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KRISLAI
“Purvinoji paslaptis” 
Gali kainuoti daug gyvybių 
Pirmą kartą istorijoje 
Anksčiau ar vėliau 
Biznis yra biznis . . .

A. BIMBA
“Mūsų dauguma nesakome 

visuomenei teisybės, kad po
licija, palyginti, mažai ką te
gali padaryti su kriminalizmo 
bujojimu. Mes neįleidžiame 
visuomenės į mūsų eros pur
viną mažytę paslaptį, kad tie, 
kurie papildo nusikaltimus, 
kuriais piliečiai labiausiai su
sirūpinę, yra produktai skur
do, nedarbo, sugriautų šei
mų, supuvusios apšvietos, 
narkotikų ir alkoholizmo bei 
kitų socialinių ir ekonominių 
ligų, prieš kurias policija yra 
bejėgė”. v,

Tai žodžiai Bostono Polici
jos komisionieriaus Robert J. 
DiGrazia. Jie teisingi. Krimi- 
nalizmas siautės tol, kol ne
bus pašalinti šaltiniai, kurie jį 
gimdo . . . □ p

Masinio amerikiečių skiepi
jimo nuo piktosios “flu” pro
grama dviem-trim mėnesiais 
vėluoja. Ji galėsianti prasidė
ti tiktai rugsėjo pabaigoj. 
Toks nepateisinamas suvėla
vimas gali kainuotj labai daug 
gyvybių.

Kaltininkai: pelnagrobiški 
skiepų gamintojai ir valdžios 
biurokratai.

Apskaičiuojama, kad šie
met militarizmo (ginklų ga
minimo ir ginklavimosi) rei
kalams žmonija išleis daugiau 
kaip tris šimtus bilijonų dole
rių! Tai bus pirmas toks 
atsitikimas visoje žmonijos 
istorijoje.

Didesnės beprotybės nebe
galima nei įsivaizduoti. Už ją 
kaltos didžiosios kapitalisti
nės šalys su mūsų Jungtinė
mis Amerikos Valstijomis 
priešakyje.

Kaip žinia, visi socialisti
nių šalių, su Tarybų Sąjunga 
priešakyje, siūlymai nu
traukti ginklavimosi lenkty
nes ir eiti prie pilno, visuoti
nio nusiginklavimo — nesusi-, 
laukia pritarimo. Kaip tik 
priešingai. Visuose NATO 
šalių vadų susirinkimuose 
kalbama apie reikalą dar dau
giau ir geriau ginkluotis.

Kai anais metais lankiausi 
socialistinėje Lenkijoje, ste
bėjausi jos žemės ūkio seno
viškumu/ Tiktai kai kurie 
buvę dvarai paversti valsty
biniais ūkiais ir kur-ne-kur 
buvo pradėję gimti kolekty
viniai ūkiai. Bet viešpatau-' 
jantis žemdirbystės sektorius 
buvo privatiniai, smulkūs 
ūkiai su senais, atsilikusiais, 
primityviškais padargais.

Socializmas tiktai mieste ir 
pramonėje? Argi tai galima? 
Kodėl žemė nekolektyvizuo- 
jama? Nesuprantu . . .

Kai kurie draugai lenkai 
man atsakydavo: Anksčiau ar 
vėliau turėsime žemės ūkį 
kolektyvinti, imti pavyzdį iš 
plačiosios Tarybų Sąjungos. Į 
dabartinį mūsų žemės ūkį 
moderniškos technikos įdie
gimas neįmanomas. O be jos 
apie socializmą kaime negali
ma nė sapnuoti.

Bet buvo ir tokių, kurie 
senąją sistemą gynė ir teisi
no. Girdi, mūsų tokia priva- 
tiškų smulkių ūkių sistema 
produktyviškesnė, negu ta
rybinė kolektyvizuota siste
ma .. .

Pagaliau organizuoti 
šios šalies mokytojai 
pasisakė

Bal Harbour, Fla. — Čia 
praeitą savaitę įvykęs Ame
rikinės Mokytojų Federacijos 
suvažiavimas plačiai apsvars
tė viešųjų mokyklų rasinės 
integracijos klausimą. Ypač 
visiems rūpimas klausimas, 
kaip arba kokiais" keliais pa
siekti pilnos ir teisingos rasi
nės integracijos. Kaip žinia, 
vienas būdų yra panaudoji
mas autobusų vežiojimui 
moksleivių į mokyklas, ku
rios yra tolokai nuo jų gyve
namųjų vietų. Tai plačiau
siai diskutuojamas ir ginčija
mas kelias integracijos pasie
kimui.

Kaip tiktai šiuo klausimu ir 
buvo laukiama organizuotų 
šalies mokytojų nuomonės 
bei nusistatymo. Dabar ją jau 
turime. Mokytojų suvažiavi
mas pasisakė už autobusų 
vartojimą pristatymui moks
leivių į mokyklas.

Mokytojų balsas yra labai 
reikšmingas. Amerikinė Mo
kytojų Federacija turi 
470,000 narių. Šiame suva
žiavime jie buvo atstovauja
mi 2,800 delegatų. Darbavosi 
ir tokio integracijos būdo 
oponentai, bet jie pasirodė 
didelėje mažumoje.

Manoma, kad šis organi
zuotų mokytojų nusistatymas 
labai palengvins ir pagreitins 
visą integracijos reikalą.

Washingtonas. — Čia kal
bama, kad Lotynų Amerikos 
šalis Peru norinti pirkti 36 
Tarybų Sąjungos militarinius 
lėktuvus.

Štai kodėl su dideliu susi
domėjimu skaitau “The N. Y. 
Times” korespondento Mal
colm Browne pranešimą iš 
Varšuvos, kad Lenkijos Ko
munistų Partija galvoja ir 
planuoja šią atsilikusią siste
mą pakeisti nauja, moderniš
ka, socialistine.

Ir ji bus pakeista. Tai būti
na ir neišvengiama.

Socializmas turi laimėti ne 
tik mieste ir pramonėje, bet 
taip pat ir kaime, ir žemdir
bystėje.

Tai buvo gerai prieš virš 
šimtmetį, kai Abe Lincolnas 
dar nebuvo prezidentu. Jis 
buvo nusipirkęs ir operavo 
nedidelę farmą. Jam žemės 
hektaras tekainavo penkis 
dolerius.

Su laiku ta farma, matyt, 
atiteko kokiam ten Raymond 
Phipps, nekvailam biznieriui.

Kaip žinia, iš namo, kuria
me Lincolnas kadaise gyve
no, net iš kėdės, kurioje jis 
sėdėdavo, arba iš lovos, ku
rioje jis miegodavo, kas nors 
padarė didelį biznį. Tai kodėl 
negalima praturtėti iš jo far- 
mos? Kvaila būtų tokia proga 
nesinaudoti. . .

Na, ir štai Mr. Philpps 
paskelbia, kad buvusi Lincol- 
no farma parduodama labai 
“žmoniška” kaina. Sumokėki
te jam tik po penkis dolerius 
už kiekvieną ketvirtainį že
mės colį ir visa farma bus 
jūsų!

Philpps bus milijonierius, o 
jus didžiuositės buvusio pre
zidento Lincolno farma . . . 
Juk mūsų visų protingų ir 
gudrių amerikiečių šūkis, sa
ko Mr. Philpps, “Biznis yra 
biznis!”

^epublikony partijos prezidentiniai kandidatui KAINŲ KILIMAS — 
PELNAGROBIŲ DARBASr

Iš dešinės: Gerald Ford, kandidatas į prezidentus, ir jo žmona Betty. Iš kairės: Robert 
John Dole, kandidatas į viceprezidentus, ir jo žmona Nancy.
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Pasaulinė
organizacija smerkia 
ir reikalauja

United Nations, N. Y. — 
Yra Afrikoje šalis, vadinama 
Pietvakarinė Afrika arba Na
mibia. Tuoj po Pirmojo pa
saulinio karo Tautų Lyga ją 
pavedė Pietų Afrikos “glo
bai”. Ir iki šiol ji yra Pietų 
Afrikos pavergta.

Kaip visos Afrikos paverg
tos šalys, taip Namibia kovo
ja už nepriklausomybę. Jos 
likimu susirūpino Jungtinės 
Tautos ir prieš kiek laiko 
sudarė Namibijos reikalais 
tarybą iš 25 šalių atstovų.

Pietų Afrikos vyriausybė 
pateikė planą, kuriame sako
ma, kad su 1978 metais Na
mibia gaus apribotą nepri
klausomybę. Bet minėta ta
ryba tuo nepasitenkina. Jinai 
reikalauja, kad Namibijai ne
priklausomybė būtų suteik
ta be jokio atidėliojimo.

Taip ir nesuranda tos 
ligos priežasties

Harrisburg, Pa. — Į šią 
valstijos sostinę pribuvo gru
pė mokslininkų net iš Wash- 
ingtono patyrinėti tę>s miste
riškos “legionierių ligos’’ 
priežasties. Jie savo dėmesį, 
matyt, koncentruoja apie 
chemiško apsinuodijimo gali
mybę. Vedamas platus ap
klausinėjimas tarp tebesan
čių gyvų, bet sergančių ir 
ligoninėse gulinčių žmonių, 
kuriems pasitaikė būti Legio
no suvažiavime ar draugauti 
su buvusiais suvažiavime 
žmonėmis.

Kol kas visos, “išvados” re
miasi spėliojimais.

Anglijoje nepatirta 
sausra

Londonas. — Anglija to
kios sausros nebuvo turėjus 
per paskutinius 250 metų. 
Vandens stoka demoralizuoja 
visą šalies gyvenimą. Valdžia 
paskelbė griežtus patvarky
mus vandenį taupyti. Visi 
žmonės susirūpinę. Sausra 
labai pakenks derliui.

Washingtonas. — Atstovų 
Rūmai nutarė uždrausti per 
trejus metus gaminti “CPB” 
chemikalus, kurie iki šiol bu
vo plačiai naudojami įvairiose 
formose. Nužiūrima, kad jie 
prisideda sukelti žmonėse vė
žį.

“Suminkštino” nusistatymą 
Korėjos klausimu

Washingtonas. — Tuoj po 
to incidento demilitarizuotoje 
zonoje Korėjoje, kurioje žuvo 
du Amerikos kareiviai, Šiau
rės Vietnamo vyriausybė 
Amerikos valdžiai prisiuntė 
apgailestavimą. Valstybės 
sekretorius Kissingeris pa
reiškė, kad “apgailestavimo 
neužtenka”. Tas davė supras
ti, kad mūsų vyriausyb^/ruo- 
šiasi griežtiems žygiams 
prieš Š. Korėją.

Indijos ir Pakistano santykiai 
normalizuojami

Indijos ir Pakistano santy
kių istorijoje atverstas nau
jas puslapis. Abi šalys žengė 
eilę svarbių žingsnių, toliau 
normalizuodamos dviejų val
stybių ryšius. Pirmą kartą po 
1971 metų ginkluoto konflik
to Indija ir Pakistanas pasi
keitė ambasadoriais, atkur
dami diplomatinius santy
kius. Ambasadoriai atvyko į 
valstybių sostines nacionali
nių aviakompanijų lėktuvais. 
Šis įvykis simbolizavo oro 
susisiekimo tarp Indijos ir 
Pakistano atkūrimą. Kiek 
anksčiau atvyko pirmieji 
traukiniai į Amritsarą (Indi
ja) ir Lahorą (Pakistanas), 
atnaujindami susisiekimą ge
ležinkeliais.

Turint galvoje, kad abi ša
lys šiuo metu yra atnaujinu
sios prekybą, laivybą, pašto 
ir telegrafo ryšius, galima 
pasakyti, kad jos sėkmingai 
veikia sutinkamai su 1972 
metų Simlos susitarimu, ku
ris davė pradžią visapusiš
kam Indijos ir Pakistano san
tykių normalizavimui, politi
nės padėties gerinimui visa
me Pietų Azijos subkontinen
te.

Indijos ir Pakistano diplo
matinių santykių atkūrimas, 
kaip ir kitos normalizavimo 
priemonės, rašo Indijos laik
raštis “Nešnl herald”, padės 
plėsti jų savitarpiškai nau
dingą bendradarbiavimą įvai
riose srityse. Kaip mano 
abiejų šalių visuomenė, tei
giamus šių santykių normali
zavimo rezultatus artimiau
siu laiku gali pajusti Indijos ir 
Pakistano kaimynai.

Indijos prezidentas Fahru- 
dinas Ali Ahmedas, priimda
mas Pakistano ambasado
riaus Indijoje įgaliojamuosius 
raštus, pasakė, jog dviejų

Bet dabar Amerikos val
stybės departamentas sako, 
kad Š. Korėjos apgailestavi
mas yra “pozityvus žingsnis”. 
Tai laikoma Amerikos nusi
statymo incidento klausimu 
suminkštinimu. 1

Iš Pietų Korėjos sostinės 
Seoul pasiekusios žinios kal
ba apie fašistinio režimo dide
lį nepasitenkinimą Amerikos 
nusistatymo pakeitimu.

šalių diplomatiriių saniykių, 
taip pat susisiekimo geležin
keliais ir oru atkūrimas — 
didelės reikšmės įvykiai ne 
tik Indijai ir Pakistanui, bet 
ir visam regionui, visam pa
sauliui. Jis paragino Indiją ir 
Pakistaną bendradarbiauti, 
pažymėdamas, kad šis bend
radarbiavimas1 leis šioms val
stybėms sutelkti pastangas 
abiejų tautų gyvenimo lygiui 
kelti.

Indijos ir Pakistano santy
kių normalizavimo proceso 
plėtimas rodo, kad Pietų Azi
joje vyksta teigiami poslin
kiai. Galima pagrįstai tikėtis, 
kad, nepaisant jėgų, siekian
čių įvesti savo viešpatavimą 
kitoms tautoms, mėginimų, 
taika ir tautų saugumas šia
me rajone triumfuos.

' A. Biriukas

Mokslininkai 
tebeieško gyvybės

Marse
Pasadena, Cal. —- Moksli

ninkai įtemptai tebestudijuo- 
ja iš “Viking 1” gautas infor
macijas apie Marsą, joje ieš
kodami gyvybės ženklų. Bet 
kol kas negali prieiti konkre
čių mokslinių išvadų.

Tuo tarpu uoliai ruošiamas 
Marse nusileidimas “Viking 
2”. Tebeieškama saugios vie
tos. Mokslininkai tikisi iš jo 
gauti papildomų duomenų 
apie gyvybės galimybes šioje 
planetoje.

Washingtonas. — Prezi
dentas Fordas siūlo demokra
tų kandidatui Carteriui tuo
jau pradėti debatus įvairiais 
klausimais. Jis siūlo laikyti 
keturis debatus.

Washingtonas. — Jau turi-| 
me Darbo Departamento ga
lutinus apskaičiavimus apie 
kainų pakilimą per liepos mė
nesį. Visus^pragyvenimo 
reikmenis paėmus kartu, 
konsiumeriams (vartotojams) 
kainos pakilo puse procento. 
Tai gana didelis pakilimas. 
Kas mėnesis taip kainoms 
kylant,' per metus jos pakils 
visais šešiais procentais!

Kodėl taip nesulaikomai 
kainos vis kyla ir kyla? Ar 
kainų kilimą gimdo algų kili
mas? Betgi darbininkų algos

Ar bus automobilistų 
streikas?

Detroit, Mich. — Jungtinė 
Automobilistų Unija įspėjo 
automobilių gaminimo korpo
racijas, kad jeigu nebus pa
siekta susitarimo, bus pa
skelbtas streikas. Susitarimo 
pasiekimui duodamos trys sa
vaitės. Unijos patvarkymu, 
streikas bus pradėtas rugsėjo 
14 dieną su Fordo korporaci
ja. Paskui, žinoma, seks Ge
neral Motors ir Chrysler.

Darbininkai laimėjo
Columbus, Ohio. — Di

džioji gumos gamybos korpo
racija Goodyear sutiko priim
ti unijos reikalavimą per atei
nančius trejus metus pakelti 
darbininkams algas 36 pro
centais. Laukiama pasidavi
mo Firestone ir Goodrich 
korporacijų.

Šis gumos pramonės darbi-! 
ninku streikas yra vienas iš 
ilgiausių šios pramonės isto-; 
rijoje. Jis prasidėjo prieš 128 
dienas! Darbininkų solidaru
mas nepalaužiamas.

Lietuvoje labai 
populiarus liaudies 
buities muziejus

Prieš dvejus metus sutikęs 
pirmuosius lankytojus, Lie
tuvos TSR Liaudies buities 
muziejus kasdien sulaukia 
naujų svečių. Žmonės čia at
vyksta iš įvairių Tarybų Są
jungos kampelių, lankosi tu
ristai.

Prityrusių ekskursijų va
dovų lydimi, lankytojai per 
kelias valandas apkeliauja 
miniatiūrinę praeities Lietu
vą.

