, 104-07 
102nd St., Ozone Park, N.Y. 
11417. Tel.: 212-MI 1-6699.

Chicago, 111.
Mirė solistas A. Kutkus
Naujas ateivis, bet senos 

kartos operos dainininkas, 
solistas ir muzikas Aleksan
dras Kutkus mirė rugsėjo 
6 d., Čikagoje.

Jis atvyko į šią šalį 1949 
metais ir visą laiką gyveno 
Čikagoje. Velionis buvo gi
męs Lietuvoje, Rokiškio ra
jone, 1889 m. balandžio 6 d.

Buvo pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje. Palaido
tas rugsėjo 10 d., Lietuvių 
tautinėse kapinėse.

Panaujintos demonstracijos 
prie statybos

Kun. Jesse Jackson buvo 
vienas penkių areštuotų, kai 
koalicija atnaujino demon
stracijas, dėl daugiau dar
bų juodiems statybose prie 
University of Illinois Chi
cago Circle Campus. De
monstracija buvo pirma nuo 
rugpiūčio mėnesio vidurio, 
kai apygardos teismo teisė
jas išdavė draudimą staty
bos vietas pikietuoti.

Kun. Jackson, direktorius 
Operation Breadbasket ir 
kiti buvo areštuoti, kuomet 
atsisakė apleisti statybos 
vietą ir norėjo paaiškinti 
Koalicijos reikalavimus sta
tybos darbininkams.

Areštuotieji buvo prista
tyti į užstatų teismą, bet jie 
atsisakė užsistatyti po $25 
iki teismo.

—Mes geriau pakentėsime 
kalėjime, iki galėsime dery
bas turėti dėl daugiau dar
bų juodiems statyboje,—sa
ke kun. Jackson užstatų tei
sėjui John J. Moran.

Demonstracijoje dalyvavo 
apie tūkstantis — daugumo
je juodų jaunuolių. Polici
ninkų su šalmais ir dujomis 
buvo per 300o Ms.

Pažangios spaudos naudai 
banketas-vakarienė

šeštadienį, spalio 11, Ame
rikos Legijono salėje (prie 
Clinton St.) įvyks LDS 6 
kuopos tradicinis metinis 
banketas - vakarienė sukėli
mui mūsų spaudai būtiniau
sios piniginės paramos, ku
ri “Laisvei,” “Vilniai” ir 
“Liaudies Balsui” šiuo metu 
yra labai reikalinga.

Parengimas yra gerai pla
nuojamas ir veikiausiai bus 
sėkmingai įvykdytas. Mat, 
mūsų geros šeimininkės per 
ilgą metų eilę daug yra pa
sidarbavusios suruošim u 
banketų ne tik savo spau
dos paramai, bet ir kitiems 
svarbiems visuomenini a m s 
reikalams. Jos ir dabar pir
mauja šiame darbe.

Turime sumanias drau
ges rengimo komisijoje: 
Marutė Lynn, Helenutė Pa- 
giegalienė ir Onutė Dish. 
Joms pagelbėti pasižadėjo 
Mainionienė, jaunoji O. 
Mainionienė ir O. Kireilie- 
nė. Jos su pakilusiu ūpu ir 
gana energingai pradėjo 
darbuotis: platina bilietus, 
veda pasikalbę j i m u s apie 
maisto patiekalų sudėtį 
ir t. t.

Kad šis banketas būtu ti
krai sėkmingas, tai mes visi 
kiti LDS 6 kuopos nariai, 
taip pat “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojai ir pažan
gios veiklos rėmėjai turėtu
mėm nors su maža savo dar
bo dalele prisidėti.

Suruošimui banketo ir 
dar tokiam svarbiam tiks
lui, kaip spaudos paramai, 
yra visokių būdų kaip pri
sidėti su pagalba. Pavyz
džiui, dvi ar trys šeiminin
kės, susitarusios, pagal savo 
nuožiūrą gali pagaminti ko
kį patiekalą, iškepti pyra- 
gų-tortų bei kitokių saldu
mynų, tinkamų prie šiltos 
kavutės, ir pranešti rengė
joms, kad tas ir tas bus pil
nai paruoštas ir atvežtas į 
salę. Gali ką nors parūpinti 
ir draugai vyrai. Keliese su
sitarę gali nupirkti alaus 
arba ko stipresnio ir pado
vanoti šiam banketui. Prie 
to, dar galima priminti ir 
pinigines dovanas, kurias 
komisija panaudos supirki
mui maisto. Tai sumažins 
išlaidas ir, žinoma, padi
dins paramą spaudai. Su
telkime jėgas tam gražiam, 
svarbiam tikslui ir visi pa
gal išgalę pasidarbuokime.

Po skaniai sveiko maisto 
paruoštos vakarienės, bus 
demonstr u o j a m o s gražių 
nuotraukų skaidrės (slides), 
kurias demonstruos visiems 
vietos gyventojams gerai 
žinomas Broome apskri
ties planavimo ypatingas 
įgaliotinis, jaunesnės kar
tos lietuvis Juozas M. 
Misevičius. Mat, jis dar 
neseniai sugrįžo po ilgos ke
lionės po Europą, aplankė 
kelias šalis, susipažino su 
jų svarbiomis įstaigoms, 
moksliniais įrengimais ir 
žmonių gyvenimu. Jis pats 
sakė, kad parsivežė labai 
daug gražių spalvotų nuo- 
t r aukų ir mielai sutiko 
mums jas parodyti.

Tai matote, vietos ir pla
tesnės apylinkės mieli lietu
viai, kad pasivalgę sveiko, 
skanaus maisto ir pasivai
šinę, turėsime progą pama
tyti ir gražias nuotraukas, 
kas paįvairins mūsų vaka
rą.

Pradžia 6 vai. vakare. Įė
jimas tiktai $2.50 asmeniui.

Visus maloniai prašo da
lyvauti rengimo komisija.

Ona Welhis

Visų pagarbus LLD 45 
kuopos narys Domininkas 
A. Litvaitis mirė rugpiūčio 
31 d., sulaukęs 77 metus am
žiaus. Gyveno savam name 
vienas, 4710—18th Ave. So. 
Kaimynai ir tolimesni drau
gai pasigedoDomininko, kad 
niekur jo nematyti; pasitei
ravę rado jį negyvą. Augęs 
Lietuvoje, Kapsuko apylin
kėj, į Ameriką atvažiavo 
1912 metais. Pirma atsikė
limo į Floridą jis gyveno 
Cleveland, Ohio. Paliko dvi 
dukteris, Birutą Leisey, gy
venančią Čikagoje, ir Eve
lyn Fier Detroite, abidvi su 
šeimomis, Lietuvoje, brolį 
Petrą ir seserį Marijoną 
Litvaitytę. Dukterys atvy
kusios sutvarkė savo tėvo 
laidojimą.

Litvaitis buvo tykaus bū
do žmogus, gražiai sutvarkė 
pomirtinį gyveimą. Kapinė
se užsisakė vietą mauzolie
juje, į kuopos iždą pasidėjo 
tam tikrą sumą pinigų, kad 
po jo mirties palydovams 
būtų iškelti pietūs. Tik gai
la, kad laidojimo dienoje ne
galėta gauti salės dėl išda
vimo lietuviškų pietų, kaip 
Domininkas pageidavo. Bet 
kuopos veikėjai savo nario 
pageidavimą išpildys vėliau, 
iškels pietus, sukvies paly
dovus. Tam pritarė ir ve- 
lionies dukrelės.

Netekome ramaus būdo 
žmogaus. Lai ilsisi jis Flo
ridos žemėje.

Rugsėjo 7 d. įvyko LLD 
45 kuopos susirinkimas. Su
sirinkimą atidarė ĮĮ vai, Or
ganizatorė Paulina Blaškie- 
nė, pirmininku išrinktas V. 
J. Valley. Valdyba šiuo tar
pu nieko pranešti neturėjo, 
išskyrus f in., raštininką J. 
Sholuną, pateikusį finansinį 
kuopos stovį..

Pramogų rengimo komisi
jos raportai priimti su pa
gyrimu. Išrinkta į pramogų 
komisiją šiam mėnesiui veik
liausios draugės moterys ir 
vyrai.

