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KRISLAI
Puiki pradžia 
Negarbingiems tikslams 
Tik reikia geros valios 
Vėl pavojus
Kuriuo keliu ji dabar?

*A. BIMBA
Mūsų vajaus atidarymo pa

rengimas buvo labai sėkmin
gas. Dar kartų šios apylinkės 
laisviečiai parodė savo laik
raščiui labai didelę meilę. Jie 
yra pasiryžę rūpintis, kad 
“Laisvė” nugalėtų finansinius 
ir visus kitus sunkumus ir 
savo garbingą misiją tęstų.

Ir kaip administracijos pra
nešimas parodė, panašus gra
žus atsiliepimas jaučiamas vi
suose laisviečiuose ne tik 
Jungtinėse Valstijose, bet ir 
Kanadoje. Lygiai visiems rū
pi laikraščio išlaikymas ir 
stiprinimas.

“Vaduotojų” suruoštas šo
kių festivalis Chicagoje buvo 
kraštutinių reakcininkų pa
naudotas laimėjimui lietuviš
kos kilmės piliečių balsų re- 
pubtikonų partijos preziden
tiniams kandidatams. Tik 
tam tikslui buvo į festivalį 
pakviesta ir Mrs. Betty Ford.

Festivaliui vadovavo tas 
pats gaivalas, kuris anais 
metais lietuvių tarpe sušilęs 
darbavosi už Richard Nixono 
išrinkimą prezidentu.

Nejaugi lietuviškų naciona
listų tarpe nebuvo nė vieno 
veikėjo, kuris būtų numatęs 
festivalio panaudojimą šiam 
negarbingam tikslui ir užpro
testavęs? Gal ir buvo, bet 
viešai nepasirodė.

□
Mokyklų rasinės integraci

jos pasisekimas priklauso nuo 
tėvų geros valios. Kur tik yra 
tokios valios, patvarkymai 
mokyklas integruoti, tam pa
naudojant visus reikalingus 
būdus, jų tarpe ir vaikų ve
žiojimą iš vienos apylinkės į 
kitą, pravedamas be jokių 
nesusipratimų. Vaikuose ra
sinę arba tautinę neapykantą 
išvysto jų tėvai.

Džiugu, kad šiemet mokyk
los atsidaro be tokių nemalo
numų, kokius pernai, pavyz
džiui, pergyveno Bostonas.

□
Vėl pradėjo siautėti lėktu

vų grobimo epidemija. Vė
liausias yra šešių kroatų, pa
sivadinusių nacionalistais, 
užgrobimas didžiulio New 
York(y Trans World Airways 
lėkt/vo.

Grobikai sako šią priemonę 
✓panaudoję laimėjimui savo 
tautai nepriklausomybės nuo 
Jugoslavijos, kurią dominuo
ją serbai.

Bet ar kalti keli desėtkai 
amerikiečių, kuriuos teroris
tai pastatė į mirtiną pavojų, 
arba ko kaltas policininkas, 
kuris buvo jų bombos auka?

Daleiskime, kad šių kroatų 
tikslas yra teisingas ir prakil
nus. Bet jo siekimo priemonė 
yra klaidinga, nepateisinama 
ir neleistina. Pagaliau, toks 
teroras tokiam tikslui tik 
kenkia. Todėl rimtai galvo
jantys amerikiečiai kroatai šį 
teroristų žygį griežtai pa
smerkė ir atmetė.

□
Kinijos Komunistų Partijos 

pirmininko Mao Tse-Tungo 
mirtis Kiniją įstatė į pasauli
nio dėmesio centrą.

Kinijos socialinė santvarka 
yra grynai jos vidinis reika
las. Neabejojama, kad ji to
liau žygiuos pasirinktuoju so-

Nepaprastai didelis 
politinis laimėjimas

San Francisco, Cal. — Gali
mas daiktas, kad Komunistų 
Partijos prezidentiniai kandi
datai Gus Hali ir Jarvis Ty
ner bus uždėti ant baloto ir 
Californijos valstijoje. Tam 
tikslui surinkta ir valstijos 
sekretoriui • priduota net 
142,000 piliečių parašų, arba 
beveik 50,000 daugiau, negu 
valstijos įstatymai reikalau
ja. Tokio pasisekimo su para
šų rinkimu vargiai kas tikėjo
si. Tas akivaizdžiausiai paro
do plačias piliečių masės.e 
simpatijas šiai darbininkų 
klasės partijai.