“Nuoširdus ačiū už tokį 
puikų muziejų. Nežinome, 
kaip atsidėkoti aptarnaujan
čiam personalui, kad paskyrė 
mums tokį gerą vadovą”, — 
rašo svečių knygoje grupė 
inžinierių iš Maskvos. Pana
šūs atsiliepimai mirga lietu
vių, rusų, lenkų, anglų, vo
kiečių, prancūzų, vengrų kal
bomis. Jų autoriai dėkoja 
ekskursijų vadovėms O. Bul- 
bovienei, J. Aleksiejūnienei, 
skyriaus vedėjui P. Vėlyviui 
ir kitiems už įdonpus pasako-Į 
jimus. Į

Per dvejus metus Liaudies1 
buities muziejų jau aplankė! 
ketvirtis milijono žmonių.

ELTA

Istanbul. — Rugpiūčio 19 
dieną buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas ir pietvakarinėje 
Turkijos dalyje. Nuostoliai 
palyginti maži. Kiek žinoma, 
tai tiktai keturi žmonės buvo 
užmušti ir 50 sužeistų. 

automatiškai kas mėnesis ar 
kas metas nepakyla. Už jų 
pakėlimą darbininkams tenka 
sunkiai pakovoti. Ir jie reika
lauja algas pakelti tiktai to
dėl, kad kainos yra pakilu
sios. Jeigu jie nenori alka
nauti, jie turi kovoti už aukš
tesnį užmokestį už savo pra
kaitą.

Kainų viskam kilimą gimdo 
samdytojų (kapitalistų) sieki
mas padidinti savo pelnus. 
Tai šiandien pat parodo di
džiųjų monopolistinių korpo
racijų bei kompanijų praneši
mai apie jų pelnus. Kai kurie 
pelnai yra tiesiog rekordiniai. 
Kai kurios korporacijos, kaip 
General Motors ir kitos, to
kių aukštų pelnų nėra turėju
sios visoje savo istorijoje.

Sustreikavo 10,000 
angliakasių

Birmingham, Ala. — Sa
vaitės pradžioje prasidėjo 
Alabamos valstijos angliaka
sių neautorizuotas streikas. Į 
kovą išėjo apie 10,000 anglia
kasių. Streikas ne tik prieš 
anglies kompanijas, bet, at
rodo, ir prieš unijos vadovy
bę.

Streiką iššaukė samdytojų 
suspendavimas 18 dienų sep
tynių unijos narių, kurie ak- 
tyviškai dalyvavo kitame 
darbininkų streike. Tai eili
nių unijos narių galingas pa
sipriešinimas prieš savo 
draugų nubaudimą.

Fašistų siautėjimas 
Argentinoje

Buenos Aires. — Tik per 
vieną rugpiūčio 20 dieną Ar
gentinos fašistai paskerdė 46 
žmones, savo politinius prie
šus, jų tarp penkias moteris. 
Mat, prieš kiek laiko kas nors 
nužudė iš tarnybos pasitrau
kusį generolą. Tai fašistai 
keršija, masiniai skersdami 
nieko nekaltus žmones.

Kodėl jis negavo tos 
vietos

Howard H. Baker

Vienas populiariausių repu- 
blikonų senatorių yra senato
rius Howard H. Baker iš 
Tennessee. Daugelis republi- 
konų tikėjosi, kad Fordas jį 
pasirinks kandidatu į vice
prezidentus. Jie nesupranta, 
kodėl jis buvo ignoruojamas. 
Gal jam pakenkė tas, kad jis 
buvo narys senatinės komisi
jos, kuri tyrinėjo Watergate 
skandalą. Reikia nepamiršti, 
kad Fordo Amerikos žmonės 
neišrinko savo prezidentu. Jį 
ton aukšton vieton paskyrė 
savfe diskreditavęs preziden
tas Nixon pirma, negu jis 
.rezignavo.



2-RAS PUSLAPIS

V 11 V C V LITHUANIAN14 A 1 9 V WEEKLY
___ _  _____  i _____
PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE

PUBLISHING SOCIETY, INO.
Published Friday*, except ia case ef Holiday*

102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N.Y. 11417
Entered aj second class matter at the Poet Office of Jamaica, N. Y. 

KatablisheJ April 5, 1911 ----- ANTHONY BIMBA, Editor

>I>.I I.»

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year $10.00 
Canada, Lat. Amer., per year $10.00 
Foreign countries, per year $12.00

United States, per 6 months $ 5.50 
Canada, Lat. Amer. 6 months $ 5.50 
Foreign countries, 6 months $ 6.50

Kaip tokių pavojingų atsitikimų išvengti?
Iš Pietinės Korėjos sostinės pranešama, kad rugpiūčio 18 

dieną buvo šiauriečių užpulti ir kirviais bei lazdomis du 
amerikiečiai kareiviai užmušti, o kiti keturi amerikiečiai ir 
penki korėjiečiai sužeisti. Apie tai dabar daug rašoma 
spaudoje. O sekretorius Henry Kissinger vyriausybės 
vardu pareiškė, kad Jungtinės Valstijos imsis reikalingų 
priemonių šiauriniams korėjiečiams nubausti. Net eina 
gandai, kad tam nubaudimui gali būti panaudotos ir 
militarinės jėgos, kurių, kaip žinia, mes Pietų Korėjoje 
turime labai daug ir labai galingų.

Pranešime taip pat pabrėžiama, kad incidentas įvyko 
“demilitarizuotoje zonoje”, kuri yra susitarimu sukurta tarp 
Siaurinės Korėjos ir Pietinės Korėjoj. Ką tokia zona 
reiškia? Ji reiškia, kad joje neprivalo būti jokių militarinių 
jėgų. Tuo būdu tuoj kyla klausimas, ką toje zonoje veikė ne 
tik Pietinės Korėjos, bet net ir Jungtinių Valstijų kareiviai? 
Pranešime sakoma, kad jie ten saugojo nuo aukštų medžių 
šakų genėtojus . . .

Kareiviai demilitarizuotoje zonoje saugo šakų genėtojus?
Kaip ten bebūtų, neapsakomai gaila žuvusių bei sužeistų 

amerikiečių ir korėjiečių.
Tokie incidentai labai pavojingi. Jie gali pavirsti aštriais 

ginkluotais susikirtimais, kuriuose iš abiejų pusių žūtų ne po 
kelis ar kelis šimtus kareivių, bet po tūkstančius ir desėtkus 
tūkstančių. Jų reikia visais būdais vengti.

0 jų išvengti galima tiktai pašalinus jų priežastį. Čia 
kelrodžiu turėtų būti mūsų patyrimai su Vietnamu Indokini
joje. Padėtis analogiška.

Vietnamas taip pat buvo padalytas į Šiaurinį ir Pietinį. 
Pietiniame Vietname mes taip pat laikėme milžiniškas 
karines jėgas. Ir kraujas iš abiejų pusių nesiliovė upeliais 
lietis tol, kol mes ten buvome. Kaip greitai iš ten 
išsikraustėme, arba buvome jėga išvaryti, ir abudu Vietna- 
mai susivienijo, ir apie tokius incidentus, kokius turime 
padalytoje Korėjoje, nebėra nei kalbos.

Laikas Jungtinėms Valstijoms su visomis savo militarinė- 
mis jėgomis išsikraustyti iš Pietų Korėjos. Laikas palikti 
korėjiečiams patiems išspręsti tarpsavinius santykius. 
Laikas liautis aukoti amerikiečių gyvybes už tūkstančių 
mvlių nuo savo gimtinės.

Karštai sveikintinas 
šio teisėjo nuosprendis

Nėra jokia paslaptis, kad tūkstančiai Amerikos jaunų 
vyrų geriau pabėgo į užsienius, kur jiems teko susidurti su 
dideliais sunkumais, negu būti draftuotais į militarinę 
tarnybą ir pasiųstiems Tndokinijon žudyti nieko mums 
nenusidėjus vietnamiečius ir patiems paaukoti savo gyvybę. 
Iki šiol jie nėra amnestuoti: negali sugrįžti į savo gimtąjį 
kraštą ir čia susikurti gyvenimą. Nes jeigu jie sugrįžtų, 
būtų skaudžiai nubausti, nors šiandien visų geros valios 
žmonių yra pripažinta, kad tas karas buvo neteisingas ir 
nepateisinamas, kad tai buvo militarinė agresija, kuri šiam 
kraštui kainavo apie 140 bilijonų dolerių ir daugiau kaip 
50,000 jaunų, brangių gyvybių.

Vienas tokių pašaukimo į militarinę tarnybą nepaklususių 
jaunų vyrų buvo Sidney Solzman. Jis, matyt, būdamas 
žydiškos kilmės, pabėgo į Izraelį. Jis dabar jau 29 metų ir 
tebegyvena Izraelyje. Sudarymui pavyzdžio prieš visus 
kitus drafto vengusius amerikiečius ir gyvenančius užsie
niuose, jei jie sugrįžtų, jų laukia skaudi bausmė, jisai buvo 
vyriausybės oficialiai apkaltintas. Prieš apkaltinimą Solz- 
mano advokatai apeliavo į federalinį teismą. Distrikto 
teisėjas Judge Weinstein šių metų liepos mėnesį net 106 
puslapių savo sprėndumu pripažino, kad vyriausybės 
kaltinimas prieš Solzmaną yra neteisingas ir jį panaikino.

Išgirdę šį teisėjo Weinsteino nuosprendį, nudžiugo visi 
kiti drafto vengėjai. Pagaliau jie galės sugrįžti į savo gimtąjį 
kraštą pas savuosius ir artimuosius!

Bet ką daro prezidento Fordo vadovaujama federalinė 
vyriausybė?

Ji teisėjo Weinsteino nuosprendžiui griežčiausiai priešina
si ir prieš jį padavė apeliaciją į Federalinį Apeliacijų 
Teismą, su reikalavimu sprendimą atmesti, panaikinti.

Tuoj visoje šalyje turėtų išsivystyti masinis judėjimas už 
šio vyriausybės žygio pasmerkimą ir už parėmimą puikaus 
ir teisingo teisėjo Weinsteino nuosprendžio.

Kaip tiktai ir buvo tikėtasi
Pagaliau jau turime ir Republikonų partijos prezidenti

nius kandidatus. Kas liečia Fordo laimėjimą prieš Reaganą, 
tai nieko nenustebino. Jau seniai buvo aišku, kad preziden
tas laimės. Aišku, kad Reaganas nusivylęs, bet jis vis tiek 
žada visomis jėgomis padėti Fordui laimėti.

Bet kita istorija su kandidatu į viceprezidentus. Savo 
partnerio pasirinkimą Fordas išlaikė slaptybėje iki paskuti
nės valandds. Atrodo, kad mažai kas net iš konvencijos 
dalyvių iš anksto žinojo, kad juo bus senatorius Robert Dole 
iš Kansas valstijos, palyginti dar jaunas žmogus, Vietnamo 
karo veteranas, buvęs smarkiai sužeistas.

Taigi, dabar turime abiejų didžiųjų kapitalistinių partijų 
prezidentinius kandidatus — demokratų buvusį Georgia 
valstijos gubernatorių Carterį ir senatorių Mondale, o 
republikonų — dabartinį prezidentą Fordą ir senatorių 
Dolę. Vieni jų laimės ir per ateinančius ketverius metus 
šiam kraštui vadovaus. Demokratams laimėti, atrodo, 
perspektyvos yra geros.- Žmonėse republikonų valdymu 
nepasitenkinimas labai didelis.

Abiejų kapitalistinių partijų kandidatai save žmonėms

Kas ką rašo ir sako
MELAS NIEKUR 
NEAPSIMOKA

Kaip žinia, Jungtinėse Val
stijose už melavimą (“perju
ry”) teisme nusikaltėlis yra 
skaudžiai baudžiamas. Kiek
vienas liudininkas iš anksto 
būna įspėjamas sakyti tiktai 
teisybę.

Atrodo, kad lygiai taip ne
sigailima melagių arba krei
vai liudijančių liudininkų ir 
Tarybų Lietuvoje. Pavyzdį 
duoda Vilniaus spaudoje pra
nešimėlis iš Kaišiadorių. Jis 
toks:

“Kaišiadorių rajono liau
dies teismas nagrinėjo bylą. 
Liudytojus įspėjo, kad pagal 
LTSR Baudžiamojo kodekso 
190 straipsnį už žinomai me
lagingus parodymus jie gali 
būti baudžiami laisvės atėmi
mu iki vienerių, o esant sun
kinančioms aplinkybėms — 
iki 3 metų. Bet Kazys Ašme
na ir Irena Klimarovaitė pa
sakė netiesą. Jie susilaukė 
pelnytos bausmės.

Melas atsigrįžta prieš nesą
žiningą žmogų ne tik teismo 
salėje. Kalbąs netiesą žmo
gus visada pats save baudžia 
—- netenka ramybės, visą 
laiką persekioja baimė, kad 
tiesa gali bet kada išaiškėti. 
Melas — tarytum juoda sie
na, atitverianti nuo kitų veid
mainiaujantį. Vidinis vienišu
mas, visuomenės pasmerki
mas — tokia nesąžiningo 
žmogaus dalia.”
TARYBŲ LIETUVOJE 
SVEČIAI IŠ ITALIJOS!

Vilniaus dienraštyje “Tie-, 
sa” (rugpiūčio 13 d.) sakoma:

Mūsų respublikoje vieši 
Italijos laikraščio “Paeze se
rą“ prezidentas Amerigas 
Terencis su šeima.

Vilniuje svečiai susipažino 
su respublikos sostinės istori
nėmis ir revoliucinėmis vieto
mis, architektūriniais pamin
klais, aplankė studentų mies
telį, Lazdynus. Jie taip pat 
apžiūrėjo Lietuvos TSR 
Liaudies buities muziejų, M. 
K. Čiurlionio muziejų Kaune, 
pabuvojo Trakuose.

Svečiai lankėsi “Tiesos” re
dakcijoje.

Dienraščio korespondentas 
turėjo su svečiu interviu. A. 
Terencis, tarp kitko, pasa
kęs:

“Man didelį įspūdį padarė 
naujieji gyvenamųjų namų 
kvartalai, ypač Lazdynai, to
kie gražūs ir puikūs pastatai, 
kaip Operos ir baleto teatras, 
Vilniaus Santuokų rūmai. Vi
sa tai rodo didelį partijos ir 
vyriausybės rūpinimąsi dar
bo žmogaus gerove, jo buiti
mi, poilsiu. Tokie milžiniški 
statybos mastai galimi tik 
socialistinėje šalyje, kur vis
kas daroma darbo žmonių 
gerovei. Pastebėjau rūpini
mąsi išsaugoti senosios kultū
ros palikimą. Apie tai prime
na dideli restauraciniai dar
bai Vilniaus senamiestyje, 
miesto tvarkymas, rūpinima
sis išsaugoti jo veidą . . .

. . . Dar norėčiau pasakyti, 
kad susitikimai su jūsų res
publikos žmonėmis padarė 
man didelį įspūdį, ypač jų 
energingumas, darbštumas, 
tvirtas tikėjimas ateitimi, ku
riant komunistine visuome
nę.”

PUODAS KATILĄ 
TEBEVANOJA

Chicagos klerikalų laikraš
čio redaktorius Bronius Kvik
lys ir Chicagos menševikų 
gazietos redaktorius Marty
nas Gudelis dar tebesipešasi 
dėl to “Lietuvos vadavimo” 
raketo. Kaip žinoma, Lietu

įpiršti iki lapkričio rinkimų nesigailės mijijonų dolerių, nes 
jų rinkimines kampanijas finansuos federalinis iždas. Bet, 
kaip jau daug kartų esame storai pabrėžę, didelio, 
pagrindinio skirtumo nebus, kurie jų rinkimus laimės. Su 
mumis pasiliks, kaip ir buvo, tos pačios bėdos, tie patys 
sunkumai, ta pati nelygybė tarpe darbo žmonių ir išnaudo
tojų.

LAISVE

vių Bendroves biznį savo glo- 
bon ima Kviklys, o Lietuvių 
Tarybos — Gudelis. Pirmojo 
didvyriai Gečas ir Gaila, o 
antrojo —- Bobelis ir Dar gis.

Savo laikraštyje rugpiūčio 
11 d. Martynas su nesuvaldo
mu pasididžiavimu šaukia: 
Bobelis ir Dargis kalbėjosi su 
prezidentu Fordu, su valsty
bės sekretoriumi Kissingeriu 
ir su atstovų rūmų ir senato 
pirmininkais ir išgavo jų pasi
žadėjimą greičiausiai Lietu
von sugražinti ponų viešpata
vimą.

“Tai visiems lietuviams ži
nomi darbai, pažįstami žmo
nės ir viešos įstaigos,” grū
modamas kumščiu sako mūsų 
Martynas, “Kodėl Kviklys 
nenurodo, kokiose įstaigose 
buvo jo peršami politikai, ir 
ką tos svarbios pažintys ko
vojantiems lietuviams gali 
duoti? Ar ne laikas Kvikliui 
sustoti ir pagalvoti?”