Svarstant spaudos reika
lus pasirodė, kad kuris lai
kas neparemta “Vilnis.” Tad 
nutarta pasiųsti didoką su
mą žaliukų, kad “Vilnis” il
gai gyvuotų. Svarstyta ir 
apie abiejų laikraščių “Lais
vės” ir “Vilnies” vajų. Bu
vo užklausti draugės ir 
draugai, kad apsiimtų sėk
mingam pravedimui vajaus 
darbo mieste ir ,apylinkė j e.' 
Kai kurie pareiškė, kad jie 
nori apsisvarstyti iki sekan
čio mėnesio susirinkimo. Tai 
ir atidėtas vajininkų rinki
mas.

Kaip paprastai, po susi
rinkimo buvo pateikti ska
nūs pietūs. Juose dalyvavo 
palaidoto Litvaičio dukte
rys su šeimomis. Kai ku
rie jų kalbėjo trumpai, bet 
įdomiai. Buvo ir daugiau 
svečių: J. ir S. Juknių sū
nus Edwardas iš Čikagos, 
Mr. ir Mrs. W. Foster iš 
Niujorko ir nauji šios apy
linkės (Seminole) gyvento
jai Charlie ir Marytė Bozai.

Kuris laikas sirguliuoja 
kuopos narys drg. Stattman. 
Linkime jam susveikti.

Vikutis

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas Pompidou ra
portavo, kad jo pasitarimai 
su Vakarų Vokietijos kanc
leriu Kiesingeriu buvo sėk
mingi Europos progresui.

Po vasarinių atostogų 
LLD 2-ros kuopos ir L. Pi
liečių klubo susirinkimas 
įvyko rugsėjo 6 d. Narių 
prisirinko geras būrys, dau
giausia moterų, tik 5 vyrai.

Klubas užlaiko kambarius 
318 W. Broadway, kur pro
gresyviai gali susirinkti ir 
turėti parengimus. Bet už
laikyti tą vietą mums daug 
kaštuoja. O kitų pajamų ne
turime, tik iš parengimų ir 
narių duoklių. O narių skai
čius kas metai mažėja ir 
mažėja. Taigi, kad palaiky
ti tą vietą, klubas vėl nu
tarė turėti socialinę popietę 
kas šeštadienį, 3 vai. Pirma 
popietė įvyks rugsėjo (Sep.) 
20 d. Po žaismių bus ka
vutės su užkandžiais. Klu
bas kviečia visus dalyvauti 
smagiose popietėse ir tuo 
paremti klubą.

LLD kuopos susirinkimas 
įvyko rugsėjo 6 d. Finan
sų sekretorė Elzb. Repšie
nė raportavo, kad dar ketu
ri LLD nariai neužsimokėję 
už 1969 metus. H. Tama
šauskienė pridavė $15 už 
parduotas knygas. Nutarta 
tuos pinigus paaukoti atei
vių teisių gynimui ir pri
dėti iš kuopos iždo $1. Tam 
tikslui taipgi aukojo Suza- 
na Šukienė $5, H. Tamašaus
kienė $5, J. Butkus $3 ir P. 
Žukauskienė $2. Tai pasi-. 
darė $40.

Buvo diskusijų apie mū
sų laikraščių vajus. “Lais
vės” vajininkų , ipjjiikiihąš 
paliktas ^ekahčiam susirin
kimui. “Vilnies” vajus jau 
prasidėjo. Tai kam reikia 
atsinaujinti ar naujai užsi
rašyti, malonėkite kreiptis į 
S. Rainardą, 40 Ripley Rd., 
Dorchester. Jis mielai pa
tarnaus.

Buvo pageidavimų pa
kviesti Tarybų Ambasados 
antrąjį sekretorių Juškį at
važiuoti į Bostoną ir susi
pažinti su Bostono ir apy
linkės lietuviais. Su juo su
sisiekti palikta S. Rainar- 
dui.

Po susirinkimo pasirodė, 
kad vienos mūsų geros 
draugės, dargi kuopos pir
mininkės, Karolinos Kaz
lauskienės gimtadieniui P. 
Žukauskienės duktė Alenu- 
tė Bond iškepė birthday 
keiką. Sudainavom jai “Il
giausių metų” ir palinkę jom 
jai dar daug metų sveikai 
būti ir darbuotis progresy
viame veikime, kaip ir iki 
šiol. O ji visiem padėkojo 
ir paaukojo “Laisvei” ir 
“Vilniai” po $10. Sakė: “Aš 
noriu pareikšti širdingą 
ačiū drg. Andruliui už pa
rašymą ‘Vilnyje’ apie ma
no velionio vyro Mikučio 
gyvenimą taip gražiai.”

Sekantis susirinkimas 
įvyks spalio (Oct.) 4.

Mūsų ligoniai
Julia Žulis, 26 Thatcher 

St., Hyde Park, nesijaučia 
gerai, lanko gydytoją ir eis 
į Beth Izrael ligoninę pasi
tikrinti. Ją vargina galvo- 
skaudis. >

Waltas Baltušis, 20 S toll
man Rd., Jamaica Plains, 
turėjo sunkią operaciją ant 
inkstų, bet vėl pasidavė ope
racijai ant kitko.. Randasi 
Brook Hospitaly, 227 Sum
mit Ave., Brookline.

S. Rainard

Vienas mūsų detroitietis 
“Laisvės’’ skai t y t o j a s pa
kliuvo į taip vadinamą 
“Amerikos Lietuvių Tary
bos kongresą” ir dabar iš 
vienos jo sesijos rašo:

“Sekmadienį diskusijos 
rezolilucijų klausimu. Pir
mas klausimas, “kaip išva
duoti mūsų brangią tėvynę 
Lietuvą.” Delegatai duoda 
komisijai velnių, kad kai 
meldėsi bažnyčioje, nebuvo 
iškelta vėliava ir nebuvo 
himnas sugiedotas.

Prasidėjus diskusi joms 
vaduotojai sako: Mūsų Lie
tuva yra pavergta rusų ko
misarų. Komisarai vargina 
mūsų brolius ir seseris, ka
lėjimai pilni. Nėra drabu
žių, nėra valgių. Žmonės 
serga džiova, nėra ligoninių 
mūsų broliams priglausti. 
Vėžio ligoms turi 
pusę mašinas, bet 
pasenusios, neturi 
naujoms nusipirkti, 
las verčiamas rusų

Kai kurie delegatai nu
siskundė, kad jiems kovoti 
prieš rusus sunku, nes “pi- 
nigiškai mes esame ubagai.” 
Vienas sako: Turime kreip
tis prie Amerikos valdžios, 
senatorių, kongresmanų ir 
prezidento Nixono, prašy
dami pinigiškos pagalbos.

dvi ir 
ir tos 
pinigų 
Moks- 

kalba.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos policija areštavo dau
giau kaip 2,0.00 žmonių tarp 
kurių ieško JAV ambasado
riaus Elbricko “kidnaperių”

Londoną s.—Anglijos Dar
bo Unijų Kongreso atstovai 
pareiškė, kad unijos gali iš
šaukti s generalinį streiką, 
jeigu nebus moterims mo
kama lygi alga su vyrais už 
lygų darbą.

troitę, visiems šio kraštu 
lietuviams pataria: ’

1. Nelankyti iš Lietuvos 
atsiunčiamų ansamblių, so
listų, rašytojų ar muzikų 
koncertų, teatralų vaidini
mų, meninių parodų ir spor
tininkų pasirodymų...

2. Nevažiuoti į Lietuvą... 
Tai ypač patariama visuo
menės veikėjams, dirban
tiems pagrindinėse lietuvių 
organizacijose, laik r a š č i ų 
redakcijose ir kituose vado
vaujančiuose postuose.

3. Vengti susitikinėti su iš 
Lietuvos atsiunčiamais par
eigūnais mokslininkų, rašy
tojų, kunigų, menininkų...”

Cranford, N J.
Rugsėjo 7 d. laikytas 

54 kuopos susirinkimas pašf 
Lilly Novak. Po išklausymo 
kuopos reikalų, buvo komi- 
sijos išduotas raportas iš at
sibuvusio pikniko. Piknikas 
buvo pasekmingas visais at-

Pelno liko $190.
Po to Lilly užkvietė susi

rinkusius draugus prie vai
šių. Draugai vėl sumetė 
$10, kad padaryti lygią su-

Gavę pinigų galėtume išleis- ^00 pelno nuo pikniko, 
ti brošiūras, buletinius, laik- Ylsa? pelnas Laisvei. Ačiū
raščius, įtrauktume į vie
nybę ukrainiečius, latvius, 
estus, ir t. t. Sykiu dirb
dami, galėtume pasiluosuoti. 
Taipgi mes galėtume dide
les lentas pastatyti Wa- 
shiri^tone prie Baltojo Na
mo ir prie visų didžiųjų 
miestų kryžkelių. Jas pra
važiuodami žmąnės skaity
tų ir padėtų mums Lietuvą 
išvaduoti iš rusų komisarų. 
Washingtonas galėtų tą pa
daryti, kadangi Amerika 
yra galinga šalis. Ji galėtų 
rusų komisarus sutvarky
ti. ..