Dabar laukiama iš valstijos 
sekretoriaus atsakymo. Aiš
ku, kad reakcinis elementas 
deda visas pastangas paveik-

Aštriai kritikuoja 
AFL-CIO prezidentų

George Meany
New Yorkas. — American 

Federation of Labor-Cong
ress of Industrial Organiza
tions (AFL-CIO) prezidentą 
George Meany, kurio pastan
gomis darbo unijų judėjimas 
tapo besąlyginiai įkinkytas į 
Demokratų partijos vežimą, 
smarkiai kritikuoja Komunis
tų Partijos kandidatus į pre
zidentus Gus Hali. Jis sako, 
kad Meany ir jo kolegų pa
sielgimas prieštarauja orga
nizuotų darbininkų intere
sams.

Kaip žinia, Komunistų Par
tija ir jos prezidentiniai kan
didatai ragina organizuotus 
darbininkus organizuoti ma
sinę liaudies koaliciją. Tai 
būtų nepriklausoma politinė 
jėga, su kuria šios šalies 
valdančioji klasė turėtų rim
tai skaitytis.

Atvirai kritikuoja 
kraštutinius

kairietius
Maskva. — Tarybų Sąjun

goje Komunistų Partijos or
gane “Pravda” pasirodė atvi
ros kritikos Lebano kraštuti
niams kairiečiams — sektan
tams, kurie be atodairos at
meta visus pasiūlymus pa
siekti taiką ir įkurti šalyje 
ramybę'. Prie tų kritikuojamų 
ekstremistų priklauso dalis ir 
palestiniečių.

cialistiniu keliu.
Bet visų lūpose klausimas: 

Kaip dabar didžioji Kinija 
orientuosis tarptautiniuose 
santykiuose?

Šiuo klausimu susirūpinęs 
ir sudomėjęs ne tik kapitali
nis pasaulis, bet ir socialisti- 
tinis, su kuriuo Mao Tse-tun- 
go vadovaujamos Kinijos 
santykiai paskutiniais laikais, 
kaip žinoma, buvo ne per 
geriausi . . .

ti valstijos vyriausybę, kad ji 
šių parašų nepriimtų.

Jeigu būtų gautas užgyri
mas ir jeigu Hali ir Tyner iš 
tikrųjų laimėtų vietą ant ba
loto, tai būtų pirmas toks 
Californijoje atsitikimas nuo 
1936 metų. Nuo to laiko per 
visus įvykusius prezidenti
nius rinkimus šiai partijai 
nepavyko savo kandidatų tu
rėti oficialiame kandidatų są
raše.

Ir vėl pasmerkimas
United Nations, N. Y. — 

Jungtinių Tautų Komitetas 
Kovai su aparteidu (rasiniu 
žmonių atskyrimu ir baltųjų 
represijomis prieš juoduo
sius) Afrikoje vienbalsiai pa
smerkė Izraelio kolaboravi
mą su Pietų Afrika. Toks 
kolaboravimas (bendradar
biavimas) tiktai padeda tos 
šalies saujelei baltųjų rasistų 
represijoms prieš afrikiečių 
mases, kurios šiandien kovo
ja už tautinę laisvę ir neprik
lausomybę.

Už mažesni skaičių, 
bet už stipresnius 

vaistus
Federalinė Maisto ir Vaistų 

Administracija per trejus 
metus studijavo efektyvumą 
vaistų nuo šalčio (gripo). Šios 
rūšiems vaistams amerikie
čiai kasmet išleidžia apie 735 
milijonus dolerių. Tokių vais
tų skaičius, kuriuos galima 
vaistinėse nusipirkti be gy
dytojo “preskripcijos”, yra 
teisiog nesuskaitomas.