Mums atrodo, kad ponas 
Kviklys galvoja ne mažiau už 
poną Gudelį, deja, niekas iš 
to neišeina, “vadavimo” biz
nis kaip smuko, taip ir smun
ka.

Galime tvirtai užtikrinti, 
kad ir ši kova tarpe Broniaus 
ir Martyno “vadavimo” rake
to nuo bankroto nebeišgel
bės.

JAU IR JIE PRIVERSTI 
PRIPAŽINTI

Clevelando smetonininkų 
organe (rugpiūčio 12 d.) An
tanas Laukaitis rašo apie 
praėjusią olimpiadą Montrea- 
lyje. Džiugu, kad jis nepa
miršta paminėti ir joje daly
vavusių tarybinių lietuvių 
sportininkų. Tai bene tik ar 
nebus pirmas toks atsitiki
mas, kad tame antitarybinia
me organe pasirodo žodis, 
neniekinantis ir nešmeižian- 
tis tarybinių Lietuvos žmo
nių. Juk iki Šiol koks tik 
dailininkas, dainininkas, ra
šytojas ar mokslininkas iš 
Tarybų Lietuvos pasirodyęlą- 
vo Jungtinėse Valstijose arba 
Kanadoje, būdavo apšaukia
mas “Maskvos agentu”, “tau
tos išgama“, “parsidavėliu 
rusams” ir t. t. O dabar 
klausykite. Laukaitis sako:

“Dar niekada ip jokioje 
olimpiadoje dalyvi 
viai sportininkai iš 
nebuvo atsiekę tokių gerų 
sportinių rezultatų. Nežinau 
ar kita tauta irgi yra ką nors 
panašaus atriekusi. Iš daly
vavusių 8-nių Lietuvos spor
tininkų, neskaitant keturių iš 
kitų kraštų, septyni gavo 
olimpinius medalius: du auk
so, du sidabro ir tris bron
zos”.

Na, ir šitaip šiltai apsi
džiaugęs ir pasididžiavęs, 
Laukaitis apie kiekvieną ta
rybinį lietuvį sportininką ta
ria keletą šiltų žodelių, jų 
neniekindamas, nešmeižda- 
mas, nekoliodamis. Mes sa
kome: “Valio, straipsnio 
‘Montrealio Olimpiada’ auto
riui!”

JIEMS REIKĖJO ŠEŠIŲ
METŲ SKERDYNĖS 0

Tikinčiųjų katalikų leidiny
je “The Catholic Worker” už 
liepos-rugpiūčio mėnesiu sa
vo ilgame straipsnyje “Let 
the Weapons Fall from our 
Hands” Eileen Egan su pasi
piktinimu. ir pasibaisėjimu ra
šo apie ginklavimosi lenkty
nes ir branduolinio karo pa
vojų. Jis sako, kad jau šian
dien Amerikos militarinės jė
gos sandėliuose turi 30,000 
įvairių branduolinių pabūklų, 
kurių pakaktų sukremavimui 

ivę lietu- 
; Lietuvos

(sudeginimui) visų gyventojų 
kiekviename šios planetos 
didmiestyje. Tai pavojus, 
prieš kurį reikia visiems ko
voti. Reikia kovoti tuojau, 
dabar, šiandien! Laukimas 
sudaro baisiausią pavojų vi
sai žmonijai. Į tą pavojų jis 
kreipi dėmesį aukštosios ka
talikų bažnyčios hierarchijos.

Jis sako:
“Per ištisus šešerius metus 

karas naikino Vietnamą, kol 
pagaliau Amerikos vyskupai 
savo pasekėjams pasakė, kad 
tai neteisinga.! . . Religiniai 
vadai neturės vėl šešerių me
tų priėjimui tokios išva
dos . . .”

Bet labai abejotiną, kad 
katalikų bažnyčios vyskupai 
ir kardinolai bei popiėžius ir 
eiliniai kunigai šį Egan balsą 
išgirstų. Neatrodo, kad įvy
kusiame savo Tarptautinia
me Echuaristiniame Kongre
se jie būtų visą savo dėmesį 
sukoncentravę apie šį visai 
žmonijai gręsiantį pavojų.
KODĖL TAIP JAU 
MIZERNAI?

Mūsų kaimynai Brooklyno 
tėvai pranciškonai savo laik
raštyje (rugpiučio 20 d.) giliai 
atsidusę savo^ skaitytojams 
praneša:

“Komunistų vadovaujama 
socialistų ir socialdemokratų 
koalicija perėmė Romos 
miesto vadovybę. Be Romos, 
komunistai dar valdo Toriną, 
Milaną, Veneciją, Boloniją ir 
Neapolį.”

Tiktai tiek ir daugiau nie
ko. O juk, atrodo, reikėjo 
daug daugiau pasakyti. Juk 
tai nepaprastai didelės svar
bos įvykis. Dar vienas Itali
jos didmiestis komunistų va
dovybėje! Ir ne bet koks 
didmiestis, bet Roma, ten, 
kur ir popiežiaus sostas ran
dasi. Juk pats popiežius iš 
anksto prakeikė visus, kurie 
balsuos už komunistus. O 
Romos žmonės jo balso neiš
girdo ir ant jo įsakymo nusi- 
spioyę balsavo už komunis
tus! Roma, mums atrodo, yra 
nusipelniusi iš mūsų kaimynų 
pranciškonų tėvų “Darbinin
ko” redaktorių daug, daug 
daugiau . . .

"Trečiojo pasaulio" 
šalys boigė 
konferencijų su 
įspėjimu

Colombo, Sri Lanka. — 
Taip vadinamų neprisijungu
siųjų šalių konferencija baigė 
savo sesijas ir paskelbė platų 
pareiškimą (komunikatą). Ja
me kritikuojamos turtingo
sios šalys ir reikalaujama, 
kad jos liautųsi neturtingą
sias ir tebesivystančias šalis 
skriausti.

Savo pareiškime “Trečiojo 
pasaulio“ šalys reikalauja, 
kad būtų baigta imperialistų 
agresija Korėjoje ir kad iš 
ten būtų ištruktos svetimos 
karinės jėgos; Tai įspėjimas 
Jungtinėms Valstijoms, ka
dangi jokia kita šalis jokių 
militarinių jėgų Korėjoje ne
turi.

Pareiškime taip pat aštriai 
smerkiamas Izraelis ir reika
laujama, kad jis sugrąžintų 
arabams užgrobtąsias žemes.

Šioje konferencijoje su ofi
cialiais atstovais dalyvavo 85 
šalys, o su stebėtojais — 25.

Reikia žinoti, kad tokių 
konferencijų pareiškimai ar
ba nutarimai nėra joje daly
vaujančioms šalims verstini. 
Tai tiktai jų nuomonės išdės
tymas. Paliekama kiekvienai 
šaliai jais vadovautis, ar juos 
“pamiršti”.

Colombo. — “Trečiojo pa
saulio” šalys Singapore^ ir 
Zaire, kurios remia Jungtinių 
Valstijų politiką, aštriai kriti
kuoja neprisijungusių šalių 
buvusią konferenciją. Jos 
kaltina konferenciją nukrypi
mu į kairę.

PENKTADIENISPENKTADIENIS, RUGPIŪČIO [AUGUST] 27,1976

Pauliui Slavėnui, žinomam Lietuvos mokslininkui, seno
sios lietuvių mokslininkų kartos atstovui, akademikui, 1976 
m. liepos 21 d. sukanka 75 metai.

P. Slavėnas — garsus matematikas, astronomas, Tarp
tautinės mokslo istorijos akademijos narys korespondentas, 
astronomijos mokslus yra studijavęs ir JAV* Jis ir 
“Šviesos” skaitytojams žinomas kaip mokslo žinių skleidė
jas. Piešinio autorius — Vladas Kuchalskis

“Lais

Lietuvoje pagerbė 
administratorę Ievą Mizarienę

Ir šiandie 
slenkstį į

Vilnius. — Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo įsaku, pažangiai 
Amerikos lietuvių veikėjai 
Ievai Mizarienei, jos 70-jų 
gimimo metinių proga, su
teiktas Lietuvos TSR Nusi
pelniusios Kultūros Veikėjos 
vardas.

Rugpiūčio 20 dieną Respu
blikos Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiume įvyko iškil
mingas Ievos Mizarienės, 
viešinčios tėvų žemėje, pa
gerbimas. Raštą apie garbin
go vardo suteikimą jubiliatei 
įteikė Prezidiupio pirminin
kas Antanas Barkauskas. Jis 
Mizarienę nuoširdžiai pasvei
kino, jai palinkėjo tvirtos 
sveikatos, ilgų gyvenimo me
tų, puikios kloties.

— Jūs, kaip ir daugelis 
kitų pažangiųjų Amerikos lie
tuvių, pasakė Antanas Bar
kauskas, nemaža pasidarba
vote, kad Amerikos tautos 
žinotų tiesą apie pirmąją pa
saulyje socializmo šalį, apie 
jos taikos politiką, apie inter
nacionalinę tarybų valstybės 
misiją, vardan žmonijos pa
žangos. Nors jūs gimėte už 
jūrų marių, tačiau reikšmin
ga, kad būtent jūsų tėvų 
žemėje garbingo įvertinimo 
susilaukė jūsų pažangi veikla 
ir darbai.

Lietuvos TSR Komunistų 
Partijos CK pirmasis sekre
torius Petras Griškevičius, 
pasveikinęs Ievą Mizarienę 
su artėjančiu jos gimimo sep
tyniasdešimtmečiu, jai palin
kėjo daug laimė^irjveikatos, 
toliau taip ryžtingai ir nenuil
stamai darbuotis nelengvoje 
pažangiosios lietuvių išeivijos 
veikloje. Tarybų Lietuvos

Buenos Aires.
laikraščio “Vaga” r

žmonės — pabrėžė CK sekre
torius — žino ir gerbia jus 
kaip nepaprastos energijos 
žmogų, įžymią Amerikos lie
tuvių kultūrinio gyvenimo 
veikėją, puikią kalbėtoją, 
spaudos darbuotoją, choro 
dalyvę, įvairių renginių orga
nizatorę, kovotoją už moterų 
teises.

Likimas lėmė jums, kalbėjo 
Petras Griškevičius,būti įžy
maus Amerikos lietuvių vei
kėjo. Lietuvos TSR Liaudies 
rašytojo Rojaus Mizaros ben
dražyge. Kai gražioji Dzūki
jos žemė priglaudė jo palai
kus Savilionyse, Jūs nepalū- 
žote, o tapote jo darbų ir 
idėjų tęsėja, dar artimesnė 
tai žemei, kurioje amžinai 
bus gyvas jo vardas.

Jubilietė tarė nuoširdžius 
padėkos žodžius Komunistų 
Partijai, Respublikos vyriau
sybei, visiems Tarybų Lietu
vos darbo žmonėms už aukštą 
jos veiklos įvertinimą. Ji pa
žymėjo, kad šis garbingas 
apdovanojimas yra visos pa
žangiųjų lietuvių išeivijos 
veiklos pripažinimas ir įverti
nimas. Mes, užsienio lietuviai 
pasakė Ieva Mizarienė, labai 
didžiuojamės Tarybų Lietu
vos laimėjimais ugdant liau
dies ūkį ir kultūrą. Negailė
dami jėgų mes skleisime tiesą 
apie laimingą gyvenimą bran
giojoje tėvų žemėje, apie jos 
darbščiųjų žmonių pasieki
mus, apie didžiąją Tarybų 
Sąjungą, tarybinių tautų 
draugystę.

Įteikiant garbingą apdova
nojimą, dalyvavo Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pirmi
ninkas Juozas Maniušis, kiti 
vadovaujantys Respublikos 
partiniai ir tarybiniai darbuo
tojai, visuomenės veikėjai, 
žurnalistai. V. Petkevičienė

Tiktai dabar m 
Argentinos pažan 
vių leidžiamo laiki 
ga” birželio 3 d. I 
raštyje skaitome 
denciją apie graži 
laikraščio 15 meti, 
sukakties atžymė 
ginys įvykęs geg. 
vių Ratelio patai 
vęs susietas su 
“Argentinos 1810 
liucijos 1 )iena Ged 
šią dvigubos reik 
tę,” sakoma korės 
je, “svečių prisirii 
lė salė, dalis net ii J 
turėjo pasitenkinti 
globstyje”.

Šios sueigos 
reikšmę apibudl 
Adamonis, ją at i J 
Tarp kitko, jis pad

“Mieli svečiai: J 
sirinkome “Lietuj 
pastogėje, tam, k J 
atžymėti n (d dvi ii 
datas. Atžymėti i| 
sios Tėvynės rl 
šventę 25 d. Geg] 
tai tinkamai atžyl 
giosios lietuviu kol 
raščio 15 met u j ui J

Gegužes 11 d i ei 
tam atgal pa si ro ti 
“VAGOS“ numeil

Lietu v

Taikos pasauly
Skaisti saulužė švietė, 
Balsai girdėjos iš rytų, 
Kad bus taika pasauly, 
Visoje žemėj tarp tautų. 
Nors priešas vis nerimsta, — 
Jis žvangina ginklais 
Ir atomą gamina 
Pasaulį sunaikint.
Ir šiandien saulė šviečia 
Ir girdisi balsai — 
Taikos, taikos pasauly 
Mes trokštame karštai!

K. Zakavičienė

Pribuvom į tėv> 
rugpiūčio 5 d. ir j 
kad šių metų c 
nenuimtas. Nuspi 
liauti į kaimus 
tėviškes, pamaty) 
kus.

Mūsų giminaič 
Balniu i vairuoja n 
ną, leidomės iš 
Alytų, Simną, Md 
Dzūkija, kurią kai 
to, kad ten tik gri 
Ar taip buvo prad 
buvo, tai šiuo met 
Čia., kaip siena, st 
kviečiai ir rugiai.

Kaip gyvas niJ 
čiau tokių gražių 
derliaus. Jei pa 
sudoroti ir jei nei 
sėjo ankstyvieji Iii 
gaus vieną sanvail 
rugpiūčio pakanki 
tų dienų, tai deri 
nais nuo laukų I 
duonutė pareis na]

Dar pridėčiau ii 
kau į savo giml 
sustojau tėvyškėl 
kopiu į kalnelį, | 

„rugiuose nebegalĮ

t
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“Laisvei” iš Argentinos
Buenos Aires. — Šiuo tarpu čia yra sunkiai susirgęs 

laikraščio “Vaga” redaktorius Stasys Žaltauskas.

Cia minėjime dalyvauti publika.

Čia jį matome sakantį prakalbą jam surengtame jo 60-to 
gimtadienio minėjime Lietuvių Ratelio patalpose-sodyboje, 
Bernai. Jo dešinėje konsulas Steponas Pasausis ir jo žmona, 
o kairėje — Serafinas Datenis, choro “Gintaras” pirminin
kas.

ŠIMTAMEČIO ĄŽUOLO 
ATSIMINIMAI APIE1905M. 
REVOLIUCIJĄ LIETUVOJE

A. GUCIŪNIETIS

alininkui, seno- 
cademikui, 1976

ronomas, Tarp- 
.orespondentas,

JAV. Jis ir 
lo žinių skleidė* 
adas Kuchalskis

Tokias revoliucines dainas 
senovėje dainuodavo Kauno 
darbininkai. Nors Kaune ta
da buvo maža pramonės fab
rikų ir dirbtuvių, tačiau 1905 
m. jau dirbo kelioliks tūks
tančių darbininkų. Jų darbo 
sąlygos — buvo pasibaisėti
nos: ankštos, tvankios ir ne
švarios dirbtuvių patalpos, 
12-16 valandų ir ilgesnė dar
bo diena, labai menkas atly-- 
ginimas, kuris dažnai nelaiku
būdavo išmokamas.

Skurdas, vargas, badas it 
šmėkla žvelgė į kiekvieno 
darbininko akis.

1905 metais darbininkija 
pasiryžo siekti geresnio gy
venimo per kovą. Ypač akty
vūs buvo Kauno metalo ga
myklų darbininkai.

1905 m. birželio 12 d. Kau
ne įvyko didžiulė darbininkų 
ir inteligentų demonstracija. 
Daugiau kaip 2000 žmonių 
nužygiavo prie Kauno guber
nijos kalėjimo ir pareikalavo 
paleisti politinius kalinius, 
įvyko susidūrimas su dragū

t)ė 
izarienę
brėžė CK sekre
to ir gerbia jus 
astos energijos 
14 Amerikos lie
jinio gyvenimo 
ikią kalbėtoja, 
buotoja, choro 
ų renginių orga- 
otoją už moterų

nė jums, kalbėjo 
evičius,būti įžy- 
tos lietuvių vei
ls TSR Liaudies 
ius Mizaros ben- 
gražioji Dzūki- 

glaudė jo palai
ke, Jūs nepalū- 
•te jo darbų ir 

dar artimesnė 
gurioje amžinai 
/ardas.
arė nuoširdžius 
sius Komunistų 
publikos vyriau- 
s Tarybų Lietu- 
onėms už aukšta 
ertinima. Ji pa- 

šis garbingas 
is yra visos pa- 
tuvių išeivijos 
dnimas ir įverti- 
ižsienio lietuviai 
Mizarienė, labai
Tarybų Lietu- 

ais ugdant liau- 
ultūra. Negailė- 
s skleisime tiesa 
gyvenimą bran- 
iemėje, apie jos 
monių pasieki- 
lidžiąją Tarybų 
rybinių tautų 

irbinga apdova- 
vavo Lietuvos 

I Tarybos pirmi- 
s Maniušis, kiti 
s Respublikos 
rybiniai darbuo- 
nenės veikėjai, 
V. Petkevičienė

pasauly
ė švietė, 
s iš rytų, 
pasauly,

;arp tautų.
zis nerimsta, — 
ginklais 
Ina 
dnt.
ulė šviečia 
ai — 
t pasauly 
ie karštai!
K. Žakavičienė

Ir šiandien garbingai žengia 
slenkstį į ateitį. . .