Taip ir ėjo visą popietę 
per keturias valandas. Nie
ko daugiau, tik koliojimas 
Rusijos. Užsibaigus tom vi
som meliodijom, buvo vaka
rienė ir šokiai, bet įėjimas 
$10 asmeniui, tai aš nėjau.”

Taip pat draugas prisiun
tė “Rezoliuciją bendradar
biavimo su pavergtos Lietu
vos lietuviais klausimu,” 
kurioje, tarp kitko, sakoma:

“Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas, susirin
kęs 1969 metais rugpiūčio 
mėn. 30 ir 31 dienomis De-

komisijai už pasidarbavi
mą — Lilly Sherelienė-No- 
vak, L. Vaičionienei, Anna 
Mason ir B. Makutėnienei.

Susirinkimas pripažino di
delį kreditą komisijai. Ačiū 
dalyvavusiems piknike.

B. M. \

Įvairios Žinios
Washingtonas. — Maisto 

ir vaistų administracijos 
pareigūnas Kinslow sako, 
kad nuo 10 iki 20 milijonų 
amerikiečių kasmet suserga 
apnuodytu maistu, o valdžia 
tuo klausimu nieko nedaro.

Norwalk, Conn. — Moky
tojų Sąjunga priėmė kom
promisinį pasiūlymą ir to
kiu būdu buvo baigtas mo
kytojų šešių dienų streikas.

Nairobi, Kenija.— 32 me
tų Kikuju rastas kaltu 
užmušimą Tom Mboja ir ifir- 
teistas pakarti.

REVERE, MASS.

Liūdna Sukaktis

Antanas Kavoliūnas
z

Mirė rugsėjo 15, 1961

Negailestinga mirtis atskyrė mūsų mylimą 
tėvelį. Mes visuomet prisimename tą dieną su 
dideliu širdies skausmu, nors jau 8 metai suė
jo, kai mus palikai, brangus tėveli.

Duktė Julė
Sūnus Viktoras

PHILADELPHIA, PA.

Antanas Kristaponis
Liūdnas ir skaudus prisiminimas mirus mūsų 

mylimam tėveliui, kurio gyvybę išplėšė žiauri 
mirtis rugpiūčio 3 dieną. Liūdi jo —

Birutė, duktė ir jos vyras J. Stankus, 
anūkę Brenda ir sūnus Kęstutis, 
jo žmona ir penki anūkai



Antradienis* Rugsėjo (September) 16, 1969

Užkonservuoti plaučiai
Bandydami persodinti 

jaučius, chirurgai susidu
ria su daugeliu sunkumų. 
Pavyzdžiui, niekas anks
čiau nėra išlaikęs iš orga
nizmo išimtų plaučių ilgiau 
kaip dvi valandas, o ligonį 
paruošti plaučių persodini
mo operacijai reikia gero
kai daugiau laiko.

Brooklyno medicinos cen
tro gydytojams pavyko išti
są parą 4° temperatūroje 
išlaikyti deguonies prisotin
tą plaučių audinį specialia
me tirpale, kuriame yra 
organinės medžiagos hepa
rino.

BUSINESS OPPORTUNITY

SHELL-PHILA.

Shell has a 3-bay ranch style sta
tion available at:

GIRARD & SUSQUEHANNA
Phila., Pa.

This station is located at the Gi
rard Ave. on -off exit ramp of 1-95 
and will enjoy both transient and 
neighborhood business.

EXCELLENT INCOME 
OPPORTUNITY

4 WEEKS TRAINING 
FINANCING AVAILABLE 

TO HELP YOU 
GET STARTED

For information call
Mr. Ingram or Mr. Barnes 

215—TE 9-4360.
(66-71)

What Do We Know About Cancer
Although medical science 

still has a great deal to 
learn about how cells be
come cancerous, a consider

able amount of knowledge 
does exist about the varie
ty of cancers and where 
and how they occur in dif
ferent parts of the world, 
Dr. S. B. Gusberg, Pres
ident of the American Can
cer Society’s New York City 
Division, said today.

“There are forms of can
cer that are more com
mon than they used 
to be, and other forms have 
become less common,” he 
continued. “But the in
cidence of various forms 
differ around the world,” 
Dr. Gusberg said. 
“For example, skin and lip 
cancers,” Dr. Gusberg ex
plained, “are many times 
more common among white 

^People in the southern half 
of the United States than 
among white people in the 
northern part. Breast can
cer is more common among 
women in Drael than among 
women in Japan,” he add
ed.

Only educated guesses 
have been made about the 
differences in breast cancer 
distribution; but the inci
dence of skin cancer is ve
ry definitely linked with 
direct over-exposure to the 
sun and the color of the 
skin.

“While lung cancer is the 
most common cause of can
cer deaths among men in 
England and Wales, in Ice
land, only 1,000 miles dis- 

Mant, lung cancer is a much 
less common cause of death” 
he continued. He added that 
while cancer of the liver 
causes half of all cancer 
deaths among the Bantu in 
Africa, in Europe and North 
America it accounts for less 

» than 4 per cent of cancer
jjdeaths.

Dr. Gusberg noted that 
uterine cancer mortality 
remains high in Chile, while 
in the United States where 
the famed “Pap” test is re
sulting in earlier treatment 
for women, the mortality 
rate has fallen sharply.

, Breast cancer, too, also 
varies greatly in different 
parts of the world, Dr. Gus
berg said.

“With some 65,000 new 
cases each year, death from 
this type leads all other can
cer deaths among U. S. 
women. It is in Australia 
and Finland and is increas
ing in Europe, North Amer- 
ca and Israel. It is ex- 

{*. ^Memely low in Japan, how
ever, where only 4 per cent 
of the female cancer deaths 
are from this form of the
disease. Similarly, breast] jau turi 315,000 narių

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

tumors are more common 
in older women than in 
younger ones, and in wom
en who do not breast-feed 
their babies,” he said.

“It is also true,” Dr. Gus- 
berg said “that people liv
ing in Japan have a high
er rate of stomach cancer 
than those living in the 
USA. Why this is so is not 
clear,” he noted.

Dr. Gusberg concluded by 
stressing the importance of 
a knwledge of cancer’s sev
en warning signals and the 
urgency for prompt medic
al attention when a signal 
is discovered. The 1969 
Cancer Crusade slogan puts 
it very succinctly, he said,, 
by proclaiming “Help your
self with a checkup apd 
others with a check”.

(American Cancer Society)

Ką gali sprogimas
Tyrimų duomenys rodo, 

kad smogiamosios jėgos po
veikis medžiagai gali dary
ti stebuklus. Pavyzdžiui, 
kristalai, veikiant sprogi
mui, fantastiškai greitai au
ga— po 500 metrų per se
kundę. Nors sprogimas 
vyksta tik milijoninę se
kundės dalį, kristalai spėja 
per tą akimirką išaugti pu
sę milimetro. Be to, spro
gimai x padeda kelis šimtus 
kartų padidinti katalizato
rių aktyvumą.

Neseniai mokslininkai at
rado dar vieną viliojančią 
galimybę. Teoriniai apskai
čiavimai rodo, kad smogia
mosios bangos smūgis gali 
sukelti... deguonies polime
rizaciją. Šiuo atveju deguo
nis (esant normaliai tempe
ratūrai) tampa kietu kūnu 
arba beveik negaruojančiu 
skysčiu.

XXX PREPARATAS

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

LIFETIME JOB
OPPORTUNITIES

JOIN THE YOUTH MOVEMENT
AT BOSTON ENVELOPE

MECHANIC. Full time nights, 
diesel experience preferred. Union 
scale. Call Mr. Hanson at 201- 
869-6600. A-P-A TRUCK LEASING 
CORP., 1207 Tonnelle Ave., North 
Bergen, N. J. An equal opportunity 
employer. (65-71)

ELECTRICIAN

MACHINE OPERATORS
NURSE — R. N. 11 to 7 Shift.