Si valdžios įstaiga priėjo 
išvados, kad daug geriau, 
būtų daug sveikiau, jeigu šių 
vaistų skaičius būtų daug 
mažesnis, bet kad jie būtų 
daug stipresni. Šiandien kiek 
stipresni vaistai nuo paprasto 
šalčio be gydytojo užgyrimo 
įstatymais draudžiami vaisti
nėse pardavinėti.

Grupė svečių 
iš Lietuvos?

Dar tiktai gandai. Tikrų 
žinių arba pranešimų dar ne
turime. Bet kalbos eina, kad 
spalio mėnesio antroje pusėje 
Jungtinėse Valstijose lanky
sis graži turistų grupė iš 
Tarybų Lietuvos.

Grupės sąstatas būsiąs la
bai įdomus ir įvairus. Be 
veikėjų, švietėjų, mokslinin
kų joje būsią keletas ir žy
mių, talentingų menininkų.

Kaip ir paprastai, svečiai 
čia veikiausia pavėšės porą 
savaičių ir apsilankys keliuo
se miestuose. Aišku, kad jie 
nepamirš ir mūsų didžiojo 
New Yorko. Čia veikiausia 
dienai kitai apsistos savo 
maršruto pabaigoje.

Kaip sakyta, dar tiktai kal
bos apie tokios grupės atsi
lankymą. Lauksime jos pa
tvirtinimo pranešimu.

Rep.

Boston, Mass. — Mokslo 
metai šiame didmiestyje pra
sidėjo be jokio rasinio nesusi
pratimo (incidento). Mokyk
los integruojamos. Tai, žino
ma, nereiškia, kad nebėra ir 
rasinio įtempimo . . .

Po ilgos ir sunkios ligos mirė 
Kinijos Komunistų Partijos 

vadas Mao Tse Tung

Mao Tse-turg
1969 metais 9-jame Komunistų Partijos suvažiavime

Rugsėjo 9 dieną žaibo grei
tumu iš Kinijos sostinės Peki
no per visą pasaulį nuskriejo 
žinia, kad mirė Kinijos Ko
munistų Partijos pirmininkas 
ir vadas Mao Tse-tung, su
laukęs 82-uosius metus am
žiaus. Tiesa, jau senokai bu
vo kalbama apie jo sveikatos 
sušlubavimą, bet nebuvo 
apart jo artimų draugų, nie
kam žinoma, kad jis kovoja 
su mirtimi. Aišku, kad pačio
je Kinijoje jo netekimas pa
darė didelį sukrėtimą. Bet 
nereikia nė sakyti, jog jo 
mirtis taip pat turės didelį 
paveikį ir už Kinijos sienų 
visame pasaulyje.

Pirmininkas Mao Tse-tun- 
gas buvo aštuonių šimtų mili
jonų gyventojų šalies negin
čijamas atstovas ir vadas. Jis 
buvo sukūręs ir išvystęs as
meninį kultą, kad jo žodis 
buvo visiems įsakymas, kad 
ne tik jam nebuvo leidžiama 
jam priešintis, bet ir juo 
abejoti. Jis atsakingas už 
Kinijos labai įtemptus, labai 
blogus santykius ne tik su 
Tarybų Sąjunga, bet ir su 
kitomis socialistinėmis šali
mis. Kinijos Komunistų Par
tijos santykiai taip pat pasi
darė labai įtempti su didele 
dauguma kitų pasaulio komu
nistinių partijų.

PENKI LĖKTUVO 
GROBIKAI KROATAI

Iš kairės: Zvonko Busic, Mark Vlasic, Peter Mutovic, Prane 
Pesut ir Juliena Eden-Schultz Busic.

Lėktuvo grobikai Paryžiuje pasidavė, tapo Sugrąžinti į 
Jungtines Valstijas ir čia tuoj buvo suareštuoti. Dabar sėdi 
kalėjime ir laukia teismo. Sakoma, kad jie bus teisiami ne 
tik kaip lėktuvo grobikai, bet taipgi kaip sąmokslininkai 
papildyti žmogžudystę.

Iš kitos pusės, žinoma, bū
tų neteisinga neįvertinti Mao 
Tse-tungo didelio vaidmens 
kovoje už Kinijos įvedimą į 
socialistinį kelią, už pašalini
mą senosios santvarkos, ku
riai atstovavo ir kurią gynė 
Chiang Kai-šekas.