Tiktai dabar mus pasiekė 
Argentinos pažangiųjų lietu
vių leidžiamo laikraščio “Va
ga” birželio 3 d. laida. Laik
raštyje skaitome korespon
denciją apie gražiai pavykusį 
laikraščio 15 metų gyvavimo 
sukakties atžymėjimą. Ren
ginys įvykęs geg. 25 d. Lietu
vių Ratelio patalpose ir bu
vęs susietas su minėjimu 
“Argentinos 1810 metų Revo
liucijos Diena Gegužės 25”. “Į 
šią dvigubos reikšmės šven
tę,” sakoma korespondencijo
je, “svečių prisirinko pilnutė
lė salė, dalis netilpusių salėje 
turėjo pasitenkinti gryno oro 
globstyje”.

Šios sueigos prasmę ir 
reikšmę apibūdino Tadas 
Adamonis, ją atidarydamas. 
Tarp kitko, jis pasakė:

“Mieli svečiai: šiandien su
sirinkome “Lietuvių Ratelio” 
pastogėje, tam, kad tinkamai 
atžymėti net dvi reikšmingas 
datas. Atžymėti mūsų antro
sios Tėvynės nacionalinę 
šventę 25 d. Gegužes Antra 
tai tinkamai atžymėti pažan
giosios lietuviu kolonijos laik
raščio 15 metu, jubiliejų.

Gegužes 11 diena 15 metų 
tam atgal pasirodė pirmasis 
“VAGOS” numeris. Bėgyje

penkiolikos metu “VAGA”, 
kaip ir visa pažangioji spauda 
savo kelyje sutiko daug sun
kumų, daug audringų dienų 
ir priešingų vėjų siautėjimo. 
Bet dėka arčiau stovinčių 
draugų pastangoms, o ypač 
“VAGOS” redaktoriaus Sta
sio Žaltausko, kuris nuo pat 
pirmojo “Vagos” numerio iš
tempė tą naštą, tas atsakin
gas . pareigas nenuleisdamas 
rankų visą 15 metų. Tą žino
ma, galima buvo* atsiekti, 
:dėka, pažangiosios lietuvių 

1 kolonijos pritarimo ir gausios 
materialinės paramos. Dėka 
skaitytojams rėmėjams ir 
bendradarbiams ,“Vaga” nu
galėjo visas bėgyje penkioli
kos metų kelyje sutiktas kliū
tis ir šiandien garbingai žen
gia slenksti į 16-tuosius savo 
gyvavimo metus”.

Šiomis dienomis gavome 
pranešimą, kad draugas Sta
sys Žaltauskas yra sunkiai 
susirgęs. Pasirodo, kad jo 
sveikata jau tada buvo sušlu
bavusi, nes, pasak korespon
dento, redaktorius negalėjo 
sueigoje dalyvauti.

Mes visi laisviečiai linkime 
“Vagos” redaktoriui greitai ir 
pilnai sugyti. >

nais.
Dar stambesnis darbininkų 

.susikirtimas su caro kariuo
mene buvo liepos 25 d. Girti 
dragūnai nušovė Rekašo ga
myklos darbininką A. Leona
vičių ir dviejų darbininkų 
motiną L. Jaskevičienę. Buvo 
nužudyta ir daugiau darbi
ninkų, kurių pavardės jau 
pamirštos.

Tai sukėlė darbo žmonių 
didelį pasipiktinimą. Darbi
ninkai paskelbė gedulą. Lie-

“Oi, tu ąžuole, ąžuole, jei tu 
prakalbėtum, tai kiek daug 
pasakytum apie senovę. ”

pos 27 d. Kauno darbininkija 
iškilmingai palaidojo savo 
draugus, ir šios laidotuvės 
virto galinga politine de
monstracija, kurioje dalyva
vo tūkstančiai žmonių.

1935 m. vasarą, ėjau Paro
dos gatve į Kipro Petrausko 
gatvę. Viršukalnėje, prie bu
vusių neolithuanų rūmų, da-

1905 m. liepos 25 d. įvyko Kauno darbininkų susikirtimas su 
caro kariuomene, nes girti dragūnai nušovė darbininką A. 
Leonavičių, L. Jaskevičienę ir kitus.

Suvėluota rugiapiutė!

Lietuvoje stebim gausu derliu!

Pribuvom į tėvynę Lietuva 
rugpiūčio 5 d. ir pastebėjom, 
kad šių metų derlius dar 
nenuimtas. Nusprendėm ke
liauti į kaimus — į mūsų 
tėviškes, pamatyti javų lau
kus.

Mūsų giminaičiui Broniui 
Balniui vairuojant automaši
na, leidomės iš Vilniaus į 
Alytų, Simną, Merkinę — tai 
Dzūkija, kuria kai kas persta
tė, kad ten tik grikiai teaugą. 
Ar taip buvo praeityje? Jei ir 
buvo, tai šiuo metu taip nėra. 
Čia,, kaip siena, stovi miežiai, 
kviečiai ir rugiai.

Kaip gyvas niekur nema
čiau tokių gražių javų, tokio 
derliaus. Jei pavyks viską 
sudoroti ir jei neužpuls rug
sėjo ankstyvieji lietūs, jei dar 
gaus vieną sanvaitę į pabaigą 
rugpiūčio pakankamai saulė
tų dienų, tai derlių kombai
nais nuo laukų nuvalys ir 
duonutė pareis namo.

Dar pridėčiau ir tą: Nuvy
kau į savo gimtinį kaimą, 
sustojau tėvyškės sodyboje, 
kopiu į kalnelį, kur būdavo 
.rugiuose nebegalėdavo pasi-.

slėpti pilkoji varna, nei žilais 
šonais zuikelis. Šiose pat vie
tose bridau per miežių lauką, 
kurie man iki juosmens. Der
lius — kokio tuose laukuose 
nesu matęs!

Tu, saulute, nesislėpk už 
sidabrinių debėselių; kaitink, 
prinokink tuos miežių, kvie
čių ir rugių laukus! Tu pavė
lavai pavasarį, todėl, tavo 
pareiga nesiųsti lietaus, o tik 
kaitinančius tavo spindulius 
kuo ilgiau, kad Lietuvos kolū
kietis baigtų nuimti derlių!

Svečias iš Floridos

Washingtonas. — Ameri
kos juodųjų žmonių veikėjų 
delegacija lankėsi valstybės 
departamente ir ragino sek
retorių Kissingerį griežtai įs
pėti Pietų Afriką, kad jos 
represijos prieš juodųjų gy
ventojus yra netoleruojamos.

Pasadena, Cal. — “Viking 
;2” bus nuleistas Marse rugsė
jo 3 dieną. Jo misija padėti 
“Viking 1’’ vesti planetos pa
viršiaus tyrinėjimus.

Šiais metais Lietuvoje labai 
suvėluota rugiapiutė dėl šalto 
ir vėlyvo pavasario. Bet lau
kuose javai labai gražūs — 
derlius gausus. Ne tik mes tai 
matome, mato ir visi Lietu
vos gyventojai, ir tuomi di
džiuojasi.

Kuomet mes pribuvom į 
Lietuvą rugp. 5 d.,tai dau
giau savaitę laiko buvo saulė
ta ir nešalta. Tuomi pasinau
dojo kolūkiečiai ir išsirikiavo 
su kombainais, valyti — pjau
ti, kulti, rugius, kviečius ir 
miežius. O avižos dar labai’ 
žalios.

Užpuolė lietus ir lijo 3 
dienas, darbai sustojo. Po 
3-jų dienų padangė nušvito, 
saulelė pradėjo šypsotis, ir 
kombainai vėl pasirodė lau
kuose.

Va, rugp. 20 dieną jau visi 
laukai laimingai nuvalyti, nu
plauti, iškulti ir gerai išsau
sinti ir supilti į sandėlius.

Nupiovus žiemkenčius, nie
ko nelaukus imama aparti 
rugienas (jie sako ražienas). 
Ak, tiesa, pirmiau negu aria
ma, sugrėbiami šiaudai, o 
šiemet ir šiaudų labai daug, 
todėl, kad viskas gerai išau- t *go.

Beviešėdami Lietuvoje ir 
besigėrėdami gamtos grožiu 
ir tyrumu, geriname savo 
sveikata, turime gerą apetitą

valgyti ir be jokio rūpesčio — 
ilsimės.

Jau pervažiavom didelę 
Dzūkijos dalį aplankėm d-rgo 
R. Mizaros kapą Savelionyse 
(Merkinės rajone) ir d-rg. V. 
Andrulio kapą Stakliškėse. 
Abiejų pelenai patalpinti di
deliame akmenyje iškaltose 
patalpose. Padėjom gėlių 
puokštes prisiminimui.

J. Dzūkelis

ALDONA GUSTAS

MANO 
VAIKYSTĖ 
kur strazdai 
dainuoja dainas 
kur pasakos 
įteka į upes 
dunkso 
atminimais apiverti 

.tėvų namai 
kur girios 
auga tyliai kaip žibuoklės 
kur pievos 
rodo dobilų sielas 
dunkso 
aiminimais apiverti 
mano žaidimų draugai 

kur koplyčios 
mane prisimena 
kur Lietuva • 
įaugo man į kraują 
dunkso 
atminimais aptverta 

.mano vaikystė

J L

bar pionierų rūmai, gatvėje 
stovėjo senas vežikas ir pečiu 
atrėmęs laikė sunkų vežimą, 
kad neriedėtų atgal. Jis paki
šo plytgalį po ratu, atsistojo 
ir pažvelgęs į prie gatvės 
augantį šimtametį ąžuolą, 
prabilo: “Ak tu ąžuole, ąžuo
le, jei tu prakalbėtum, kiek 
daug pasakytum apie seno
vę!” Sustojau ir užklausiau jį: 
o ką gi jis pasakytų?

Vežikas J. Lapinskas tarė: 
“Pažvelk į šį aukštą ąžuolą, 
metai stovi sena kryžavonė, 
tai ant jos 1905-1907 m. kar
davo cicilistus”. . . Žvilkterė- 
jau į ąžuolą ir pamačiau storg 
jkryžavonę.
j Vežėjas pasakojo toliau: 
l“Tai buvo 1905 m. liepos 
mėnesio pabaigoje, kai laido
jome caro žandarų nužudytus 
| darbininkus. Policija mušė ii 
'vaikė laidotuvių dalyvius, ne
mažai suėmė, bet vieno jaune 
■studento negalėjo pavyti, ta: 
policininkas įšoko į gatvėje 
stovėjusį vežimą lengvojo ve
žėjo, kuris smarkiai paragi 
nęs arklį, pavijo bėgantį re 
voliucionierių ir jį suėmė. 
Pasirodė, kad tai buvo įžy
mus revoliucinio judėjimo va
dovas ir ieškomas policijos. 
Po pusės metų tą laisvės ko
votoją pakorė ant šio ąžuolo.

1907 m. rudenį iš Kauno 
geležinkelio stoties išėjo, su 
mažu čemodanėliu, gražiai 
apsirengęs vaikinas ir įsėdo į 
to paties vežiko vežimą, kuris 
pavijo revoliucionierių stu
dentą. Jis buvo nuvežtas pa
gal keleivio pageidavimą.

Vakare vežiko žmona, rado 
savo kieme arklį su vežimu, 
kuriame gulėjo jos vyras. Pa
judino jį ir piktai subarė: “Ir 
vėl prisilakęs atsivilkai, kel
kis, ar ilgai čia kirmysi?” 
Tačiau, atidžiau pažiūrėjusi 
pamatė, kad jos vyras negy
vas ir prie jo prisegtas rašte
lis: “Šnipui šumuška mirtis 
už mūsų draugo nužudymą”.
’ Card laikais nemažai vežikų 
ir kiemsargių buvo valdžios: 
šnipais.

Miesto policija suruošė iš
kilmingas jo laidotuves. Ta
čiau prieš pat laidojimą paaiš
kėjo, kad tas vežikas buvo 
sentikių tikybos, kurių ne
priimdavo į pravoslavų kapi
nes, o sentikių kapų Kaune 
nebuvo. Pagal gubernato
riaus įsakymą, Kauno miesto 
burmistras tuojau įsteigė 
sentikių kapines, už miesto, 
priešais dabartinį zoologijos 
sodą, kur palaidojo pirmąjį 
sentikį.

1905-1907 metų revoliucijai 
pralaimėjus, prasidėjo baisūs 
darbininkų persekiojimai, 
areštai ir žudymai. Tais žiau
riausios priespaudos metais, 
ant šito ąžuolo pakorė ir 
daugiau revoliucionierių, o 
palaidojo prie sentikių kapi
nių. Nueik ten ir pamatysi 
cicilistų kapus”.

Ant rytojaus nuėjau prie 
sentikių kapinių ir radau sep
tynis senus kapus. Ant trijų 
kapų dar buvo mediniai supu
vę kryželiai, bet užrašai jau 
išdilę.

Jeigu prabiltų šimtametis 
ąžuolas, tai pasakytų kiek 
daug ašarų vargdieniai išlie
jo, kančių iškentėjo ir kiek be 
laiko į šaltus kapelius jų 
išlydėjo.

3-1AS PUSLAPIS

EDVARDAS MIEŽELAITIS

Paskutinis obuolys
Ant vienos šakos kabėjo du paskutiniai 
šios vasaros obuoliai. Švietė
Kaip gintaro meduoliai. Tu išvykai. Ir tą nakjĮ 
vienas nukrito į gelstančią žolę.
Aš nežinau, kas šitą mano ilgesio obuolį 
nuraškė. Gal kartais vėjas.
O gal ir pavydi vasara: iškeliaudama j pietus, 
ji kartu nusinešė ir savo kūrinį.

Kabo, matau, ant šokos v ienas.kaip pirštas 
saulės gintaro, obuolys. Paukščiai 
Suka aplinkui ratą. Kėsinąs į saldų 
tarsi vienatvė vaisių. Graibo
Vasara pailsusiu, bet dar malonia saulės 
spindulio ranka lyg savo
Kūdikį — šią mano paskutinę viltį. Nori 
ir jį, matau, atsiimti.

Vėjas sušiaušta šiai obelaitei geltoną 
galvos šukuoseną. Įgnyba
Šarkai į šlaunį. Tarška ta sodo teta 
patarška. Apkalba obelę. Ir mane.
Bet paskutinis vasaros obuolys vis dar laikos 
ant šakos — lyg pakaruoklis.
Buvo nemaža. Buvo nusvėrę šakas. Liko 
du. O dabar liko tik vienas.

Likome dviese. Tas gintarinis obuolys. Ir aš — 
sustingęs lange. Tarsi portreto,
Puošiančio niekieno nebelankomo senienų 
muziejaus sienas, rėmuose.
Vėjo aš neskaitau. Buvo — nebuvo. Kaip

ungurys
slysta iš rankų. Aš ir lietaus, 
To ašarų maišo, taip pat neskaitau. Prašvilpė 
kaip traukinys. Ir užspringo.

Žiūrime — aš ir paskutinis nokus obuolys —• 
vienas j antrą liūdnai ir
Varvinant seilę. Sunku pasakyti, kuris 
kurį anksčiau nuskins...

Ui militariniu išlaidu
I

mažinimą
New Yorkas. — Buvęs val

stybės prokuroras Ramsey 
Clark siūlo iš militarizmo rei
kalams 118 bilijonų dolerių 
biudžeto išimti 30 bilijonų 
dolerių ir juos pavesti nau
dingiems socialiniams projek
tams. Jis sako: Gėda ir ne
leistina, kad milijonai seno 
amžiaus amerikiečių nėra ap
rūpinti žmonišku pragyveni
mu, o mūsų militarizmui su-, 
šeriama tokia milžiniška su-; 
ma dolerių.

Ramsey Clark save siūlosi 
Demokratų partijai kandida
tu į senatorius.