STOCK HANDLERS
JANITORS

Apply Personnel office Millville Hos
pital, Millville, N. J. 609-825-3500, 
extention 34.

Suburban, Phila. firm needs quali
fied electrician as the result of ex
pansion program, several years ex
perience in installation & repair of 
all electrical apparatus, devices & 
circuits required. 
Excellent Employ, 
appt. call. Harry 
Tube Co., Frazer, 

NI 4-3100.

$3.52 per hour. 
Benefits. For 
Eckman Bishop 
Pa. 19355, 

(62-68)

(62-70)

CUSTODIANS
Full time, part time. Senior citizens 
eligible.
BERNARDS TOWNSHIP BOARD
OF ED.

C. A. CURTIS — 201-766-5177
(65-71)

NO DIPLOMA?
Freezer Warehouse man. Will 

train hard working man for future 
opportunity, 
man.

* Day or Evening Shifts * Master Medical Plan
* Paid Life Insurance * 9 Paid Holidays * Paid 
Vacations * Excellent Working Conditions.

For an interview, Call:
JIM DOHERTY — FA 5-6700

BOSTON ENVELOPE CO.
HIGH AND MAVERICK STS., DEDHAM, MASS. 02026

An Equal Opportunity Employer
(65-68)

CAREER OPPORTUNITIES
Due to recent expansion of our Division Sales Office in Madison — 

PHILLIPS PETROLEUM CO. (PHILLIPS 66) has openings for: 
TYPISTS-TRANSCRIBERS-MAIL CLERK

We offer excellent opportunities for advancement, secure employ
ment, pleasant surroundings, liberal benefits and salaries commen
surate with qualifications. Prior experience desirable but not neces
sary, if you have the desire and potential to learn. All applicants, 
including recent high school and business school garduates, will be 
considered. Office Building, attractive and relatively ne’v, has adja
cent parking and is served by public transportation. Call Mr. Fickel, 
or Mr. Cooper at 377-8100 for an appointment.

PHILLIPS PETROLEUM CO.
340 Main St., Madison, N. J. An Equal Opportunity Employer.

(66-69)

COUNTER WORK EXTERMINATOR

KEYPUNCH OPERATOR — for 
expanding IBM department. Must 
have experience on IBM 029 and 
059. For appointment call Mrs. 
Sarsfield at OR 6-2400.

(64-70)

BOOKKEEPER. Full charge. Know
ledge of A/P & A/R, payroll taxes 
and some typing. Call Mrs. Medica 
for interview. CE 6-4404. 533 No.
Uth St. (66-69)

WAITRESS to work in Cherry 
Hill’s newest and most unique res
taurant. Excellent starting salary 
and employee benefits program 
complimented with desirable work
ing conditions. Neat attractive ap
pearance. No experience required. 
Will train. Must be responsible and 
punctual. Full or part time position 
available. Apply:

THE PLACE
1609 N. Kings Highway 

Cherry Hill, N. J.
(67-74)

DRIVER—5 mornings a week with 
Station Wagon & School bus endor
sement for nursery school.

Call VI 4-1512. (64-68)

Good pay for right 
Call now! 845-8950. 

CUSTOM CUT MEATS 
Rochelle Park, N. J.

(65-74)

MALE HELP WANTED

Food preparation, utility workers, 
school cafeteria. Ft. Washington, 
Pa. 1 block from transportation. 8 
AM to 3 PM— 8 AM to 4 PM. No 
Saturday or Sunday, good pay. 
Meals, uniforms, paid holidays. Call 
for appointment. 215-MI 6-5316.

(67-69)

MAN with or without experience 
for N. J. Pest Control Co. Salary 
& commission & other benefits.

Call after 9 ;30 AM 609-662-3355.
(64-70)

HOUSEKEEPER, full charge for 
executive couple, 4 school aged chil
dren, must be expd with excellent 
references. Call Mrs. Carroll, WA 

(67-77)
ELECTRICIAN

SEWING MACHINE OPERATORS
Single needle and Hooper Ma

chine operators. Finish Pressers. Re
port Joseph H. Cohen & Sons. Pers, 
office, Broad & Lehigh Ave. 9—11 
AM. Philadelphia, Pa. 215—BA 3- 
8900. Ext. 53. (67-69)

CLERK-TYPIST
Accurate typing, invoices and 

general office duties. 
Permanent position.

Huntington Valley, Pa. area. 
Call 215-WI 7-2323.

(67-73)

Opening for an experienced elec- 
trican at our Bristol plant. Duties 
include both plant and office elec
trical work. Must be willing to work 
shift work. Starting rate $3.675 per 
hour plus shift premiums and libe
ral employee benefits. Apply at

3M 
COMPANY

Green Lane, 
Bristol, Pa.

Monday through Friday
Equal Opportunity Employer

(67-70)
An

WAITRESSES OVER 21
Experienced in dining room, neat 
and attractive. Apply in person to 

San Marco Restaurant,
27 City Line Ave., Bala Cynwood, 

Pa. 215-TE 3341.
(67-69)

BUS BOYS 
OVER 18

Some experience. Available to work 
evenings. Apply in person 
Marco Restaurant 
27 City Line Ave., 215-TE

Bala Cynwood, Pa.

to San

9-3341.

(67-69)

AUTO BODY MAN. To work in 
clean modern union shop. Excel, pay. 
Vacation. Blue Cross, Blue Shield, 
holidays, sick days and uniforms al! 
paid for by the Co. Call 609-665- 
2310. Ask for Mac Suders.

(67-71)

WATCHMAN. Immediate opening. 
Elevator Opr. for nite watchman 
work in downtown luxury hotel. Must 
be a dependable, mature 
with neat appearance. Full 
and pension benefits. Call 
5-2179. Phila., Pa.

person 
medical 
215-PE 
(67-74)

WAREHOUSE-health and beauty 
aids, 5 day week, paid holidays, va
cation, health and welfare, other 
fringe benefits, phone Mr. Burns, 
215-265-2250.

(67-77)

DORMITORY WATCHMEN for 
night shift, full and part time. $1.75 
hr. plus overtime. Start Sept. 1st. 
Call Brother Robert Zeigler, St. 
Gabriel’s Hall, 666-0556.

(67-74)

TOOLMAKER. North Newark 
Firm. Needs one first class man 
added to our tool' room in addi
tion to a long list of benefits we 
have our own parking and offer 
overtime and a rate of $4.25 to 
start. Apply in person or call 
Charles E. Green & Son, 625 Thirt 
St., Newark. 201-485-3630. (65-68)

PORTERS 
GARAGE MEN

DOOR MEN • ,
Good pay 

pleasant working conditions.
CA 4-1330

(65-71)

STOCK CLERK. 18 years or over 
High school graduate. Must drive 
Benefits. Good working conditions 
Call CU 8-9200. Philadelphia, Equa 
Opportunity Employer.

(68-72)

MECHANIC-TRUCK. Local Co. 
desires man expd. in all phases of 
truck maintenance. Must be able to 
assume mechanical responsibility for 
medium size fleet. Good starting 
sal. and many fringe benefits. Call 
Mr. Stanley. 609-663-2000 for appt. 
SUPER TIRE ENGINEERING CO. 
Pensauken, N. J. (68-73)

BUS BOYS’ Expd. for Jewish Ho- 
oliday. Apply St. Charles Hotel, At
lantic City, N. J., New Jersey Ave. 
on the Boardwalk. 600-334-5241.

(68-70)

MAIN LINE College has open
ings for food service employees in 
September. Cooks, service 
nel, receiving clerks and 
Full and part time. Call 
4427.

person
utility. 
LA 5- 
(65-71)

CUSTODIANS: Full time—2:30pm. 
to 11:30 p.m. Cleaning and care of 
school buildings. Must use floor 
scrubbing and polishing machines. 
Experience desired, but not necessa
ry—will train. Salary based on ex
perience and ability. Excellent bene
fits and opportunity. Apply to C. R. 
Ebersole, Rose Tree Media School 
District,
Pa. Tel. 565-0611.