Bet ne čia vieta šiandien 
vertinti jo nuopelnus arba jo 
vadovybėje trukumus, nepa
sisekimus bei klaidas. Dabar 
svarbiausias klausimas, kuris 
visuose pasaulio kampuose 
plačiausiai diskutuojamas, 
yra: Kas užims Mao Tse-tun
go vietą Komunistų Partijoje 
ir kur pakryps Kinijos nami
nė ir užsieninė politika? Ypa
tingai: kurį kursą Kinija be 
Mao Tse-tungo paims santy
kiuose su Jungtinėmis Ame
rikos Valstijomis ir Tarybų 
Sąjunga?

Tarėsi Rumunijos ir 
ir Jugoslavijos vadai

Belgrade. — Praeitą savai
tę Jugoslavijoje keturias die
nas su oficialiu vizitu lankėsi 
socialistinės Rumunijos pre
zidentas Nikolai Ceausescu ir 
tarėsei su prezidentu Tito ir 
kitais Jugoslavijos vadais. 
Pasitarimų temos ir rezulta
tai neskelbiami.

Šlovė Lietuvos kino
darbuotojams

Vilnius. — Tarybų Lietu
vos Valstybinio kino tinklo 
darbuotojai pripažinti sąjun
ginio socialistinio lenktynia
vimo nugalėtojais. Už 1976 
metų antrojo ketvirčio darbo 
rezultatus jiems paskirta 
TSRS Ministrų Tarybos Val
stybinio kinematografijos ko
miteto ir Kultūros darbuoto
jų profsąjungos centro komi
teto pereinamoji Raudonoji 
vėliava.

Per minėtą laikotarpį res
publikoje kino filmus žiūrėjo 
11 milijonų 478 tūkstančiai 
žmonių. Miestuose ir rajo
nuose surengta beveik 300 
tūkstančių kino seansų, iš jų 
48 tūkstančiai — dokumenti
nių ir mokslo populiarinimo 
filmų. Žemės ūkio filmų sean
sų skaičius pasiekė beveik 18 
tūkstančių. Bendras finansi
nių pajamų planas įvykdytas 
109,4 procento.

Didelį darbą respublikos 
kinofikatoriai atliko propa
guodami kino meną, geriau
sius tarybinius kino filmus, 
ugdydami žiūrovą, stiprinda-

Vilniaus valstybinis 
kvartetas

Tanzanijoje
Dar Es Salamas, IX. 4. 

Tanzanijos sostinėje prasidė
jo Vilniaus Valstybinio kvar
teto, tarptautinio konkurso 
Ljeze ir Lietuvos komjauni
mo premijos laureato, gas
trolės. Šalies muzikinė visuo
menė šiltai sutiko tarybinių 
atlikėjų kolektyvą. Tanzaci- 
jos kritikų nuomone, kvarteto 
artistų meistriškumas yra la
bai aukštas.

Koncertų programoje — 
Čaikovskio. SostakoviČiaus, 
Haidno, Čiurlionio ir kitų 
kompozitorių kūriniai. ELTA

570 amerikiečių
Meksikos 
kalėjimuose

Mexico City. — Praeitą 
savaitę čionai 70 Jungtinių 
Valstijų piliečių, nubaustų už 
įvairius nusikaltimus, buvo 
paskelbę bado streiką.

Šiandien Meksikos kalėji
muose 570 amerikiečių pilie
čių. Meksikos prezidentas Al
varez pažadėjo iš jų 200 pa
leisti apie lapkričio mėnesį.

Beveik visi amerikiečiai nu
bausti gana ilgų metų kalėji
mu. Yra nubaustų net iki 17 
metų atėmimu laisvės.

Planavę nušauti 
senatorių Kennedy
Springfield, Mass. — Čia 

policija suareštavo tris asme
nis ir juos kaltina planavime 
nužudyti senatorių Edward 
M. Kennedy. Jie kaltinami, 
kad jie kam ten siūlę $30,000, 
jeigu jis sutiks senatorių nu
šauti. Sulaikyti: Robert 
White, 42 metų, Sandra R. 
Rondeau, 37 metų, ir David 
King, 31 metų.