Lietuvos garsusis 
kvartetas ir vėl 
Austrijoje

Vilnius. — Trečią kartą į 
Austriją koncertuoti išvyko 
Vilniaus styginis kvartetas^ 
Audronė Vainiūnaitė, Petras 
Kunca, Donatas Katkus, 
Augustinas Vasiliauskas. Vil
niečiai prieš porą metų daly
vavo Austrijoje ruošiamame 
tradiciniame renginyje — 
tarptautinių kvartetų cikle, 
tąsyk griežė Vienoje, Lince ir 
Leobene. Šių metų pavasarį 
gastroliavo Vienoje ir Grace. 
Dabar pakviesti į populiarų, 
senas tradicijas turintį muzi
kos festivalį, kasmet rengia
mą Bregenco kurorte prie 
žavaus Bodeno ežero.

Šis stambus muzikos festi
valis, apimantis operos me
ną, simfoninius bei kameri
nius koncertus, vyksta du 
vasaros mėnesius, sutrauk
damas daug klausytojų iš 
viso pasaulio. Vilniaus kvar
tetas jame atliks P. Čaikovs
kio, J. Haidno, D. Šostakovi- 
čiaus kvartetinę muziką.

Nusivylęs ir supykęs
Kansas City, Mo. — Ro

nald Reagan sako, kad jis 
republikonų suvažiavime no
minacijas į prezidentus pra
laimėjo todėl, kad preziden
tas ir jo kolegos panaudojo 
didžiausia spaudimą “svyruo
jantiems delegatams”. Ta
čiau jis sako aktyviškai rem
siąs republikonų kandidatus. 
Taip pat, iš kitos pusės, jis 
davė suprasti, kad jeigu For
das ir Dole pralaimėtų rinki
mus, jis dėtų visas pastangas 
sukurti naują partiją iš kon- 
servatiškų respublikonų ir 
demokratų.

Maskva. — Tarybinis erd
vėlaivis “Luna 24” laimingai 
sugrįžo iš Mėnulio. Jis parga
beno gniūžta žemės, kuri bus 
naudojama tolimesniam Mė
nulio paviršiaus tyrinėjimui.

Sutinka viešai 
debatuoti

Kapitalistinių partijų kan
didatai į prezidentus pasiža
dėjo prie pirmos progos vie
šai per radiją ir televiziją 
debatuoti įvairiais klausi
mais. Vėliausia pranešama, 
kad ir kandidatai į viceprezi
dentus yra pasirengę vienas 
prieš kitą viešai išstoti, tik 
reikia tokiems debatams ren
gėjų. Televizijos ir radijo 
tinklai negali jiems tokįus 
debatus rengti. Įstatymais 
draudžiama. Bet, žinoma, už 
dolerius rengėjų atsiras.
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Kodėl ir kaip prieš 200 metų 
gimė Jungtinės Valstijos?

BENJAMIN FRANKLIN. X
170*6—1790

V. TAURAS

(Tęsinys iš praeito num.)
Franklinas laike Britanijos parlamentą supuvėliais ir 

parsidavėliais, bet vis dar pasitikėjo karalium. Jam dar 
atrodė, kad Amerika gali būti nepriklausoma valstybė ar
ba grupė valstybių, palaikant sąjungą su Britanijos im
perija po ta pačia “karūna.” Šitoks Franklino manymas 
jau nepatiko daugumai amerikiečių. Tuo pačiu laiku An
glijos'valdovai manė, kad Franklino veikla veda Ameriką 
linkui atskilimo nuo imperijos.

Franklinas jau buvo atstovas ne tik Pennsylvanijos, bet 
New Jersey ir Georgijos. Dabar ir Massachusetts seimas 
paskyrė jį savo atstovu. Britanijos kolonijų ministeris 
Hillsborough su panieka atmetė pastarąjį Franklino pa
skyrimą todėl, kad jo neužgyrė Massachusetts guberna
torius. Franklinui pasidarbavus, Hillsborough tapo paša
lintas, o jo vieton paskirtas palankesnis Amerikai kolonijų 
ministeris Dartmouth, kuris ir pripažino Frankliną Mas
sachusetts atstovu Londone.

Franklinas taipgi jieškojo Amerikai draugų Airijoje 
ir nuvykęs ten buvo iškilmingai priimtas, kaip Airijos 
seimo gerbiamas svečias.

1773 m. Franklinas parašė ir laikraščiuose išspausdino 
dvi gabias politines pašaipas. Viena buvo “Taisyklės, Ku
riomis Didi Imperija Gali Būti Padaryta Mažiuke.” Čia 
Franklinas vaizdingai parodė, kaip sauvališki Anglijos 
veiksmai skelia Ameriką nuo imperijos. Antra mitri 
Franklino pašaipa buvo “Prūsų Karaliaus Įsakymas” 
(Friedricho Didžiojo). Joj Prūsijos karalius skelbia, kad 
sala Anglija yra Prūsijos kolonija, kadangi vokiečiai an- 
glo-saksai kadaise buvo apsigyvenę Anglijoj, kadangi Prū
sija globojo Angliją ir ką tik praėjusiame kare gynė An
gliją prieš Francūziją, kadangi Prūsija niekada tikrai ne- 
paliuosavo Anglijos nuo Prūsų valdžios; todėl Anglija 
turi dabar mokėt tam tikrus taksus, kuriuos Prūsai užde
da jai—o tai tokie taksai, kokius Britanija užkrovė ame-, 
rikinėms kolonijoms,—ir pasiduot tokiem pramonės ir 
prekybos suvaržymam, kokius Britanija užkaria Amerikai.

Šiuomi Franklinas ryškiai ir skaudžiai pajuokė Angli
jos karaliaus tvirtinimą, kad jis turįs pilną teisę valdyt 
Amerikos kolonijas, kaip jam patinka. Jau išgaravo, 
Franklino pagarba karaliui ir pasitikėjimas juom.

Bet Franklinas apgailestavo pasielgimą Bostono žmo
nių, kurie suvertė į prieplaukos vandenį anglų Rytinės 
Indijos Kompanijos arbatą, už kurią pirkėjai turėjo mo
kėt taksus. Jis siūlėsi net pats apmokėti bostoniečių pa
darytus nuostolius.

Massachusetts seimelis atsiuntė Franklinui protestą 
įteikt karaliui, kad naujam gubernatoriui Tomui Hutch- 
insonui pats karalius moka algą, o ne seimelis; todėl gu
bernatorius jaučiasi laisvas nesiskaityti su seimelio valia.

Franklinas išgavo slaptus laiškus, kūriuos rašinėjo par
lamento nariui Williamui Whately Massachusetts guber
natorius Th. Hutchinson, jo leitenantas-gubernatorius An
drew Oliver ir kiti. Jie, amerikiečių laisvės priešai, tuose 
laiškuose melavo, kad, girdi, tik menka dalis kolonijų gy
ventojų esą priešingi Britanijos uždedamiems mokesčiams 
ir jos veiksmams amerikinėse kolonijose. Tuose laiškuose 
jie ragino Britanijos valdžią “apkapot vadinamąsias an
gliškas laisves’’ Amerikoje, padaryt karališkus valdinin
kus mažiau priklausomais nuo amerikinių seimų ir sti
pria ranka, net karinėmis jėgomis suvaldyt Massachusetts 
koloniją. Iš tų laiškų taipgi pasirodė, kad vidujiniai Ame
rikos priešai susirašinėjo ir su Britanijos ministeriais, 
kurstydami juos prieš amerikiečius.

Franklinas persiuntė Hutchinsono ir kompanijos laiš
kus savo draugui Gushingui, Susirašinėjimų Komisijos 
nariui; leido ir kitiem šios komisijos nariams juos paro
dyt; bet reikalavo viešai tų laiškų neskelbti.

Jie, tačiau, greitai išėjo aikštėn ir buvo paskelbti ame
rikiniuose laikraščiuose. Dėl to kilo didelis sujudimas, ir 
Massachusetts seimas pareikalavo, kad karalius pašalin
tų Hutchinsoną ir Oliverį. Reikalavimas tapo atmestas ir 
pasmerktas kaip “skandališkas” ir maištiškas.

Anglų valdžia suruošė dėl tų laiškų paskelbimo tardy-
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mą prieš Frankliną, pašaukus jį į karališkąją tarybą. Ge- 
'neralis prokuroras Al. Wedderburn’as buldogiškai užsi
puolė Frankliną, kad tamsta, girdi, tuos laiškus išvogei 
arba pirkai iš vagies; ir reikalavo, kad Franklinas pasa
kytų, per ką jis gavo juos. (Jau buvo miręs parlamento 
narys Wm. Whately, kuriam tie laiškai rašyti.) Wedder- 
burnas įtarė, kad Franklinas, persiųsdamas tuos laiškus 
į Bostoną, norėjęs iššaukt žmonių sukilimą prieš Angliją. 
Franklinas neišdavė, per ką jam tie laiškai pateko, ir vi-- 
sai nieko neatsakė į Wedderburno plūdimus. Tai buvo; 
vertingiausias ir įspūdingiausias Franklino apsigynimas 
ir kartu panieka jo persekiotojams, amerikiečių priešams. 
Tada Franklinas buvo jau 68 metų amžiaus.

Anglijos valdžia pavarė Frankliną kaipo vyriausią paš
tų viršininką Amerikoj ir atmetė jo įteiktą Massachusetts 
peticiją, reikalavusią pašalint Massachusetts gubernatorių 
Hutchinsoną ir jo leitenantą Oliverį.

1774 m. rugsėjyj susirinko Pirmasis Kontinentalis Kon
gresas, kuriame dalyvavo visų kolonijų delegatai, apart 
Georgijos. Franklinas dar buvo Anglijoj ir manė, kad 
kongresas, paskelbdamas visuotiną boikotą prieš Anglijos, 
prekes, galės priverst ją atšaukt vėliausius žiaurius jos 
įstatymus prieš amerikiečius, panaikint mokesčius ant ar
batos, atšaukt Bostono blokadą, atlygint bostoniečiams už 
nuoskaudas padarytas per tą blokadą, ištraukt anglų ka
riuomenę iš amerikinių kolonijų, nekliudyt jų vietinių' 
įstatymų ir tt.

Tokius pasiūlymus taikai Franklinas per savo tarpinin
kus darė ir Britanijos valdžiai. Bet jinai smarkavo, vadi
no amerikiečius bailiais; sakė, kad penketas šimtų anglų 
kareivių botagais priverstų visus juos šokt ‘JYan_kee 
Doodle”; o anglų generolas Gage ragino ministeriją pa- 
samdyt 20,000 vokiečių—hessų ir hanoveriečių prieš Ame
rikos kolonijas.

JAU GRIEŽTAS KOVOTOJAS PRIEŠ ANGLIJĄ

Franklinas nusprendė, kad tolesnis jo buvimas Anglijoj 
būtų bergždžias. Anglų valdžia kartotinai mėgino papirkt 
jį, bet nedarė nuolaidų amerikiečiams, išvestiems iš kan
trybės. Tad jis ir grįžo namo. Pasiekęs Ameriką, Frank-, 
linas išgirdo apie Lexingtono ir Concordo mūšius tarp 
anglų ir amerikiečių; galutinai nusiteikė prieš Britanijos 
valdžią ir tapo aštriu kariniu jos priešu.

Atplaukus Franklinui į Philadelphiją 1775 m. gegužės 
5 d., PennsylVanijos seimas ant rytojaus išrinko jį de
legatu į Antrąjį Kontinentalį Kongresą. Paskui jis buvo 
išrinktas į Pennsylvanijos seimą; bet kad iš seimo na
rių vis dar buvo reikalaujama prisiekt ištikimybę Brita
nijos karaliui, tai Franklinas atsisakė tapti to seimelio 
nariu.

Seniausias to kongreso narys, 70 metų amžiaus, Frank
linas tapo išrinktas nariu dešimties komisijų ir paskirtas 
generaliu Amerikos paštų viršininku.

Jis paaukojo metinę savo algą, tūkstantį dolerių, sužeis
tiems Amerikos kareiviams. Jis darbavosi kaipo narys 
kongreso komisijų rūpintis gaminimu parako ir salietros, 
popierinių pinigų lęidimty, pagamint naują peticiją-prašy- 
mą Britanijos karaliui, zįint Amerikos kolonijų prekybą; 
parašyt kalbą, kurią Washingtonas sakys, priimdamas 
vyriausią Amerikos armijų komandą; vest susirašinėji
mus su Amerikos draugais “Anglijoj, Airijoj ir kitose 
pasaulio dalyse,” slaptai gabent paraką į šį kraštą ir tt. 
Franklinas turėjo suplanuot ir atsišaukimą į Francūzijos 
karalių dėlei paramos Amerikai. Be to, Franklinas buvo 
išrinktas Pennsylvanijos Apsigynimo komiteto nariu ir 
tapo jo pirmininku.

Kontinentalio Kongreso siunčiamas, Franklinas su tri
mis kitais komisijos nariais nuvyko į Kanadą mėgint pa- 
traukt ją į Amerikos pusę prieš Britaniją.

Sugrįžęs iš Kanados, po nepasisekusios misijos, Frank
linas buvo paskirtas į penkių narių komisiją pagamint 
Amerikos Nepriklausomybės Pareiškimą.

Nepriklausomybės Pareiškimą parašė Thomas Jefferson, 
pasitardamas su Franklinu ir Johnu Adamsu. Franklinas 
ir Adams pataisė kelis išsireiškimus, ir kongresas, padary
damas vieną kitą pakeitimą, galutinai priėmė Nepriklau
somybės Pareiškimą 1776 m. liepos 4 d. Svarbiausias gi 
pakeitimas tai buvo išbraukimas pasmerkimo negrų ver
gijos Amerikoje.

Franklinas patiekė kongresui Dėsnius Konfederacijos 
ir Amžinos Sąjungos “Jungtinėms -šiaurių Amerikos Ko
lonijoms.” Jis siūlė įsteigt tokią pastovią visų šių koloni
jų sąjungą, jeigu Britanijos karalius atmes Pirmojo Kon
tinentalio Kongreso peticiją, jeigu Britanija neatšauks vė
liau išleistų įstatymų, varžančių Amerikos prekybą ir žu
vininkystę, jeigu anglų valdžia neatlygins už Bostono uo
sto uždarymą ir už Charlestowno sudeginimą; jeigu ne
atmokės nuostolių, padarytų per neteisingą jos karą ir 
jeigu neištrauks savo kariuomenės iš Amerikos. šie 
Franklino dėsniai Jungtinėms Kolonijoms atrodė per- 
griežti Antrajam Kontinentaliam Kongresui; jie buvo 
kartotinai svarstomi, atidėliojami ir tik apie pabaigą 
1777 metų su tūlais pakeitimais priimti ir pavesti kolo- 
nijoms-valstijoms nubalsuot, kaipo “Articles of Confede
ration”—Sąjungos Dėsniai.

Nuo liepos 16 iki rugsėjo 28 d. Franklinas veikė ir kai
po pirmininkas Pennsylvanijos konstitucinio suvažiavimo.

Jis su Johnu Adamsu ir Ed. Rutlege buvo kongreso pa
skirtas į taikos derybas, kurias siūlė Britanijos admiro
las Howe, Staten Islande 1776 m. rugsėjyj. Derybos pa
sirodė bergždžios, nes Franklinas ir jo bendrai atsisakė 
“bent vieną žingsnį žengt atgal nuo nepriklausomybės.”

(Bus daugiau)
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Didžiulis jubiliejinis paradas Long Island saloje

iškilmingą paminėjimą 200 sukakties nuo šioje saloje įvykusio didelio mūšio tarp George 
Washington© vadovaujamos amerikiečių armijos ir daug skaitlingesnės britų armijos. 
Amerikiečiai buvo nugalėti ir priversti iš Long Island pasitraukti.

Šiame piešinyje dailininkas parodo, kaip generolas Washingtonas duota įsakymą savo 
armijai iš Long Island pasitraukti.

Paminėjimas įvyks Hempstead parado formoje. Tikimasi kelių desėtkų tūkstančių 
^dalyvių.
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Manila. — Filipinų prezi
dentas Marcos pranešė Ame
rikos vyriausybei, kad siūlo
ma pagalba nuo žemės drebė
jimo nukentėjusiems žmo
nėms nereikalinga. Tuo apsi
rūpins patys filipiniečiai. Tas 
parodo, kad tarpe Filipinų ir 
Jungtinių Valstijų santykiai 
nėra labai geri.

Attica, N. Y. — Šio kalėji
mo kaliniai paskelbė streiką 
prieš nepakenčiamas sąlygas. 
Anais metais čia panašus ka
linių protestas buvo guberna
toriaus įsakymu jėga sutriuš
kintas, sunaikinant 43 gyvy
bes. Reikia tikėtis, kad šis 
streikas nepasibaigs panašia 
tragedija.

PARINKO
PINIGAI AMERIKON

Per pastaruosius kelis mė
nesius, rašė “Journal of Com
merce”, Amerikon įplaukė 
daugiau pinigų nei bet kada 
anksčiau - net apie 3 bilijonus 
dolerių. Bet apie 4 bilijonus 
tuo pačiu metu Amerikos 
bankai išskolino užsienin, 
daugiausiai Anglijai, Meksi
kai ir Brazilijai.