172 Barren Road, Lima, 
(64-70)

MAINTENANCE—Electrician. Stea
dy work. Liberal fringe benefits. 5 
day work week. Bond Baking Co. 
300 E. Godfrey Ave.

PI 5-3440. Ext. 69.
(64-70)

Looking for future. You can have 
one with fastest growing retail food 
chains in the country. Paid vaca
tions, hospital plans. Profit sharing 
and credit union. Experience. Hard 
work and honesty. Interviews, Wed., 
Thur., and Fri. nights 7 PM. at 
7-11 Office, 1811 Chapel Av., Cherry 
Hill, N. J. 609-662-2901.

(66-69)

SHIPPING & RECEIVING. Please 
do not read this ad: Unless you wish 
to join Keene Corporation’s Shipp
ing Department team. We’re special. 
Are you ? We invite you to talk about 
a job that has a little bit more, be
cause we believe our employees are 
"something special.” Great pay, over 
$100 to start, plus O.T. Great bene
fits, Company paid.
Company paid.

KEENE CORP.—STONCO 
LIGHTING

333 Monroe Ave., Kenilworth. 
276-9000.

An Equal Opportunity Employer
(67-70)

CHAUFFEUR-HOUSEMAN

COMPOSING ROOM MACHNIST.

Phila. Center City apt., not sleep 
in. Excellent pay, benefits, etc. Must 
have exp. and good refs. For appt, 
please contact Miss Minifri, Kardon 
Chevrolet, Rt. 38, Mt. Holly, N. J. 
Call Phila. number 632-5100. (Cam
den) 609-235-7525. (Mt. Holly) 609- 
267-7400. (67-70)

MAINTENANCE ENGINEER. Top 
salary complete knowledge of hotel 
maintenance reqired. Low pressure 
boilers. Paid vacation. Call Colony 
Motel, 609-344-6121. Atlantic City, 
N. J. (68-72)

Experienced oil burner service and 
clean up man, year round job, call 
for interview, 609-467-0357, 8 to 5 
p. m. weekdays only.

(62-68)

STAFF DIETICION. Opening for 
an experienced dietician to work 
with special diets for patients. Sa
lary commensurate with experience. 
Liberal personal benefits. Hrs. 7 AM 
to 3:30 PM & 9:30 AM to 6:30 PM, 
with alternate week-ends. Apply 
Wilmington Medical Center, Per
sonnel Office, 501 W. 14th St., Wil
mington, Del. 19899. An Equal Op
portunity Employer. (68-74)

MAINTENANCE-TOOLROOM 
WORKING FOREMAN

SHEET METAL INSTALLER. Ex
perienced only. For heating and air- 
conditioning. Permanent position 
with long established firm. Good 
wages and fringe benefits. Wood
bury Fuel & Supply Co. Ask for Mr. 
Dierolf. Call 609-456-1400 or 609- 
845-2900. (68-71)

We haye need for an experienced 
man who is knowledgeable in the 
maintenance and repair of large in
jection molds. Individual must pos
ses supervisory capabilities for 6-10 
men of varying ethnic backgrounds 
and varying degrees of skill 
■must also possess a better 
average ability for divising 
building jigs and fixtures.

Knowledge of welding is also 
helpful.

Good starting wages and benefit 
program.

Contact Mr. N. Porter
201-757-2500 or visit.

and
than
and

UPHOLSTERER WANTED for 
large shop in business since 1926. 
Union shop. Top pay, vacation and 
benefits. Call 243-3394. ES 2-0360. 
LI 9-4363. Newark, N. J.

(68-74)

RONA PLASTICS, INC
1000 So. Second St., Plainfield, N. J.
An Equal Opportunity Employer 

(66-69)

Vengrijos mokslų akade
mijos Žemės ūkio mokslinio 
tyrimo institute nuo 1964 
iki 1966 m. buvo tiriamas 
XXX - preparato (chlorcho- 
linchlorido) poveikis javų 
kokybei, derlingumui ir stie
bo ilgiui. Paaiškėjo, kad 
preparatas padidina grūdų 
kiekį varpoje, taigi ir der- 
lių.

Įbėrus į dirvų azoto trąšų, 
javai sparčiai auga, jų stie
bai pasidaro pernelyg ilgi, 
o tai nėra pageidautina. 
XXX-preparatas šį augimo 
paspartėjimą neutralizuoja. 
Todėl XXX-*preparatą reko
menduojama vartoti kartu 
su azoto trąšomis.

ASSEMBLY WORKERS:
Rapidly growing Skylight Manu

facturer has opening for assembly 
men. Experience not necessary but 
mechanical background helpful. 
Start— $2.50 to $3.00 per hr. accord
ing to ability. Steady year ‘round 
work. Car pool available. Company 
paid benefits. 1) Hospital Insurance. 
2) Life Insurance. 3) A/S Insurance. 
4) 9 Paid Holidays. 5) Sick Leave. 
6) Pension Plan. 7) Vacation. Apply:
BOHEM MANUFACTURING CO., 

INC.
1222 Ridge Pike, Conshohocken, Pa.

Call 215-825-0130. (67-13)

With this knowledge you can have 
reasonable living and seashore 
year ‘round. Call collect, except 
& Sun. Herbert Krassenstein, 
chanical Supervisor, Atlantic 
Press, 1-609-345-1111.

life 
Sat.' 
Me- 
City

(67-72)

MECHANIC. Front and alignment.. 
All benefits. Minerva Auto Body, 
Toms River, N. J. 201-349-1027.

(67-71)

GOLF COURSE

SIDING, Roofers Applicators. New

construction. Top pay. Steady. 215

EL 6-2300. 8 a. m. to 4 p. m.

(65-71)

PORTERS 
I

Permanent. No experience neces
sary but helpful. Employees cafe
teria: 5 Day week, no Weekend, holi
days or nights. Hours 8:30 PM to 
4:30 PM. Own transportation ne
cessary. Uniforms & meals furnished. 
8 AM to 10 AM, to 2 PM. To 
3:30 PM.

302-999-3554.
An Equal Opportunity Employer 

(65-71)

CABINET Makers—Exp’d in formi
ca work. Union -shop, over-the-rate 
pay. Excellent health & welfare plan. 
Steady employment. Call 1-609- 
854-7080, ask for Sam Lacroce.

(63-69)

milžinas

Washington. — Valdžios 
darbininkų federacija dabar

Užtvanka ‘
Didžiausia pasaulyje už

tvanka bus pastatyta Pakis
tane, ant Indo upės. Jos 
aukštis — 148 m. ilgis — 3 
km. Prieš užtvanką tyvu-į 
liuos 250 kvadratinių kilo-: 
metrų ežeras. Ši vandens 
saugykla galės drėkinti 12( 
tūkst. kvadratinių kilomet
rų žemes plotą.

%Maintenance men. Springhaven Club.
Permanent. Call Mr. Snyder.

Between 2 ;30 and 3 P. M.
TR 2-4502.

(67-79)

MEN. To work in Stock and Shipp
ing Depts, of leading manufacturer 
of childrein’s apparel. Steady work, 
good benefits, overtime. Nannette 

Mfg. Inc., 3800 Frankford*' Ave., 
Philadelphia, Pa.

An Equal Opportunity Employer
(67-70)

■Fl

PANTRY MEN OR WOMEN
Experienced. Good wages, good 

working conditions.
Apply in person to San Marco 

Restaurant
27 City Line Ave., Bala Cynwood, 

Pa. 215-TE 9-3341.
(67-69)

SCHOOL BUS DRIVERS

Position for School Bus Drivers 
are available. 12 and 66 passengers. 
7 AM to 9 AM; 2 PM to 4:30 PM, 
either or both. Training program 
provided. Excellent opportunity for 
men or women. ROSE TREE 
MEDIA SCHOOL DISTRICT LO 6- 
7072, between 8 AM and 4 PM.

(65-72)

FACTORY Utility Men. A good 
opportunity for ambitious men with 
mechanical ability. Excellent start
ing rates with progressive increases. 
Liberal vacation plan, 10 paid holi
days, group insurants Plan includes 
major medical. Apply Personnel of
fice 10 AM - 3 PM. Or call 245- 
2320. H. K. PORTER COMPANY, 
INC. Coupling Works, 109 Aldene 
Rd., Roselle.
An Equal Opportunity. Employer 

x (60-69)

CENTURY OF BOSTON

Century Circle, Braintree, Mass.
Leading women’s sportswear ma

nufacturer, has openings for general 
workers.
Excellent working conditions, good 

starting salary, liberal benefits, and 
employee discounts.