San Jose, Gal. — Ne tik 
katalikės moterys “veržiasi” į 
kuniges. Jas pradėjo pasekti 
ir žydės. Jos kovoja už teisę 
būti rabinėmis. Pirmutinė 
pasaulyje moteris Mrs. Mi- 
cheal Bernstein, 28 m., įšven
tinta į rabines.

mi jo ryšius su kino filmų 
kūrėjais. Ypač gero įvertini
mo sąjungos mastu susilaukė 
šį pavasarį Alytaus mieste 
surengta respublikinė jauno
jo kino žiūrovo švente — 
kinorama “Jaunystė”.

Už Puerto Rico 
nepriklausomybę

Franklin Irizarn
United Nations, N. Y. — 

Jungtinių Tautų Specialė Ko
misija Dekolonizacijos Reika
lais pakartojo nutarimą, kad 
Amerikos kolonija Puerto Ri
co turi teisę į nepriklausomy
bę ir apsisprendimą. Už 
puertorikiečių nepriklauso
mybę komisijoje kalbėjo ir 
liudijo Puerto Rico Komunis
tų Partijos sekretorius ir va
das Franklin Irizarri.

Komisijos pasisakymas žy
miai palengvins puertorikie- 
čiams kovą už tautinę nepri
klausomybę.

Kandidato 
susitikimas 

su reporteriais

Gus Hali
Youngstown, Ohio. — Rug

sėjo 9 dieną čionai lankėsi 
komunistų kandidatas į prezi
dentus Gus Hali ir turėjo 
pasikalbėjimą su reporte
riais, kurie atstovavo trims 
vietinėms televizijos stotims 
ir dviem dienraščiams. Prieš 
Antrąjį pasaulinį karą, dar 
jaunas būdamas, čionai Hali 
organizavo plieno darbinin
kus į uniją.

Siame pasikalbėjime daly
vavo Clinton Jackson, kurį 
Hall atpažino. Jau tada Jack- 
son buvo reporteriu ir apraši
nėjo Hali pastangas suorgani
zuoti plieno darbininkus.

Dabar juodu vėl susitiko ir 
karštai pasisveikino. Dabar 
Hali yra Komunistų partijos 
sekretorius, o Jackson tebėra 
reporteriu.

Komunistų kandidatas į 
prezidentus reporteriams nu
švietė savo partijos rinkimi
nę platformą. Reporteriai 
jam statė daug įdomių klausi
mų.
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Plieno darbininkams sveikinimas
Amerikos Komunistų Partijos sekretorius ir kandidatas į 

prezidentus Gus Hali turi teisę rūpintis ir domėtis Jungtinės 
Plieno Darbininkų Unijos reikalais ir likimu. Viena, jis pats 
yra buvęs plieno darbininku; antra — jis yra viena? iš* unijos 
steigėjų ir auklėtojų; trečia — jis asmeniškai vadovavo 
plieno darbininkų streikui 1937 metais, tuo būdu iš patyrimo 
puikiai žino, ką reiškia šioje kapitalistinėje santvarkoje 
darbininkams kova už šviesesnį rytojų.

Komunistų vadas pasiuntė neseniai įvykusiai plieno 
darbininkų unijos konvencijai šiltus sveikinimus ir geriau
sius linkėjimus. Savo sveikinime Gus Hali kreipia plieno 
darbininkų dėmesį į gerai koordinuotą monopolistinio 
kapitalo pasimojimą išplėšti iš darbininkų iškovotus laimėji
mus ir pabloginti darbo sąlygas. Jis taipgi primena, kad 
šiemet bus renkamas naujas prezidentas, kad organizuoti 
darbininkai nieko negali tikėtis iš kapitalistinių partijų, nes 
jos atstovauja stambiojo kapitalo interesams.

Savo sveikinime Hali sako:
“Tai kogi šiai šaliai šiandien reikia? Jai reikia masinės 

atstatymo programos. Mums reikia milžiniškos programos 
gyvenamųjų namų, mokyklų, ligoninių ir masinės transpor- 
tacijos statybai.

Taip, šaliai desperatiškai reikia programos pašalinti 
nedarbui ir skurdui.