Amerikos prekybos defici
tas taipgi sumažėjo. Bet čia 
neskaičiuojamas pelnas, gau
tas už ginklus. Amerika par
duoda daugiau ginklų nei bet 
kas.

Japonai pirks 
Erelį-naikintuvą

Amerikos biznieriai beveik 
tikri, kad japonai, po ilgų 
svarstymų ir bandymų, visgi 
pirksią amerikiečių McDon- 
ell-Douglas bendrovės F15 
lėktuvus-naikintojusv vadina
mus “Ereliais”. Pirkinys bū
siąs apie pusantra bilijono 
dolerių sumai. Pasirinkimui 
taip pat buvo pasiūlyti kitų 
dviejų amerikiečių firmų ga
miniai, taip pat prancūzų 
Dessault-Mirage, švedų Saab 
ir anglų-italų-vokiečių “bend
ras kūrinys” — Panavia 
MRCA Tornado.

Vienas F15 naikintojas kai
nuosiąs apie 15,300,000. Tai 
pamišėliškai brangus suau
gusių vaikų žaisliukas! Girdi, 
tai pats greičiausias ir jud
riausias lėktuvas pasaulyje, 
su kuriuo niekas negali lygin
tis. Japonų aviacijos pramo- 
nininkai betgi skundžiasi, 
kad jei tikrai “ereliai” bus 
nupirkti, japonų aviacijos 
pramonė tetiks tik remontuo
ti, ne statyti.

Amerika įsiveda metrinę 
sistemą

Nors Kongresas praėju
siais metais ir nubalsavo ne
siskubinti su metrinės siste
mos įvedimu, Amerikos biz
nis procesą savanoriškai sku
bina, nenorėdamas prarasti 
užsienio rinkų. Ypač už met
rinę sistemą pasisako Gener
al Motors su visomis nuo jos 
priklausiančiomis korporaci
jomis.

Plains, Ga., paštas 
neapsidirba

Demokratų kandidato į 
prezidentus Jimmy Carterio 
tėviškė Plains, Ga., paštas, 
rašo Amerikos spauda, jau 
dabar nebeapsidirba. Net 
vieną naują tarnautoją turėjo 
priimti. Be to, paštas nuolat 
pilnas turistų, kurie siunčia iš 
Plains Carterio ūkio riešutus 
ir kitus produktus.

Geležinkeliai kels kainas
Amerikos geležinkeliai vėl 

kreipėsi vyriausybėn prašy-

A. ZIENIUS

darni leisti jiems pakelti kai
nas už pervežimą. Girdi, jei 
pakėlimas ir būtų leistas ir 
būtų uždirbta 426 milijo
nais daugiau, bet numatomas 
nuostolis net $1.100,000,000.

Nauji Kavinukai
Netrukus rinkoje pasirodis 

Krups kompanijos kavinukas 
“Coffee Plus”.

Jame bus dvi sistemos, 
kurių kiekviena paruoš kavą 
6 puodeliams. Nustačius ro
dyklę, kavinukas paruoš ka
vą pagal norą: stiprią, silpną 
reguliarią, be kofeino, arba 

i arbatą. Kavinukui, bus nau- 
! dojama specialiai maišeliuose

Ūkininko patogumui jame 
yra didžiulis vėsintuvas, oda 
aptrauktos sėdynės, šaldytu
vas maistui ir gėrimams. Ša
lia spalvota televizija ir ste
reo garso sistema. Kainuoja 
$107,000 vienas! Per valandą 
nuaria 57 akrus, ne svarbu 
kokia žemė tai būtų.

Geri laikai gaidžiams
“Kiaulinis gripas” (“Swine 

Flu”), kurio baimė privertė 
vyriausybę užsakyti milžiniš
ką kiekį naujų anti-gripinių 
skiepų, senoviško tipo ūki
ninkams ir gaidžiams žada 
gerus laikus. Mat, skiepams- 
auginti naudojami natūraliai 
apvaisinti, rankomis surinkti 
kiaušiniai.

MŪSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

KO SAUGOTIS IR KAIP 
UŽSILAIKYTI VASARĄ

PROF. POVILAS ČIBIRAS
Kiekvienas metų laikas sa

vaip sudaro palankias sąlygas 
plisti tai vienoms, tai kitoms 
užkrečiamoms ligoms. Vasa
rą daugiau pavojų užsikrėsti 
žarnyno ligomis.

Skrandis ne tik virškina 
maistą, bet ir saugo organiz
mą nuo kenksmingų bakteri
jų. Pažeidus skrandį, suma
žėjus jo rūgštingumui, bakte
rijos lengvai praeina šį barje
rą. Skrandį labiausiai žaloja 
žarnyno infekcinės ligos, ne
saikingas valgis, sunkiai virš
kinamas ir riebus maistas ir 
piktnaudžiavimas alkoholiu.

Kokių gi ligų reikia saugo
tis vasarą? Pirmiausia dizen
terijos, kuri pasireiškia 
trumpu karščiavimu, bendru 
negalavimu, pykinimu, re
čiau vėmimu, pilvo skaus
mais ir viduriavimu. Vie
niems liga užtrunka keletą 
dienų, kitiems — keletą sa
vaičių, o kai kuriems, ypač 
negaluojantiems kitomis ligo
mis, dizenterija gali tapti 
chroniška.

Rečiau pasitaikanti, bet žy
miai sunkesnė liga — vidurių 
šiltinė ir paratifas. Ligos me
tu vyrauja bendras negalavi
mas, ilgas karščiavimas, gal
vos skausmai, silpnumas, 
apetito stoka, viduriavimas. 
Liga trunka 3-4 savaites ir 
kartais gali pereiti į sunkias, 
net gyvybei grėsmingas kom
plikacijas.

Šiltame ore greičiau genda 
visi produktai, ypač mėsa. 
Todėl nereiktų tokių pro-' 
dūktų pirktis atsargai. Ne- 
šviežiuose gendančiuose mė
sos produktuose prisidaugina 
bakterijų, susikaupia jų tok
sinų, kurie jau po poros va

landų, suvalgius produktą,- 
gali sukelti apsinuodijimą.

Gyvuliuose ir paukščiuose 
labai paplitusios kenksmin
gos bakterijos, vadinamos 
salmonelėmis. Tyrimai rodo, 
kad jų būna ne tik sergančių 
gyvulių, bet kartais ir sveikų 
žalioje mėsoje ir mėsos gami
niuose (pusfabrikačiuose). 
Tik gerai išvirus mėsą, ji 
nukenksminama.

Seimininkėms dar norisi 
priminti, kad būtų atsargios, 
konservuodamos daržoves ir 
grybus vekavimo būdu. Pa
stebėta, kad pastaruoju metu 
ėmė dažniau reikštis sunki 
botulizmo liga. Jos priežastis 
neretai būna naminiu būdu 
vekuoti grybai. Vekuojant 
nesunaikinamos botulizmo 
sporos, patenkančios ant gry
bų iš žemės. Ilgai laikant 
sandariuose stiklainiuose 
kambario temperatūroje gry
bų ir daržovių (agurkų, pomi
dorų, morkų, žirneliu) kon
servus, juose kaupiasi botu
lizmo nuodas. Jis labai kenks
mingas nervų sistemai, su
trikdo regėjimą, rijimą ir 
kvėpavimą.

Daugelio čia paminėtų ligų 
galima išvengti, prisilaikant 
paprastų higienos reikalavi
mų. Nežalokime savo skran
džio nesaikingu valgymu ir 
alkoholiu. Negerkime van
dens iš atsitiktinų vandens 
telkinių. Gėrimui ar maisto 
paruošimui upių ir ežerų van
denį būtina virinti. Pieną ge
riausia vasarą gerti virintą., 
Mėsos produktus valgykime 
tik gerai išvirtus. Daržoves, 
vaisius ir uogas nuplaukime 
vandeniu, po to perliekime 
verdančiu. Prieš kiekvieną 
valgymą plaukime rankas.

*
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KANADOS ŽINIOS
Palaidojom
G. Šinkūnienę

Toronto. — Pirmadienį, 
rugpiūčio 16, palaidojom 
Park Lawn kapinėse draugę 
Genę Šinkūnienę, Juozo Šin
kūno, Sūnų ir Dukterų Drau
gijos Centro Komiteto pirmi
ninko, žmoną. Nuliūdime li
ko, apart vyro, duktė Mrs. 
Clement su šeima, brolis Ch. 
Žekonis, Montreale ir viena 
sesutė Lietuvoje, taipgi daug 
draugų ir draugių.

Velionė buvo dar tik 68 
metų amžiaus, galėjo dar pa
gyventi. Bet draugė buvo 
labai iškamuota ligos.

Prieš 17 metų ji neteko 
regėjimo. Per tuos 17 metų ji 
du sykius buvo susilaužiusi 
koją, teko labai daug laiko 
praleisti ligoninėse.

Iš Lietuvos atvyko 1928 
metais. Toronte susipažino 
su Juozu Šinkūnu ir sukūrė 
šeimą.? Susilaukė dukrelės, 
kurią gražiai užaugino, išlei
do į mokslą. Abu sunkiai 
dirbdami gražiai prasigyve
no, tik sušlubavusi sveikata 
neleido viskuo pasidžiaugti.

Kol buvo sveika, draūgė 
Šinkūnienė buvo aktyvi pa
žangių lietuvių organizacijų 
narė. Tik kai neteko regėji
mo, buvo priversta nustoti 

‘veikti. Bet ir šiuo laikotarpiu 
dažnai atsilankydavo į lietu
viškus parengimus.

Sykiu su ja nemažai privar
go ir jos vyras.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
tautiečių. Į kapines palydėjo 
apie 70 mašinų. Šermeninėj 
karstą puošė daug gražių gė
lių bukietų. J. Mileris pasakė

paskutinio atsisveikinimo žo
dį.

Dalyvavusieji buvo skaniai 
pavaišinti puikiame restora
ne.

Laidotuvėse dalyvavo: iš 
Londono P. S. Pajuodžiai, E. 
Byrienė, F. S. Repšiai, iš 
Montrealo Ch. Žekonis, iš 
Rochesterio A. Malinauskie
nė, iš New Lowell F. E. 
Laurusevišiai, iš Hamiltono 
G. E. Paliliūnai.

Gili užuojauta Juozui ir jo 
šeimai.

* * *
TRUMPAI

Pas J. V. Gormanus sve
čiuojasi jų duktė Barbara 
Wild iš Australijos. Jos tėve
lis turėjo širdies priepuolį, 
nesijaučia.

Vykdamas į Niagara Falls, 
pamatyti krioklį, Toronte bu
vo sustojęs Algirdas Balčiū
nas, Fizinės Kultūros ir 
Sporto Komiteto prie Tarybų 
Lietuvos Ministrų Tarybos 
galva.

Toronte taipgi lankėsi Lily 
Urbanavičiūtė su savo drau
ge iš Montrealo.

E. Laurusevičienė buvo nu
vykusi į Kirkland Lake, ap
lankyti negaluojančio brolio 
Jono Mikelaičio.

Neseniai mirė jaunas tau
tietis Leonardas Tamošiūnas. 
Buvo vos 53 metų amžiaus. 
Nuliūdime liko žmona Jenet, 
dukrelė, motina.

Jonas Yla gavo liūdną žinią 
iš Vilniaus, kad ten mirė 
vienintelė jo sesutė Anelė 
Šližienė. Pernai vasarą ji ma
tėsi su broliu, su kuriuo ne
buvo susitikusi per 48 metus.

Gili užuojauta mirusiųjų ar
timiesiems. A. Ylienė

Mirus

Genei Šinkūnienei
reiškiame gilią užuojautą jos vyrai Juozui Šinkūnui ir 
visai šeimai ir apgailestaujame netekę geros tautietės.

VISA DABROVOLSKIŲ SEIMĄ

TORONTO, ONT.

Mirus

Genei Šinkūnienei
Sūnų ir Dukterų Draugijos Centro Komiteto pirminin
kei, Juozo Šinkūno žmonai, reiškiame gilią užuojautą 
Juozui, dukrai Irenai ir jos šeimai, broliui Ch. 
Žekoniui (Montreale), jos sesutei Lietuvoje, taipgi 
kitiems giminėms, ir apgailestaujame netekę geros 
tautietės.

A. Vaičiulienė
A. Vilkelienė
J. M. Mileriai
A. Pažėrienė

A. A. Gužauskai
L Rukienė
A. Mikšienė
J. M. Masiokai
E. Ramanauskienė
S. J. Kuisiai
J. Damašienė
P. 0. Pajuodžiai
A. Jurgutaitis
P. Mockaitis
N. Strazdienė
K. Ragauskienė
A. Malinauskienė [Rochester]
J. Morkis
E. Galskienė
F. M. Gaižauskai
S. F. Repšiai
A. Židžiūnienė
P. Z. Pajuodžiai
P. Alksnis
T. Rimdžius
Ch. A. Narusevičiai
J. Leskevičius
M. Paužienė
A. E. By r ai

E. Jurienė
E. Bulzgienė 
P. M. Kiškiai 
J. R. Kuktarai 
S. A. Poškai 
Ch. Morkūnas 
J. Valaitis
F. Balnys
J. B. Morkūnai 
M. A. Guobai 
J. Rgutis 
S. U. Sasnauskai

P. M. Pūrai
J. S. Kevėžai
P. E. Karpavičiai 
A. M. Berškiai 
S. E. Paberaliai 
Ch. A. Pempės 
M. N. Kulokai 
P. O. Poviloniai 
P. M. Daugėlai 
P. I. Jančiai

C. Dulkienė
P. Bepirštis
F. E. Laurus evičiai
K. F. Kilikevičiai
J. Žukauskas
A. Strolienė

Konfrontacija
Kanados vyriausybė pasta

ruoju metu turi nemažai pro- 
jlemų.

Pernai, žmonių verčiama 
xą nors daryti infliacijai su- 
aikyti, ji priėmė įstatymą 
algoms ir kainoms kontro- 
iuoti. Pagal tą įstatymą, dar
bininkai ir tarnautojai negali 
reikalauti pakelti algas dau
giau kaip 8-10 procentų. 
Pramonininkai, norėdami pa
gelti savo gaminių kainas, 
turi iš anksto informuoti apie 
tai vyriausybę ir gauti iš jos 
eidimą. Taipgi nuomas už 
butus galima kelti ne daugiau 
10 procentų.

Prieš šį įstatymą sukilo 
organizuoti darbininkai ir 
tarnautojai, daugiausia tar
nautojai, mokytojai ir kiti, 
priklausą prie didžiųjų ir ga- 
ingųjų unijų. Ypač didelį 
nepasitenkinimą parodė tie, 
xurie buvo išsiderėję dides
nius algų pakėlimus, bet bu
vo priversti sumažinti. Įvyko 
gana rimtų streikų.

Kanados Darbininkų Kon
greso lyderių padrąsinti, kai- 
kurie ėmėsi ir labai didelių 
žygių. Viena unija apskundė 
federalę vyriausybę aukš
čiausiam teismui, reikalauda
ma, kad teismas paskelbtų tą 
įstatymą prieškonstituciniu. 
Bet teismas nusprendė, kad 
infliacija yra rimtas pavojus, 
įstatymas nesulaužė konsti
tucijos.

Skundą pralaimėjus, dabar 
Kanados Darbininkų Kongre
so vadai paskelbė, kad spalio 
14 dieną bus visuotinas strei
kas — vienos dienos protesto 
streikas. 

y

Kaip šis žygis pavyks, dar 
negalima numatyti. Bet viena 
unija, turinti 175,000 narių, 
federalinių tarnautojų, atro
do, nedalyvaus. Jos lyderiai 
viešai paskelbė, kad jie šio 
streiko nerems. Spauda (ka
pitalistinė) už šaukimą tokio 
streiko tuos vadus griežtai 
smerkia.

* * *
Federalė vyriausybė turi ir 

kitą konfrontaciją.
Quebeco provincijos nacio

nalistai spiriasi, kad Quebeco 
provincijos orlaivių stotyse 
kontrolieriai būtų dvikalbiai 
mokėtų anglų ir prancūzų 
kalbas. Faktinai, mažesniuo
se aerodromuose jau seniai 
naudojama ir prancūzų kalba. 
Bet Montreale iki šiol buvo 
naudojama anglų kalba.

Kada vyriausybė paskelbė, 
kad bus galima ir Montreale 
naudoti abi kalbas, angliškai 
kalbantieji lakūnai pasisakė 
prieš, aiškindami, kad tas 
sudarys pavojų, lakūnai gali 
nesusikalbėti su kontrolie
riais, tokiu būdu išstatyti į 
pavojų keleivius. Jie net bu
vo paskelbę streiką. Oro lini
jos turėjo kelioliką milijonų 
dolerių nuostolių. Kai angliš
kai kalbantieji lakūnai strei
kavo prieš įvedimą prancūzų 
kalbos, tai Quebeco provinci
jos orlaivių stočių 
riai streikavo už 
kalbą.