Apply to Mr. Robert Serisky 
or call 617-848-1700.

MULTILITH Operator, expd. MocL 
ait-cond. shop, good fringe benefits 
& profit sharing program. Call 687- 
0500; if no answer, MU 8-3992.

(62-68)

MEN — Part time and full time. 
Philadelphia and Bucks arbas. Vaca
tions, work 2 to 5 days a week, over
time pay as a security guard. Re
laxing work in security. Pensioners 
welcome.

639-9393.

FACTORY <2)

(67-70)

Perskaitę “Laisvę’* padub* 
kite kitiems, kurie jos dar ne* 
skaito.

(62-68)

Light factdry wbrk. 5 days per 
week. N» experience required, will 
train. Steady position, no sewing. 
Holidays. In center city.

Call WA 5-4360.
(64-73)
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Įdomus laiškas iš Joniškio rajono
4MB*

Aną dieną nuvykau pas' 
savo labai gerus draugus 
pasimatyti ir pasikalbėti. 
Daug gražių kalbų turėjo
me apie įvairius dalykus. 
Daug kalbėjome ir apie Lie
tuvą. Pakalbėjome biskį ir 
apie mano tuos norus ap
lankyti Lietuvą. Kadangi 
jiedu iš tos pat vietelės Lie
tuvoje, kaip ir aš, tai mūsų 
kalba buvo labai mums ben
dra, suprantama, ypatingai 
todėl, kad mano motina, 
našlė, ir mano draugo žmo- niekas jų nebetvarkė. Vie
nos motina irgi našlė, buvo u 
artimos bičiulės. i

Bekalbėdami, prisiminėme ' 
dar trečią našlę, kuri buvo ' 
mūsų motinų bičiulė, turė
dama tokio meto vaikus, 
kaip ir mūsų motinos. Klau- ' 
sėme vienas kito, kas galėjo 
atsitikti su tos našlės vai
kais, koks jų likimas ir t. t. r v v

Už poros dienų namie 
gaunu “Vilnį.” Vartau, žiū- 1 
riu, gi tos trečiosios našlės 
duktė paieško savo trijų 
brolių, kurie taipgi išvykę 
Amerikon! Tuoj už maši
nėlės ir rašau jai laišką.

Pasisakiau jai, kas esu, ir 
paprašiau jos, kad arba ji 
pati, arba kas kitas parašy
tų man laišką, kas dabar de
dasi mūsų gimtinėj Linkai
čiuose, kur ji dabar gyvena. 
Paminėjau jai kelis žmo
nes ir keletą žymesnių vie
tų ir t. t.

Gi atrašo man laišką jos 
dukrelė, kuri sykiu su mo
tina tebegyvena toje man 
žinomoje jų stubelėje. Taip, 
jos atsimena, ii- linksmos, 
kad aš atsiliepiau. Jau ir 
antrą laišką gavau iš jos. 
Ji rašo, duodama man at
sakymą į mano klausimus.

.Išėmus grynai ypatiškus 
dalykus, ji rašo:

“Jūs klausiate apie koply
čias. Jauneikių bažnyčią 
sudegino per karą iš pade
gamųjų kulkų. Paskui pa
statė tik tokį namuką laiki
nai palei kapus. Žmonės su
dėjo medžiagą; sakė, gal 
kada pastatysim koplyčią. 
Bet dabar jos jau neberei
kia, nes dabar pamaldų jose 
nebėra. Kai laidoja žmo
nes, tai parveža kunigą tie
siog į kapines, o pamaldas 
atlaiko parapijos bažnyčio
je, Joniškyje. Kitos koply
čios tebėra, kaip Kalnelio, 
Jekiškių, ir daugiau tokių.

Rudiškių bažnyčia tebėra. 
Šiemet ją tvarko, dažo, gra
žina. Čia kunigas yra vie
nas ant dviejų bažnyčių — 
Rudiškių ir Gasčiūnų. Vie
ną sekmadienį jis laiko pa
maldas Rudiškiuose, o ki
tą—Gasčiūnuose.

Joniškio bažnyčią pernai 
išdažė.

Dabar jau mažiau kas bei
na į tas bažnyčias. Miestie
čiai važiuoja vasarą poilsio 
dienomis kur į pajūrius, ei
na į kinus arba į konceri 
tus. O kaimiečiai dauguma 
dirba po savo daržus, nes 
paprastomis dienomis reikia 
eiti prie laukų darbų.

Pirmiau žmonės pas mus 
kėlėsi iš kaimų į viensė
džius, o dabar prie Tarybi
nės tvarkos jie vėl eina gy
venti į kaimus. Stato kitus 
namus ir valdiškus, į ku
riuos leidžia gyventojus 
Dabar laukus melioruoja, o 
iš melioruojamųjų plotų rei
kia keltis į kaimą.

Dar mums, kol kas, nereir 
kia keltis, tai tebegyvename 
toje pačioje vietoje. Kurie 
eina į kaimus, tiems duoda 
paskolas pinigais; trečios 
dalies nereikia atiduoti. Už 
senuosius namus apmoka, 
kiek įkainuoja. Į naują na-

mą įveda ir elektrą pigiau. 
Sako, ten bus geresnis, kul- 
tūringesnis gyvenimas.

Mes dar kad ir laukuose 
gyvename, ale elektrą irgi 
turime. Daug kas turi elek
trą įsivedę ir laukuose gy
vendami, tik, žinoma, tas 
brangiau kainuoja.

Tie malūnai, kurie buvo 
vėjiniai, dabar pakeisti elek
tra, kaip Linkaičių, Jokū
baičių ir Ežėkių. Bet spar
nų jiems jau nebėra, žinai,

“Laisves” Reikalais Graži, linksma sueigėlė
Mūsų gerieji rėmėjai, su

prasdami, kad ĮaikrašiČui 
reikia finansinės paramos, 
ypač vasaros metu, kuomet 
įeigos silpnai plaukia, atsi
naujindami “Laisvės” pre- 
nunmeratą, prideda ir do
vanų laikraščiui. Prašome 
pasiskaityti:

Juozas Sabenskas, South 
Sudbury, Mass, (atminčiai 
žmonos Stefanijos) $50.00

Charles Senkus, 
Minersville, Pa.

P. Bieliauskas, Rich
mond Fill, N. Y.

Mary Stashis, 
Cambridge, Mass.

J. Ragauskas,
St. Petersburg,
Fla.......................

H. F. Mankauskai,
Miami, Fla..........

Joe Margaitis, 
Windsor, Conn.

Elizabeth Freimont,
Somerville, Mass. 10.00

M. Virbickas, Rich
mond Hill, N. Y. .. 8.00

A. Kunevičienė,
Maspeth, N. Y. .. 6.00

Paul Chepla,
Cleveland, Ohip .. 6.00

M. Paulauskas,
Pittsburgh, Pa. .. 6.00j

nūs vėjas nulaužė, kitus gal 
ir nuėmė. Džiugių Jonkaus 
malūnas stovi be sparnų, ir 
niekas juo nebemala, nors ir 
vėjų yra pas mus daug.

Šiemet pas mus labai sau
sa vasara. Trūksta lietaus. 
Oras vėsokas ir vėjuotas. 
Mažai šiltų dienų tebuvo. 
Pavasaris buvo labai šla
pias, lijo ir lijo, o dabar per 
sausa.

Kaip pas tamstas moka 
seniems žmonėms pensijas? 
Pas mus moka moterims 
nuo 55 metų, o vyrams nuo 
60 metų, tiktai turi būti iš
dirbęs 25 metus. Pensijas 
moka pagal uždarbį. Kas 
daugiau uždirbo per mėnesį, 
tiems išeina daugiau.

Miesto žmonės, žinoma, 
gauna didesnes pensijas, o 
kaimo — mažesnes.

Kurie yra vieniši seneliai, 
neturi vaikų, tiems yra se
nelių namai. Jiems ten duo
da valgyti, duoda drabuži 
apsirengimui. Viskas vel
tui. Ten esantieji džiaugia
si, kad viskas gerai, švaru. 
Jiems nereikia dirbti, gali 
jie išeiti, kur nori, pas gi
mines. Kurie gali dirbti, tie 
dirba. Jiems užmoka.