Mums reikia programos pašalinti rasizmui.
Mums reikia 30 valandų darbo savaitės ne sumažinant 

savaitinės algos.
Mums reikia atšaukti visus antidarbininkiškus represinius 

įstatymus ir garantuoti darbininkams teisę organizuotis, 
streikuoti ir piketuoti. Iš kur visoms tokioms programoms 
gausime pinigų?

Tokiom- programoms pinigų galima gauti:
Sumažinant militarinį biudžetą 80 procentais.
Užkišant mokesčių sistemoje visas skyles, per kurias 

išsisukinėja nuo mokesčių mokėjimo stambieji turčiai ir 
stambiosios korporacijos, ir visiškai nuo mokesčių mokėjimo 
atleidžiant šeimas, kurių metinės pajamos tėra $25,000 ir 
mažiau, ir

Nukertant milžiniškus monopolijų pelnus’’.
Šiais prezidentiniais rinkimais tokią programą pateikia ir 

siūlo piliečiams užgirti tiktai Komunistų Partija. Jos 
kandidatai, jis pats į prezidentus ir Jarvis Tyner į 
viceprezidentus, sako Hali, pasižada visonąis jėgomis už ją 
kovoti.

Aišku, kad Jungtinės Plieno Darbininkų Unijos lyderiai 
su I. W. Abęl; priešakyje šio komunistų vado sveikinimo 
konvencijoį$Wegatams neparodė, neigi leido kam nors jį 
perskaitytiT^ie, su kitų didžiųjų unijų vadais kartu, kaip 
žinoma, yra^u'zgyrę demokratų prezidentinius kandidatus 
Carter ir Mondale. Nusivylę viena kapitalistine partija visas 
savo viltis subiurokratėję unijų vadai sudeda lygiai tokioje 
pat kitoje kapitalistinėje partijoje. Jie nieko nėra pasimokę 
iš karčiausių prityrimų praeityje.

Teisė, privilegija ir pareiga
Spėjama, kad ir šiemet prezidentiniuose rinkimuose apie 

70 milijonų amerikiečių, turinčių teisę dalyvauti balsavi
muose, nedalyvaus, nepasinaudos šia svarbia pilietine teise. 
Tam yra trys pagrindinės priežastys: nusivylimas, apsileidi
mas ir nesupratimas savo pilietinių pareigų. Iš jų svarbiau
sia bus nusivylimas. Žmogus pagalvoja: turėjome prie šalies 
vairo demokratus, o ką jie mums davė? Nieko. Pakeitėme 
juos republikonais, “ir tas pats velnias”: tos pačios bėdos, 
tie patys sunkumai ir trūkumai. Ir taip buvo nuo 
nebeatmenamų laikų. Tegu jie visi “pasikaria”. . .

‘Ir atėjus balsavimo dienai, toks pilietis supykęs sėdi 
namie . . .

. Tai nepateisinamas pasiteisinimas. Ne tas pats, kas sėdi 
federalinėje, valstijų ir miestų valdžiose. Net ir republikonų 
ir demokratų partijų kandidatuose pasitaiko sąžiningų, 
liaudies interesus prie širdies turinčių žmonių. Juk geriau, 
kad jie laimėtų, negu užkietėję reakcininkai, atsidavę 
stambiojo kapitalo interesų puoselėtojai.

Betgi, ir svarbiausia, ypač šiais rinkimais, kuriuose 
rinksime ne tik prezidentą ir viceprezidentą, bet taipgi 
daugelį kongresmanų ir valstijų bei municipalinių viršinin
kų, turės kandidatus ir Komunistų Partija, ir^kai kur bus 
šiaip pažangių nepriklausomų kandidatų. Vadinasi, daugely
je vietų bus iš ko pasirinkti.

Visuomet reikia turėti galvoje supratimą, kad balsavimas, 
dalyvavimas viršininkų rinkimuose, yra kiekvieno piliečio 
ne tik teisė ir privilegija, bet ir pareiga. Ją reikia atlikti.