Pagaliau, buvo
nors ne pilnai. Reikalas pa
vestas specialiai komisijai iš
spręsti. Jeigu ji suras, kad 
dvikalbiškumas sudaro pavo
jų keleivių saugumui, tai dvi
kalbiškumas nebus priimtas. 
O jeigu suras, kad nesudaro 
pavojaus, tai vyriausybei pa
tars ir į Montrealo aerodro
mus įvesti dvikalbiškumą.

Prieš tokį federalės vyriau
sybės kompromisą išėjo keli 
parlamento atstovai iš Que- 
ibeco provincijos. Rezignavo 
vienas ministras.

Kuo šis konfliktas baigsis, 
dabar sunku pasakyti. Bet jis 
gerokai suerzino Prancūzus 
ir anglus. Premjeras Tru
deau išsireiškė, kad ši kon
frontacija yra labai pavojinga 
angliškai ir prancūziškai kal- 

Ibančių sugyvenimui. J. Yla

kontrolie- 
prancūzų

susitarta,

mirė žymus veikėjas
IR KOVOTOJAS

Nuotraukos viduryje matome velionį Irvingą Potash, kartu 
su kitais Kailiasiuviy Unijos viršininkai dalyvaujant 1947 
metų gegužinėje demonstracijoje.

New Yorkas. — Besilan
kydamas Tarybų Sąjungoje 
rugpiūčio 16 d. mirė įžymus 
Amerikos darbininkų veikė
jas ir kovotojas, ilgametis 
kailiasiuvių unijos vadas Ir
ving Potash. Jis buvo gimęs 
caristinėje Rusijoje 1902 me
tais žydų šeimoje. Su tėvais į 
Jungtines Valstijas atvyko

1912 metais, čia baigė pradi
nę mokyklą, ir' sulaukęs 14 
metų pradėjo dirbti kailiasiu- 
viu, 1919 metais velionis įsto
jo į Komunistų Partiją ir iki 
mirties išbuvo jos veikliu na
riu.

Jo mirtis didelis nuostolis 
visam Amerikos darbininkų 
judėjimui.

ST. PETERSBURG, FLA.
Rugpiučio 7 d. klubo salėje 

įvyko LLD 45 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Jį pravedė kp. 
pirmininkė Adelė Pakalniš
kienė. Iš kuopos veiklos Val
dyba pateikė raportą. Ad. 
Pakalniškienė pranešė, kad 
liepos mėnesį kuopa turėjo 
du sėkmingus parengimus. 
Taip pat priminė, kad vasa
ros metu į mūsų renginius 
publikos atsilanko kiek ma
žiau. Tačiau mūsų organizaci
nė veikla eina nustatyta tvar
ka. Finansų sekretore Julė 
Andriulienė šiuo laiku vieši 
T. Lietuvoje,‘tad finansų ra* 
porta pateikė Adelė Pakal
niškienė. Iždininkas P. Alek
na sutiko su raportu. Iš ren
giniu komisijos pranešimą 
pateikė P. Alekna ir P. Moc- 
kapetris.

Povilas Alekna davė pla
tesnį pranešimą apie bufeto 
eigą. Knygius Justas Stanči
kas kalbėjo apie knygas. Sa
kė, kad mes turime knygų ir 
žurnalų ir kitokiomis kalbo
mis. Pasirinkimas nemažas, 
prašome visus skaityti.

Visi pranešimai buvo 
priimti.

Po to šeimininkės pavaiši
no pietumis. Toliau buvo mu
zika ir šokiai. Popietė prabė
go linksmai.
KLUBO VEIKLA

Rugpiučio 14 d. LSC klubas 
turėjo mėnesinį susirinkimą. 
Jį pravedė klubo prez. V. 
Bunkus. Valdyba pateikė, ra
portą. V. Bunkus sakė: — 
kaip girdėjote, sekr. Al. 
Aleknienė skaitė praeito mė
nesio tarimus apie salėj nau
jus langus. Kaip matote, lan
gai sudėti. Komisijos nariai 
J. Dobrow, J. Keller ir V. 
Bunkus pavažinėjo porą die
nų, kol surado tinkamus lan
gus ir prieinama kaina. Šir
dingas ačiū jiems už pasidar
bavimą.

Po to kalbėjo vicepreziden
tas Walteris Dubendris, ir 
direktoriai dėkojo komisijai 
už sutvarkymą salės langų.

Finansų sekr. Adelė Pakal
niškienė pateikė smulkmeniš
ką klubo finansų stovį. Iždi
ninkas Jonas Rūbas sutiko su 
sąskaita.

Iš renginių komisijos pra
nešima pateikė P. Alekna ir 
P. Mockapetris; pranešimai 
buvo priimti.

Direkcijos narys Juozas 
Bakšys jau susveiko. Malonu 
buvo matyti jį su žmona 
Stella pobūvyje. Juozas vėl 
stojo prie savo pareigų.

Po susirinkimo šeimininkės 
pavaišino pietumis.

Pranešam visuomenei, kad 
IPiliečių klubo salėje yra įves

tas telefonas, kurio num. yra 
894-9641.

Reikalui esant, susisiekti 
su klubu, galima pašaukti 
“šeštadieniais nuo 7 vai. ryto 
iki 5 vai. po pietų.
MŪSŲ RENGINIAI

Rugsėjo 4 dieną LLD 45 
kp. susirinkimas. Pradžia 
10:30 vai. ryto, pietūs 12 vai.

Rugsėjo 11 dieną klubo mė
nesinis susirinkimas. Pradžia 
10:30 vai. ryto, pietūs 12 vai.

Įvyks klubo salėje, 314—15 
Avė. South.

Prašęm visus įsitėmyti ir 
dalyvauti. V. Bunkienė

KRISLAI IŠ LIETUVOS

Miko Detroitiečio [Masio] 
palikimas

Binghamton, N. Y.
DAUGIAU ĮSPŪDŽIŲ
IŠ LIETUVOS

Aš jau pirmiau rašiau apie 
savo įgytus įspūdžius Lietu
voje. Noriu dar kai ką pridė
ti.

Aplankėme keletą kolūkių. 
Labai puikiai įrengti. Juose 
visi darbai atliekami moder
niškomis žemdirbystės maši
nomis. Dabar Lietuvoje lau
kai jau nebeariami arkliais. 
Javus piauna dalgiu tik ten, 
kur su mašinomis negali 
prieiti.

Kolūkių laukai gražiai su
tvarkyti ir turi gerus kelius. 
Kur tik pasisuksi, visur ma
tai gerą tvarką. Jų gyvuliai 
gerai prižiūrimi. Tvartuose 
įrengti visi gyvuliams pato
gumai.

Man buvo labai malonu pa
sidairyti po Vilnių iš Gedimi
no pilies. Smagu buvo įkopti į 
Birutės kalną Palangoje ir 
.pasivaikščioti Čiurlionio ta
kais Druskininkuose.

Teko matyti Baleto teatrą, 
kuris, man atrodo, gah lygin
tis su New Yorko Metropoli
tan Opera House.

Buvom Kaune, Alytuje, 
Trakuose, Panevėžyje, Puša
lote ir daug kur kitur. Visur 
•viskas buvo labai įdomu.

Aš sakau: Kas galite ir 
kuriems sveikata leidžia, va
žiuokite pamatyti, kokia da
bar Lietuva. Neberasite tų 
pelkių, kurias mes palikome. 
Matysite gražius laukus, į 
kuriuos malonu žiūrėti.

M. Lynn

Sį pavasarį Lietuvoje vie
šėjo žinomo Amerikos lietu
vių pažangiojo veikėjo Miko 
Masio (Detroitiečio) žmona ir 
duktė. Jos atvežė labai bran
gią dovaną: apie 500 M. Ma
sio surinktos bibliotekos kny
gų, kurias velionis paskyrė 
gimtajam kraštui. Kiekvieno
je knygoje įrašyta: “Paliki
mas Miko (Masio) Detroičio 
TSR Lietuvai”. Paaukotų 
knygų tarpe daug reikšmingų 
pažangiosios literatūros leidi
nių (LLD) ir kitų knygų.

Mūsų pažangiečiai namų 
bibliotekose turi daug ir ver
tingų leidinių. Ne tik senų 
knygų, bet ir laikraščių, žur
nalų, atsišaukimų ir kitokio 
pobūdžio literatūros. Būtų di
delis lietuvių literatūrai nuo
stolis, jeigu tokie turtai išsi
barstytų ar kitaip galėtų pra
žūti. Miko Detroitiečio pa
vyzdys parodo, kaip dera 
pasielgti su ilgus metus kaup-. 
ta ir rinkta biblioteka, su 
turimais rankraščiais ar kito
kia archivine medžiaga.

2. Keli žodžiai apie TMD
“Krislų” pastaboms apie 

Tėvynės Mylėtojų ’ Draugiją 
(TMD) susidarė proga. Ji 
buvo įkurta prieš 80 metų, 
1896 m., ir savo laiku — 
pirmaisiais gyvavimo dešimt
mečiais — nuveikė svarbių 
darbų, leisdama knygas, pla
tindama švietimą ir kultūrą 
Amerikos lietuvių tarpe.

TMD veikloje tam tikru 
laikotarpiu, ypač 1905-1907 
m., dalyvavo ir lietuvių socia
listinio judėjimo, apskritai 
demokratinės krypties veikė
jai. Jie įnešė savo dalį į šią 
kultūros-švietimo draugiją.

Iš TMD knygų, reikia, pir
miausia, pažymėti du pir
muosius jos leidinius, 1897 ir 
1898 m. išleistas V. Kudirkos 
verstas knygas — “Keistu
tis” ir ypač Šilerio “Orleano 
mergelė”. Amerikos lietuvių 
švietimui reikšmės turėjo 
mokslo populiarizacijos: N. 
Rubakino “Vanduo ant že
mės, po žeme ir viršuje že
mės” (19001. “Kaio sutaisytas

žmogaus kūnas” (1902), 
“Kaip žmogus gyvena ant 
žemės” (1903) ir kt.

Pažangiųjų TMD narių pa 
stangomis buvo išleista ir 
socialinės problematikos kny 
gų, jų tarpe A. Janulaičio 
“Kaimiečių kova su ponais”, 
(1905), J. Baltrušaičio “Re 
voliucija” (1907).

Reikšmingiausi TMD groži 
nės literatūros leidiniai 
pirmoji P. Vaičaičio poezijos 
knyga “Prano Vaičaičio eilės” 
(1903 m.) ir Kudirkos raštų 
devyni tomai (1909 m.).

Tėvynės Mylėtojų Draugi 
jos knygos pasiekdavo ir Lie 
tuvą. Mat, dalis jų buvo 
spausdinamos Tilžėje, o kitos 
— įvairiais būdais siunčiamo' 
ir platinamos Lietuvoje.

3. Ką priminė “Jaunuolių 
švyturėlis”

Anądien teko iš naujo per 
vartinėti tris J ūsuose išleis 
tas knygeles — Vinco Paukš 
čio “Ateities žiedo” jaunuo 
liams skaitymai” (1924), R 
Mizaros, “Jaunuolių švyture 
lis” (1926) ir J. Jurginio “La
bas-rytas” (1939). Dabar jai; 
kiek pagyvenusi, vyresnioji 
Amerikos lietuvių karta, tik 
riausiai, prisimena šiuos va 
dovėlius, iš kurių mokėsi lie 
tuviškai skaityti, rašyti ii 
šiaip lavinosi bei švietėsi.

Daug ką jos gali priminti 
įdomaus ir reikšmingo iš 
Amerikos pažangiųjų lietuvių 
istorijos. Pirmiausiai apie 
LLD ir kitų organizacijų ru 
pestį Amerikos jaunosios Iii 
tuvių tautos auklėjimu ir up 
dymu. Ir dar apie “Ateities 
žiedo” mokyklėles, kurios sa 
vo laiku buvo tokios populia 
rios ir suvaidino tokį svarbų 
vaidmenį.

Tuo tarpu medžiagos apie 
“Ateities žiedo” vaikų mo 
kyklas nedaug. Be to, ji po 
visur išsimėčiusi , nesu si st e 
minta, plačiau neaprašyta. 
Labai svarbu turėti kuo dau 
giau atsiminimų ir kitų duo 
menų apie šias mokyklėles 
Kas galite — rašykite atsimi
nimų, raginkite kitus.

A. Aukštaitis

TĖVŲ SLOVES KELIAIS

Los Angeles. — Šios savai
tės pradžioje sustreikavo šio 
miesto ir apylinkės autobusų 
vairuotojai ir mechanikai. 
Kovoja 5,000 vairuotojų ir 
apie 1,000 mechanikų. Darbi
ninkai reikalauja algų pakėli
mo.

Didžiuojasi vyresniųjų kai4- 
tu darbais Tarybų šalies vai
kinai ir merginos. Iš savo 
tėvų jie mokosi ištikimai tar
nauti Tėvynei, būti naudin
gais savo kraštui, savajai 
liaudžiai.

Daugelį metų šalyje vyksta 
masinis komjaunimo ir jauni
mo žygis tarybinės liaudies 
revoliucijos, kovų ir darbo 
šlovės vietomis. Šiame žygy
je dabar dalyvauja apie pusę 
milijono Tarybų Lietuvos 
vaikinų ir merginų. Daugiau 
kaip 300 tūkstančių iš ju 
nuolat renka medžiagą apie 
savo tėvų žygdarbius. Respu
blikos jaunieji pėdsekiai 
išaiškino vardus daugiau kaip 
šešių tūkstančių karių, kritu
sių mūšiuose su fašistiniais 
grobikais, jų garbei pastatė 
per 400 paminklų, obeliskų ir 
memorialinių ženklų. Jauni
mo surinkta medžiaga leido 
atidaryti arba papildyti eks
ponatais daugiau kaip 700 
visuomeninių muziejų, šlovės 
kambarių ir kampelių.

Pirmosiomis liepos mėne
sio dienomis Kaune įvyko 
aštuntasis respublikinis žygio 
dalyvių sąskrydis. Antrą kar
tą savo tėvų šlovės tesėjai 
susirinko šiame mieste, ku
riame kūrėsi ir grūdinosi Lie
tuvos komjaunimas, kur Di
džiojo Tėvynės karo metais 
didvyriškai kovojo komjau
nuoliai pogrindininkai.

Sąskrydžio dalyviai, kurių 
susirinko apie pusantro tūks
tančio, buvo įsikūrę palapinių 
miestelyje ant Jiesios kranto,

prie Rokų. Kaune, Juliaus 
Janonio aikštėje, įvyko didi 
lis jaunimo mitingas, kuriu 
me kalbėjo Lietuvos komjau 
nimo Centro Komiteto pirma 
sis sekretorius V. Baltrūnas, 
Lietuvos TSR Aukščiausio 
sios Tarybos Prezidiumo pi r 
mininko pavaduotoja L. I^r 
žinskaitė, kiti žinomi respub 
likos žmonės. V. Lenino pa 
minklo papėdėje sąskrydžio 
dalyviai padėjo ąžuolo lapu 
girliandą. Žygiuodami Kauno 
gatvėmis, Lenino prospekte 
jie tylos minute pagerbė ke 
tūrių žymių komunistu — K. 
Požėlos, E. Carno, K. Giedrio 
ir J. Greifenbergerio atmini 
mą. Jaunimas aplankė Kauno 
IX fortą, kur žuvo dešimty 
tūkstančių kovotojų’prieš fa 
šizmą.

Sąskrydžio renginiai tęsėsi 
keturias dienas. Nemaža j u 
vyko Dainų slėnyje, prie 
Kauno marių. Tai buvo įvai 
rios sportinės, turistinės var 
žybos, profesinio meistrišku 
mo konkursai, saviveikliniu 
kų pasirodymai, susitikimai 
su įžymiais žmonėmis. A. P.

United Nations, N. Y.
Pasaulinės organizacijos su 
šauktoji konferencija juru 
teisės klausimui aptarti ne 
prieina jokios išvados. Pas i 
dalijimas tarp šalių, kurios 
gyvena prie vandenų ir tu. 
kurių teritorijos toli nuo ju 
rų, nenugalimas.

Galimas daiktas, kad kon 
ferencija užsibaigs be jokio 
susitarifno.
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VIEŠNAGĖJE PAS 
JUOZĄ MANKAUSKĄ

LDS SEIMAS

Rugpiūčio 21 d. savaitgalį 
teko praleisti pas mielą pa
žangietį Juozą Mankauską, 
kuris įsikūręs Adirondacks 
kalnuose, beveik ant paties 
Champlain ežero kranto, 
Crown Point miestelyje. Pa
togiame Onos Jozėnienės 
automobilyje, kurį ji pati į abi 
puses vairavo, keliavau aš su 
žmona Nele, Julytė Lazaus
kienė ir Salomėja Narkėliū- 
naite.

Oras visas tris dienas pasi
taikė labai gražus, tai buvo 
smagu ne tik nukeliauti viso
je Amerikoje savo gražumu 
žinomais kalnais ir kloniais, 
bet ir pabūti vaišingo Juozo 
Mankausko pastogėje bei pa
sigėrėti gražiomis ir istorinė
mis Champlain ežero pakran
tėmis, pasimaudyti gėlame 
vandenyje ir pakvėpuoti tyru 
kalnų oru.