Kai vaižuosi į Lietuvą, 
parašyk laišką mums. Gal 
ręikės atvažiuoti pasitikti 
kur nors, nes galite mūsų 
nerasti. Vistiek kai kas bis? 
kį pasikeitęs.”

Tai, matote, Lietuva tebė
ra Lietuva, nors tūli sako, 
kad viskas ten pasikeitę ir 
dingo praeityje. Kas įžymu, 
tai tas, kad ir pasenęs ame
rikietis lietuvis ten gali ras
ti jei jam nepažįstamų, tai 
jam žinomų ir jį žinančių 
žmonių.

A. Gilman

5.00

16.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

J. Petronis,
Montreal, Canada 5.00 

J. E. Kosmoch,
Brooklyn, N. Y. .. 5.00 

George Schlaves,
Brooklyn, N. Y. .. 5.00 

F. Naginė,
Keene, N. H.........5.00

Lena ir Jonas Smitai,
Avon, Mass............5.00

J. P. Miller,
Ludington, Mich. 5.00

Riverside, Calif.
K. Naravas, 

Shenandoah, Pa. •. 5.00
Jonas ir Anastazija

Kauliniai, Hunt
ington, N. Y. ... 5.00

Mrs. K., Maspeth,
N. Y.........................5.00

M. H. Paugiai, Beacon
Falls, Conn...........5.00

Pauline Radišauskienė,
Wyoming, Pa...........3.00

Caroline Remeitis, 
Berlin, Conn. ..... 3.00

J. Petraus, 
Cleveland, Ohio .. 3.00

Antanas Labanauskas, 
Brick Town, N. J. 3.00

Pandelietis,

Po $1: M. Jakštienė, O. 
Zeidat, Brooklyn, N. YT; 
M. Kreipavičienė, McAdoo, 
Pa.; Peter Puodis, Phila
delphia, Pa.; W. P. Kelley, 
St. Petersburg, Fla.

Pereitą šeštadieni drau
gai Alena ir Pranas Vaitkai 
sukvietė pas save gražų bū
relį savo artimųjų ir drau
gų. Turėjau laimės ir aš bū
ti pakviestu. Sueigėlės tiks
lą iš tikrųjų sužinojau tik 
atsilankęs. Atrodo, kad ir 
beveik visi kiti atsilankiu
sieji nedaug daugiau težino
jo apie sueigos tikslą. O tiks
lo būta pagerbti Bronę ir 
Valterį Keršulius, kurių so
de ir namuose visi esame 
buvęs tiek daug kartų pri
imti ir vaišinti, jų sugrįži
mo iš Lietuvos proga.

Na, tai ir buvome pavai
šinti. Viskuo stalai buvo ap
krauti iki lūžimo...

Sueigėlei pi r m i n i n k a v o 
Stasvs Simas, taip pat pla
čiai žinomas New Yorko 
lietuvių tarpe veikėjas. O 
pirmininkauti jis moka. Be 
jokių ceremonijų jis iškvie
tė visus dalyvius iš eilės

tarti savo žodį. Kiekvienas 
gi turėjo šiltą padėkos žodį 
sueigos ruošėjams ir gar
bės svečiams Keršuliams.

Pačioje programėlės pa
baigoje buvo, žinoma, pa
kviesti Bronė ir Valteris pa
sidalyti su mumis nors da
lele savo įspūdžių, įgytų 
Lietuvoje per savo tą labai 
įvairią ir įdomią viešnagę. 
Įdomu buvo pasiklausyti.

Žinoma, neapsieita ir be 
lietuviškos dainos. O kadan
gi svečių tarpe buvo kele
tas ir mūsų mielųjų aidie- 
čių su Aido Choro pirminin
ku Jonu Grybu priešakyje, 
tai veikiausia mus dainuo
jant girdėjo visa apylinkė! 
Taip ir reikia. Tegul lietu
viška daina visur lekia aukš
tai ir skamba garsiai!

Dar kartą didelis ačiū 
draugams Vaitkams už pa
kvietimą ir gausias vaišes.

Rep.

Parengimų Kalendorius
Rugsėjo (Sep.) 28 d. — 

St Įvyks -banketas “Laisve®*' 
salėje. Bus brooklyniečių 
oficialus atidarymas meti
nio “Laisvės” prenumeratų 
vajaus, ir pagerbimas dvie
jų mūsų gerų draugų, kurie 
yra nenuilstanti veikėjai 
mūsų pažangaus judėjimo.

>!

Spalio-October 12 d.
Pietūs pas J. ir K. Čiurlius 

jų sodyboj. Pradžia 12 vai., 
Pattenburg, N. J. Prašome 
newyorkiecius ruoštis nu
vykimui pas Čiurlius. Seki
te skelbimą.

Lapkričio (Nov.) 9
“Laisvės” metinis kon

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Greenpointe.

Širdingai ačiū viršminė- 
tiems už jų nuoširdžias au
kas laikraščiui.

Kitą mėnesį prasidės “Lais
vės” prenumeratų vajus, ir, 
sukėlimas penkiolikos tūks
tančių dolerių j “Laisvės” 

l fondą, užtikrinimui laikraš- 
įčiui verstis per 1970 metus. 
Prašome visų pavienių ir 
organizacijų padėti šį fon
dą pripildyti iki nustatytos 
kvotos, — džiugu būtų, kad 
ir perviršintum kvotą. Rū
pinkimės visi, kad laikraš
tis galėtų ilgai, ilgai gyvuo
ti. Viskas brangu, visur 
reikia išmokėti sąskaitas.

Lauksime jūsų nuošir
džios kooperacijos.

—Administracija

KRISLAI Išskrido atgal Į Lietuvą
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

, rijos sostinėje Belfaste stato
ma panaši siena tarp protes
tantais ir katalikais apgyven
tu sektorių. Irgi bus du mie
stai.

žiūrėkime, kaip šią sieną 
pakrikštys tie, kurie visaip 
plūsta aną Berlyno sieną.

Pirmadienį, rugsėjo 15, 
išskrido atgal į Lietuvą 
čia plačiai žinomo Motie
jaus Klimo sesuo kaunietė 
Julija Klimaitė. Ji čia pas 
brolį Ramsey, N. J., viešėjo 
keletą mėnesių. Taigi šį 
trečiadienį ji bus jau Kau
ne. SV

Rugsėjo (Sep.) 21 d.
Pietūs spaudos naudai 

Philadelphi joje, daugeliui 
jau žinomoje vietoje — 6024 
Wayne Avė. Pietūs bus pa
teikti pusė po 12-os vai.

Sala ant inkaro
Atlanto vandenyne, už 32 

kilometrų nuo Lando pa
krantės (Prancūzija), vir
šum bangų iškilusi mažiau
sia gyvenamoji sala: jos 
plotas 86 kv. metrai, 10 gy
ventojų. “Plaukiojanti sa
la” — labai įdomus Pran
cūzijos jūros tyrinėtojų 
įrenginys.

Tai milžiniškas plieninis 7 
metrų skersmens vamzdis 
(viršutinėje dalyje — 10.5 
metro), kurį vertikaliai laiko 
450 tonų betono balastas 
dugne ir 800 tonų “inkar
as,” gulintis šimto metrų 
gilumoje. Vamzdis sujung-i 
tas su inkaru judamaisiais 
sujungimais, kurių dėka jis 
plūduriuoja.

Laivai įeina į apatinę 
vamzdžio dalį, kurio 96 me
trai yra vandenyje, o liku
sieji 124 metrai — paviršiu
je. Čia yra tarnybinės ir 
gyvenamosios patalpos, ant 
stogo malūnsparnių aikšte
lė. Plaukiojanti sala nebijo 
jokio štormo (net esant 
stipriam bangavimui, pa
svirimas neviršija 1.2 laips
nio).

Šios salos įgula siekia nu
statyti, ar galima panaudo
ti judrų pagrindą jūrų gel
mėms tirti. .

Lietuvos TSR Kultūros 
Ministerijos leidžiamas mė
nesinis žurnalas “Kultūros 
barai” kai kada deda įžy
mesnių rašytojų bei kultū
rininkų trumpas biografi
nes apybraižas. Š. m. nr. 8 
prisimenamas kun. Juozas 
Tumas-Vaižgantas, populia
rus Lietuvos rašytojas.