Labai sveikintinas 
žygis Kongrese
Washingtonas. — Kongre

so Atstovų Buto penkiolika 
narių susitarė pasiūlyti priė
mimui tris rezoliucijas, kurių 
tikslas — uždrausti vyriausy
bei parduoti Saudi Arabijai 
vėliausių ir pavojingiausių 
ginklų už $60,000,000. Šiai 
kongresmanų grupei, atrodo, 
vadovauja niujorkietis kong- 
resmanas Benjamin Rosen
thal.

Nesvarbu kas grupei vado

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

vauja, svarbu jos tikslas, ku
rį tenka nuoširdžiausiai svei
kinti. Reikia, kad šie kong- 
resmanai savo sumanymui 
susilaukti pritarimo iš visų 
šalies kampų ir visų luomų 
žmonių. Ypatingai organizuo
ti darbininkai turėtų juos 
paremti.

Chicago, Ill. — Didelis ša
lyje derlius šiemet žada re
kordinę mėsos gamybą. Jei
gu 1975 metais buvo paga
minta mėsos 36,600,000,000 
svarų, tai šiemet būsią paga
minta iki 37,300,000,000.

LABAI RIMTI KRITIŠKI 
APDŪMOJIMAI

Vilniaus dienraštyje 
“Tiesa” (rugs. 1 d.) skiltyje 
“Pamąstykime kartu” Anta
nas Stankevičius paberia 
pluoštą labai sveikų minčių. 
Jomis reikėtų visiems dien
raščio skaitytojams susido
mėti. Jos siejasi su šiandien 
Tarybų Lietuvoje dar pasitai
kančiais trukumais ir kovas 
su jais.

Atostogų sezonas baigėsi*, 
visiems tenka grįžti prie savo 
darbų, užsiėmimų, profesijų, 
pašaukimų.

Stanevičius sako:
“Išvažiuodami atostogauti, 

tur būt, ne vienas palikome ir 
nepasidavusių darbų, nesu
tvarkytų buitinių smulkme
nų. Dabar, pailsėjus, tai 
įveikti kur kas lengviau. O jei 
darbas, stenkis nesistengęs, 
vos juda, sustokime minutė
lei ir pagalvokime — kaip< 
atsikratyti slogučiu, tikriau 
— kaip jį patys užsikrovėme, 
neišmokdami gerai, sveikai 
pailsėti. Gal laisvalaikį pražu
dėm neblaivioj draugijoj? Gal 
neatlikome medikų rekomen
duojamos gamybinės mankš
tos? Gal rytą tiesiai iš patalo į 
troleibusą šovėme? . .

Ne visada gali būti savo 
darbotvarkės, o tuo labiau 
savo nuotaikos šeimininkas. 
Ir niekas, matyt, taip nepa
kerta geros nuotaikos, kaip 
darbo trukdymas, laiko gaiši
nimas. Lūkuriavimas, trai- 
niojimasis iš kampo į kampą 
nuvargina labiau, negu sun
kus, bet ritmingas darbas. O 
jeigu tai primeta kiti?

Sakykim, dar daug parduo
tuvių, užkandinių, kurios per 
pietus uždaromos . . . pietų! 
. . Dar neretai, nunešus stik
lainius, ant punkto durų kabo 
lapeliai “Nėra taros”, “Priė
mėja išvykusi” arba tiesiog 
“Uždaryta”. . . Nueini at
siimti batų — dar nesutaisė, 
nors terminas praėjęs.

O kur dar eilės? Dažnas 
vaizdas savitarnos parduotu
vėse: pirkėjai spiečiasi prie 
vienos kasininkės, o kita tuo
met plepa.su pažįstama arba 
visai palikusi savo postą . . .

Paskaičiuota, kad per die
ną didžiuosiuose respublikos 
miestuose daugiau kaip po 
šimtą žmonių priversti palikti 
savo darbą ir gaišti laiką 
įvairiose kontorose, tarnybo
se, valdybose. Pavėluotai iš
siųstas cementas, blogas at
sarginių, detalių tiekimas ar 
kitoks uždelsimas griauna ki
tų žmonių darbo ritmą, o su 
juo ir nuotaiką.