Vieną dieną Juozas mums 
aprodė to istoriško ežero pa
krantes. Prie pat tilto, ve
dančio į Vermont valstiją, ant 
akmeninio ežero kranto stovi 
senas švyturys, rodęs kelią 
praplaukiantiems laivams. 
To švyturio į ežerą esančioje 
pusėje yra Samuel de Cham
plain paminklas su paminkli
ne lenta, bylojančia, kad šį 
ežerą 1609 m. atrado tasai 
žymus prancūzų kolonizato
rius ir navigatorius. Tai tasai 
pats keliautojas, kuris aptiko 
ir Niagaros krioklį.

Worcester— 
Shrewsbury, Mass.

Po sunkios vėžio ligos kan
kinimo mirė Worcester 
Apskr. ligoninėj senas Wor
cester-Shrewsbury gyvento
jas Juozas Lietuvninkas, 84 
metų. Juozas ♦gimė Lietuvo
je, Vilkaviškyje. Atvažiavo į 
Ameriką 1913 m. Wore., su
sipažino su Barbora Vizbarai- 
te ir apsivedė. Ir susilaukė 
šeimos. Užaugino dvi dukte
ris ir sūnų su pulku anūkų.

Juozas ir sūnus Howard 
bendrai užsidėjo gazolino sto- 
lį ir automašinų remonto 
dirbtuvėlę.

Juozas su visais gražiai 
sugyveno, tai turėjo gerų 
draugų. ,

Juozas buvo pažangus visą 
gyvenimą. Jis visą laiką rėmė 
pažangią spaudą. Buvo narys 
LLD 11 kp. ir LDS 57 kp. Per 
daug metų prenumeravo sa
viškiams “Laisvę” Lietuvoje.

Juozas buvo pašarvotas 
Aleksander Koplyčioje. Gra
žus būrelis draugų palydėjo
me į kapus.

Ilsėkis, Juozai, svetimoje 
šaltoje žemelėje.

Jaskevičius

Arnold Johnson yra Amerikos Komunistų Partijoj kandida
tas į senatorius. Dabar New Yorko valstijoje vyksta įtempta 
piliečių parašų rinkimo kampanija, kad jis ir partijos 
prezidentiniai kandidatai Gus Hali ir Jarvis Tyner būtų 
uždėti ant baloto lapkričio rinkimuose. Reikia surinkti

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970
daugiau kaip 30,000 parašų.

Champlain ežeras, kuris 
yra tarp Green Mountains ir 
Adirondacks kalnų, yra vie
nas trijų didžiausių New Yor- 
ko valstijos ežerų ir kanalu 
yra sujungtas su Hudson 
upe. Jis tinka gana dide
liems laivams plaukioti. Da
bar, kai lankėmės, jo pliaže 
buvo nemažai turistų iš kele
to valstijų, daugiausia iš kai
myninės Vermont, nuo ku
rios skiria, tik šis ežeras. 
Senais laikhis jis buvo pa
grindinis kelias tarp prancū
ziškosios Kanados ir anglų 
kolonijų.

Nenuostabu tad, kad to 
ežero pakrantėse tiek pran
cūzai, tiek anglai statėsi gy
nybinius fortus, kurių griu
vėsius mums dabar Juozas 
aprodė. Tie fortai turėjo stra
teginės reikšmės prancūzų ir 
indėnų ir Amerikos revoliuci
jos karuose. Ten dabar prie 
griuvėsiu daug metalinių len
tų su įvairiais istoriniais įra
šais. Žino Juozas Champlain 
ežero ir jo pakrančių istoriją, 
nes ji savotiškai įsiveržė ir į 
jo gyvenimą, kai New Yorko 
valstija paskelbė kai kurias 
sritis istorinėmis, ir Juozas 
turėjo su nuostoliu perleisti 
nemažą plotą savo žemės, 
kur jis buvo bebaigiąs įsikur
ti ir kur buvo įdėjęs daug 
darbo ir triūso. Šiuo metu 
Juozas savo žemę ir namus 
turi toliau nuo ežero, o 
Crown Point miestelyje laiko 
barą, kuriame savaitgaliais 
susirenka daug jaunimo pa
šokti prie gero orkestro.

Pastatą, kuriame yra ba
ras, didelė salė ir moderniška 
virtuvė, Juozas pats planavo 
ir prižiūrėjo jo statybą. Ilgus 
metus Juozui čia padėjo jo 
žmona Domutė, kuri, deja, 
dabar jau antri metai,’ kai 
ilsisi miestelio kapinėse. Pri
siminėme ją, kaip ir Julytės 
vyrą Joną Lazauską, kuris su 
Mankauskais buvo artimai 
pažįstamas ir kurio vienerių 
metų mirties sukaktis buvo 
ką tik suėjusi.

Juozo sūnus, kurį tėvas dar 
‘vis malonybiniai vadina Juo
zuku, nors jis jau suaugęs ir 
sukūręs šeimą, dabar studi
juoja mediciną ir bus gydyto
ju.

Nors Juozas buvo užsiėmęs 
savo kasdieniniais darbais ir 
rūpesčiais, jis betgi rado lai
ko su mumis pasikalbėti apie 
bendrus pažįstamus, apie 
Lietuvą, kurią jis norėtų ap
lankyti ir pabuvoti su savo 
giminėmis. Jis mus gerai pa
vaišino, o išleisdamas į New 
Yorką prašė pasveikinti pa
žįstamus. P. Venta

Report to the LDS 
22nd (convention

Elena Jeskevičiutė, LDS viceprezidentė, pateikia 
raportą.

May I greet you with the 
warm Lithuanian expression: 
“Mieli delegatai, delegatės ir 
svečiai”. I believe I have 
known most of you almost a 
lifetime and cannot help but 
feel we are one big family, 
since we truly are one frater
nal family.
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Forty-six years ago our 
organizational committee of 
three — Roy Mizara, Joseph 
Kairys and I with the able 
legal assistance of the then 
famous and erudite attorney 
Adolph A. Berle, launched 
the LDS, under the most 
trying circumstances. We 
can never forget these were 
the days of the great de
pression.

However, with the help of 
many able, willing and ener
getic men and women, the 
LDS, has grown into a strong 
association. It has been a 
labor of love and we can 
justly be proud of all these 
accomplishments.

Some of us have grown a 
bit slow and heavy of pace, 
but we cannot and must not 
falter now.

Our 25th annual bowling 
tourney is an example of how 
much good energy there is in 
our ranks. It is always a 
great pleasure to read of the 
activities of our bowling lea
gues. Bowling is dear to my 
heart, since I was a partici-, 
pant in several of our first 
tourneys and was considered 

Arthur Petrick, LDS įstatų komiteto narys, pateikia 
raportą LDS 22-rajame Seime.

a desirable plus by‘ my team- 
mates.

Despite some falling off by 
the wayside, we can still 
increase our membership and 
carry on. We can look for
ward to thU activities of our 
bowlers, sorority sisters and 
fraternal work in our lodges. 
We should take advantage of 
the growing interest in 
search of ethnic backgrounds 
among the young. We are 
planning to have in 1977 
tours to Lithuania, from 
whence came most of our 
long time members, the pa
rents and grandparents of 
newer members. This will be 
an attraction to many of our 
young members seeking 
knowledge of their roots.

Thanks to the efforts of our 
Executive Board, we now 
have a varied selection of 
policies that meet most any
one’s needs. This too is a 
great accomplishment. Per
mit me to express our appre
ciation of the fine work 
carried out by our executive 
secretary Anne Yakstis, our 
prexy Servit Gugas and our 
treasurer Amelia Yuskovic. 
With their leadership and all 
of us pitching in, we shall 
look forward to many more 
successful years. There is no 
doubt that these three 
LDS’ers have served us way 
beyond the call of duty!

“Valio” LDS.
Elena N. Jeskevičiutė-Esker

First Vice-pres.

Puikiai pasivaišinsime ir atidarysime 
“Laisvės” vajų

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 12 DIENĄ, 2 VAL. PO PIETŲ, 
LAISVĖS SALĖJE, 102-02 LIBERTY AVĖ., OZONE PARK.

BUS DUODAMI SKANUS PIETUS SU ĮVAIRIOMIS VAIŠĖMIS.

TURĖSIME IŠ LIETUVOS SUGRĮŽUSIŲ TURISTŲ, JŲ TARPE 
“LAISVĖS” ADMINISTRATORĘ IEVA MIZARIENĘ, KURIE SU 

MUMIS PASIDALINS SAVO VĖLIAUSIAIS ĮSPŪDŽIAIS.

ĮĖJIMO AUKA TIKTAI $4. VISI ESATE KVIEČIAMI DALYVAUTI IR 
GRAŽIAI, KULTŪRIŠKAI PRALEISTI POPIETĘ. BŪKITE LAIKU.

TARP LIETUVIŲ
Lietuvių Moterų Klubo na

rė Alice Kunevičienė yra sun
kiai susirgusi. Guli Down
state Medical Center, Brook
lyn, N. Y. Pranešė jos duktė 
Emma Essig.

***

Darbe smarkiai susižeidė 
Jonas Katinis. Guli ligoninė
je.

***

“Laisvės” skaitytojai jau 
senokai pasigenda Adolfo Gil- 
mano korespondencijų. Teko 
su juo telefonu pasikalbėti. 
Mūsų ilgametis bendradarbis 
skundžiasi akių sutrikimu. 
Jam esą jau sunku net pavar
dę pasirašyti. Jis labai norėtų 
rašinėti, bet nebegali. Šiaip 
jis dar esąs pajėgus.

Gražiai parėmė 
"Laisvę"

Per LDS seimą kai kurie 
dalyviai prisiminė ir “Lais
vės” reikalus. Antai: E. Ma- 
tuzienė, iš Pennsburg Hts., 
Morrisville, Pa., paaukojo į 
“Laisvės” fondą $40, V. S. 
Kuzmickai iš Cleveland, 
Ohio, $20 ir Vidas Yuden iš 
Chicagos $20.

Nuoširdžiausias jiems ačiū!
N. Ventienė
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Pranešimas LDS
nariams

Sekantis LDS laikraščio 
“Tiesos” numeris išeis spalio 
(October) mėnesį. “Tiesa” 
rugsėjo mėnesį neišeis.

LDS Centras

Policija susirūpinusi . 
jaunuolių Saikų 
siautėjimu

Ne tik Detroito miestas 
gali “didžiuotis” savo jaunuo
lių chuliganizmu. Nuo jo toli 
nėra atsilikęs ir mūsų didysis 
New Yorkas. Iš tikrųjų, tai 
problema, nuo kurios nėra 
laisvas joks šios šalies mies
tas ir miestelis.

New Yorko miesto policija 
turi žvalgybos skyrių, ku
riam patikėtas ieškojimas 
tarp jaunimo “išdykėlių”, or
ganizuotų į įvairias “genges” 
(saikas). Ir štai jo praneši- 
maSj kuriuo verta kiekvie
nam niujorkiečiai susirūpinti. 
Iš jo sužinome, kad jaunuolių 
gengių siautėjimas yra smar
kiai padidėjęs. Pavyzdžiui, 
šiandien tokių gengių Brook- 
lynas turi 99, Manhattanas — 
41 ir Queens 44.

Gengėš ne tik viena prieš 
kitą kovoja, bet ir šiaip už- 
siimdinėja chuliganizmu. Ir 
miesto policija prisipažįsta, 
kad jinai yra bejegė su jau
nuolių gengių siautėjimu su
sidoroti.

Policijos kapitonas Francis 
J. Doly (sėdi) ir leitenantas 
Ed. Conroy pateikia faktus 
apie jaunuolių gengių padidė
jusią nusikalstamą veiklą.

Detroit, Mich. — Kovai su 
mieste siautėjančiu jaunuolių 
chuliganizmu valdžia imasi 
nepaprastų priemonių. Ji už
draudė žemiau 18 metų am
žiaus jaunuoliams vakare po 
10 valandos pasirodyti gatvė
je. Areštuojami tie, kurie 
įsakymo nesilaiko. Yra nak
tų, kuriose suareštuojama 
net po 100 jaunuolių.

Daug saulėtų dienų
Sekmadienį, rugpiūčio 15 

dieną, keliolika Walter Ker- 
šulio bičiulių susirinkome jį 
pasveikinti jo 88-ju gimtadie
niu. Susilaukti tokio gražaus 
amžiaus bet kas gali pavydė
ti! Pavydėsi jam galima ne tik 
dėl tokio amžiaus, bet ir dėl 
neišsemiamos energijos.

Walters dainuoja Aido 
Chore ir tvarko jo finansi
nius reikalus. Jis yra “Lais
vės” direktorių tarybos narys 
ir finansų sekretorius. Jis 
taipgi yra Namo Bendrovės 
pirmininkas.

Suprantama, visa tai atlikti 
jam būtų sunku, jeigu jis- 
neturėtų tokios geros ir vei
klios žmonelės kaip jo Bro
nė.

Jį pasveikinti atvyko ir 
buvusi Aido Choro narė Na
talija lešmantienė, kuri gy
vena Floridoje, bet šiuo laiku 
vieši New Yorke.

Sveikindami Walterį jo 
gimtadienio proga, nuošir
džiai palinkėjome jam ir Bro
nei daug saulėtų dienų ir 
•geros sveikatos. P. V.

Sveikinu
Draugus ir pažįstamus, lin

kiu sveikatos visiems. Lan
kiausi Montreal, Canadoj, 
pas draugę Petronėlę Benzai- 
tienę jos gražioje rezidencijo
je. Lankau daug pažangiųjų 
lietuvių.

Moterų parengimas buvo 
gražus ir pasekmingas. Buvo 
svečiu iš Tarybų Lietuvos.

Esu dėkinga Petrutei Kise- 
lienei, kad mane rekomenda
vo pas draugę P. Benzaitie- 
ne . . .
Iki pasimatymo rugsėjo 12 d.

Josephine Augutienė

Nuoširdi dėkonė
Šiandien gavau “Laisvę” iš 

gegužės 21 d., nr. 21. “Lais
vę” man jau daugiau kaip 
prieš 10 metų užrašė mano 
brolis Mt. Anthony Kairys, 
kuris gyvena New Yorke. Jis 
yra gimęs Amerikoje, dėlto ir 
gyvena savo tėvynėje. Sve
čiuose pas mus buvo 1935 
metais.

Šiemet jis atsiuntė kvieti
mo vizą man ir mano dukre
lei Liucytei. Viza užtvirtinta 
Tarybų Sąjungos konsulo.

Labai gaila, kad mūsų (Lat
vijos) valdžia atsisakė mus 
išleisti.

Dėlto su šiuo laišku per 
“Laisvę” širdingai dėkojame 
broliui, brolienei ir mamytei 
už jų rūpestį, už tokią bran
gią dovaną “Laisvę” ir kvieti
mą į svečius. Linkime vi
siems geros sveikatos.

Stasys Kairys
Bauskos r a j.,. 

Latvijos TSR.
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Vykdomas masinis 
mokytojų atleidimas į

Šio didmiesčio viešųjų mo
kyklų net 3,500 mokytojų 
gavo pranešimą, kad jie atlei
džiami iš darbo. Tuo valdžios 
žygiu esą siekiama sumažinti 
apšvietos reikalams išlaidas 
virš šimtu milijonų dolerių. 
Amerikinė Mokytojų Federa
cija ruošiasi griežtai kovai 
prieš tokį valdžios žygį.

Laisvės 
direktoriams

Direktorių Tarybos susi
rinkimas įvyks pirmadienį, 
rugpiūčio 30 d., Laisvės salė
je. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Tai bus labai svarbus susirin
kimas, nes įvyks prieš “Lais
vės” vajaus atidarymą. Visi 
direktoriai prašomi dalyvau
ti. Sekr. Adelė Rainis

BRIEFS

VINIE BURROWS
Actor Rip Torn, actress 

Vinie Burrows and others 
participated in the first bene
fit evening in New York for 
the National Committee to 
Reopen the Rosenberg Case. 
More guest artists will be 
featured on Monday, Sept. 6, 
at 8:30 p. m. at the same 
place — Village Gate, Bleeck- 
er and Thomson Streets.

Proceeds will go to the 
campaign to make public all 
government files on Ethel 
and Julius Rosenberg. Bene
fit tickets for $5 may be 
purchased at the National 
Committee to Reopen the 
Rosenberg Case office, Room 
606, 250 West 57 St. Phone: 
265-0918.

The American Civil Liber
ties Union of Southern Cali
fornia has criticized state 
election laws which impose 
repressive restrictions on in
dependent candidates and 
minority parties.

* - * *

ANGELA DAVIS

More that 1,000 rallied in
New Haven, Conn., Aug. 17 
to support the Labor Day 
March for Human and Labor 
Rights in Raleigh, N. C. 
Sept. 6. The community rally 
heard Angela Davis, speak
ing for the National Alliance 
Against Racist and Political 
Repression, hail the new 
mood of urgency she has 
found among audiences ac
ross the country. Use