Aldona Vaitiekūnienė sa
vo straipsnyje “Deimančiu
kų ieškotojas” nurodo, iš 
kur J. Tumas galėjo pasiim
ti slapyvardį Vaižgantas. Ji 
sako:

Daugelis raštijos šaltinių 
tvirtina, kad Vaižgantas bu
vęs senovės lietuvių der
liaus dievas. Senieji svėda- 
siškiai (J. Tumas buvo gi
męs Svėdasų valsčiuje — A. 
P.) pasakoja apie Rytų 
aukštaičių paprotį įpinti li
ną — lynią—į linarūtės (li
nų rovimo—A. P.) pabaig
tuvių vainiką. Tokį vaini
ką vadindavo ‘vaistančiu.’ 
Yra ir daugiau Vaižganto 
vardo aiškinimo variantų.”

Gana įdomus daleidimas. 
Vaižgantas buvo tik vienas 
iš daugelio J. Tumo slapy
vardžių.

Tame pat minėtojo žurna
lo numeryje duoda ilgą 
straipsnį apie J. Tumą ir 
Augustinas Gricius. Jo raš
tas pavadintas “Vaiž
gantas, kokį esu matęs.” 
Tai įdomi daugelio asmeni
nių prisiminimų apybraiža.

Prisimenu J. Tumą ir aš, 
kai 1911 m. jis su kun. Ol
šausku lankėsi Amerikoje ir 
rinko /aukas “Saulės’’ kur
sams. Po kalbų mitinguose, 
kun. J. Tumas eidavo per 
žmonių gretas ir prašė: 
“Broliai, aukokite apšvie- 
tai.” Grįžęs į Lietuvą, jis 
parašė knygą “Ten gera,

kur mūs nėra,” kurioje ga
na neigiamai pavaizdavo 
amerikiečių gyvenimą, ypa
čiai kultūriniu požiūriu jį 
menkino.

Apie minėtųjų kunigų ke
lionę po Amerikos lietuvių 
naujoky nūs dramaturgas 
Konstantinas Jasiukaitis 
parašė komediją “Svečiai 
nebuvėliai,” kuria paironi- 
zavo kunigų misiją. (Jos 
Jasiukaičio išleistuose raš
tuose nėra; gal išspausdinta 
kitu pavadinimu.) Lietuvių 

(Socialistų Sąjungos 19 kuo- 
ipa, Brooklyne, 1912 m. tą 
komediją pastatė t. v. “Tau
tiškame name.” Režisavo J. 
Šukys. Komedijos vaidini
me ir man teko dalyvauti. 
Roles mokėmės iš rankraš
čio. Komedija buvo suloš
ta gavėnios metu, o ^tuomet 
net socialistai niekų muzi
kalaus ar dramatinio gavė
nios metu nestatydavo. Bi
jota netekti katalikiškos 
publikos. Ruošdavo tik pra
kalbas, paskaitas, deklama
cijas ir kt. Tačiau kai Šis 
pirmasišbandymas, publikos 
gausumo atžvilgiu, gerai pa
vyko, tai vėliau gavėnios me
to buvo nepaisoma: ruošda
vo balius, šokius ir kt.

Vienas sėkmingas paren
gimas pakeitė visą socialis
tų taktiką.

A. Petriką

Senatorius Fulbright bara 
prezidentą Nixonft, kad jis jo 
patarimo nepaklausė. Senato
rius jam pataręs pasiusti de
legaciją i Ho Chi Minho lai
dotuves ir tuo parodyti mūsų 
troškimą taikos ir sugyvenimo 
su šiaurės Vietnamu.

Nejaugi senatorius Fulbright 
dar neįsitikino, kad mūsų 
prezidentas nėra pasiruošęs 
jokiam rimtam žygiui link 
taikos.? Jis gauna daug pro
tingu patarimu, bet su jais 
nesiskaito. Karas tebeina, ka
ras tebeverda.

MIRĖ

Vietoje sėdintis 
atsakymybe. Jo 
arba apsileidimo 
baisiai aukšta.

Svarbioje 
neša didelę 
nenaisvmo ' 
kaina būna

Leitenantai Ronald C. Ram
sey. dar tik 24 metu, vairavo 
karini laivą “Frank F. Evans”, 
kai laivas susidūrė su Austri
jos tain nat kariniu laivu bir
želio 3 dieną. Nelaimėje žuvo 
74 jaunos amerikiečių gyvy
bės !

Dabar Ramsev sako, kad ne
laimės priežastis buvo jo ap
sileidimai ir nepaisvmas.

Kokia kaina, kokia kaina!

Kairas.— E pinto lėktuvai 
bombardavo Izraelio įsitvir
tinimus, kain atpildą už Iz. 
raelio atakas ant Egipto 
įsitvirtinimų.

Bostonas. — Tarybinis ty
rinėjimo laivas “Akademik 
Kurčatov” atplaukė čia pa
būti penketą dienų.

Tokijas. — Japonijos dar
bo unijos nusitarė ruošti 
protesto demonstracijas 
spąlio 21 d. prieš Japonijos- 
Amerikos “saugumo sutar-

Pabaigoje savaitės sužino
jome, kad Floridoje mirė 
daug metų New Yorko apy
linkėje įgyvenęs plačiai pa
žįstamas laisvietis Jonas Se
nienas. Mirė sulaukęs 83 
metų amžiaus.

Jo palaikai pirmadienį par
vežti į New Yorką ir pašar
voti šalinsko šermeninėje. 
“Laisvei” einant j spaudą 
dar nežinoma, kada bus lai
dojami — gal antradienį, o 
gal trečiadienį. Bus laido
jami Cypress kapinėse.

Reiškiame giliausią užuo
jautą velionio žmonai ir vi
siems artimiesiems.

Klubietės Kviečia
Trečiadienį, rugsėjo 17 d., 

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas bus 
sku-biai atliktas. Susirink
sime 6 vai., o baigsime 7 v.

Nuo 7 vai. kviečiame vy
rus ir nendres moteris atsi- 

I lankyti. Turėsime viešnių iš 
Lietuvos, pasikalbėsime su 
sugrįžusiomis iš Lietuvos 
klubietėmis, turėsime kavu
tės, arbatėlės iš T. Sąjm- 
gos, pyragų, ir dar kai ko.

Kaip ir visada, susirinki
mas įvyks “Laisvės” salėj e, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Jakarta. — Indonezija yra 
užsieniui prasiskolinusi 2 
bilijonais dolerių. Skolinto
jai reikalauja atsilyginti.

Bogota.—Kolumbijos mi- 
litarinis lėktuvas sudužo, 
32 žmonės žuvo.

PARDAVIMAI
Laivas pardavimui už labai 

namą kainą. Chris Craft, 18 
Inboard motoras, 283 h. f)., Chevy
Dėl daugiau informacijų, prašome 
skambinti vakarais po 5 vai.

967-8167. (68-70)

priei- 
pėdų,

Pirm.

Pietūs pas J. ir K. 
Čiurlius

Sekmadienį, spalio 12 d., 
įvyks pietūs pas draugus 
čiurlius 12 valanda. Jie gy
vena Pattenburg, N. J.

štai kelrodis: Pattenburg 
randasi prie kelio 22. Taigi 
tuo keliu ir reikia važiuoti 
tiek iš New Yorko pusės, 
tiek ir iš Eastono pusės.. Iš 
New Yorko pusės PatOi- 
burgas randasi kairėje pu
sėje kelio 22, iš Eastono— 
dešinėje. Automobilių vai
ruotojai žinote, kad priva
žiavus Pattenburg iškabą 
reikia išsisukti.

“LAISVĖS” BANKETAS
RUOŠIA “LAISVĖS” BENDROVĖ

Sekmadienį, Rugsėjo 28, 1969
“LAISVES” SALĖJE

102-02 LIBERTY AVĖ. OZONE PARK, N. Y.
PRADŽIA 1-mą VAL. DIENĄ

šiame bankete bus oficialiai atidarytas “Laisvės” vajus ir pagerbti 
du plačiai žinomi draugai, tai yra:

VALYS BUNKUS ir PETRAS ŠOLOMSKAS
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti Skaniai pavalgysite, pasi- 

matysite su pažįstamais, ir šiaip sau smagiai praleisite laiką.

BILIETAS $5 ASMENIUI--------- KVIEČIA RENGĖJAI
Bilietai gaunami “Laisvės” raštinėj.

v