Geros nuotaikos pamatus 
stato kiekvienas iš mūsų ir 
juos griauti niekam nevalia”.
SENOSIOS IŠEIVIJOS 
EILIŲ RETĖJIMAS VISUR

“Argentinos Lietuvių Bal
se” (rugsėjo 2 dieną) prane
šama, kad ten mirė dekami 
senosios kartos lietuviai:

Anelė Šarmanavičiutė Naš
lėnienė, 70 metų,

Julius Rimavičius, 74 m.
Kazimieras Vaitekūnas, 79 

m.
Vitoldas Paulauskas, 75 m.
Antanas Petrauskas, 78 m. 
Juozas Milašauskas.
Anastazija Birinaitė Kirmi- 

lienė, 78 m.
Lygiai taip, kaip mūs Jung

tinėse Valstijose — senosios 
kartos išeivijoje vis dažniau 
ir dažniau pasišvaisto mirties 
“giltinė”. Argentinoje lietu
vybės išlaikymui perspekty
vos nedaug tešviesesnės už 
mūsų Amerikoje.
TEISINA ŽVALGYBOS 
KRIMINALYSTES

Kunigų “Draugo” bendra
darbis B. Jablonskis straips
nyje “Kaip nukentėjo Ameri
kos garbė”, kaip tikras FBI ir 
ČIA agentas, šaukia:

“Liberalūs atstovų rūmų ir 
senato nariai seniai ėmė sirg
ti FBI ir ČIA veiklos tyrinėji

mų liga. Watergate įvykiai 
jiems tą lauktą progą sutei
kė. Didelė dalis komitetų ir 
pakomitečiu nariu siekia per
rinkimų. ...us tai sudaro 
daug rūpesčio, nes nuo jų 
veiklos priklauso perrinki
mas. Tyrinėjimai buvo proga 
balsams medžioti, parodyti 
rinkėjams, kad jie yra jų 
reikalų ir pilietinių teisių gy
nėjai. Pagaliau, buvo proga ir 
pasipinigauti, nes už praleis
tas tyrinėjimų posėdžiuose 
valandas gauna atlyginimą”.

Savo piktą antidemokratinį 
raštą jis baigia:

“Pasauliui susiskirsčius į 
skirtingas ideologines sant
varkas — demokratinę, 
marksistinę, diktatūrinę ir 
kitas, FBI ir ČIA dar labiau 
reikalinga, nes priešingos de
mokratijai santvarkos kėsi
nasi į jos laisvę. Amerikos 
demokratija ir laisvė suteikia 
progą komunistinėms baci
loms veistis”.

B. Jablosnkis primeta Se
nato komiteto nariams, tyri
nėjusiems FBI ir ČIA sun
kiausius nusikaltimus prieš 
Amerikos žmonių demokrati
nes teises ir civilines laisves, 
siekimą iš tyrinėjimo pasipi
nigauti. Bet norisi šį klerika
lų rašeivą paklausti: O kiek 
jūs gausite už šį FBI ir ČIA 
nusikaltimų teisinimą?
ĖMĖ IR PER AKIS 
APS ĮMELAVO

Nei iš šio, nei iš to Chicagos 
“N.” redaktorius Martynas 
Gudelis savo laikraštyje (rug
sėjo 1 d.) užsimanė sieksniniu 
vedamuoju apšmeižti ir iš- 
biauroti žymų Lietuvos vei
kėją ir kovoją, buvusį ilgame
tį Kultūrinių Ryšių su Užsie
nio Lietuviais Komiteto pir
mininką Vladą Karvelį. Prie
dui dargi jį melagium išvadi
na. O pats gi yra didžiausias 
melagius. Negražiai per akis 
apsimeluoja ir toje pačioje 
savo tiradoj prieš Karvelį.

Pav., Gudelis sapalioja, 
kad kai tuoj po karo Antanas 
Bimba [^Lietuvą nuvyko ir 
ten pamatė baisias sąlygas, 
jog nenorėjo apie jas nė kal
bėti. Juk tai begėdiškas me
las. A. Bimba pabaigoje 1945 
m. ir pradžioje 1946 m. per 
šešis mėnesius išvažinėjo 
skersai ir išilgai visą Lietuvą 
ir savo akimis pamatė baisiai 
hitlerinių okupantų ir jų lie
tuviškų talkininkų sunaikintą 
Lietuvą. Ir sugrįžęs ne tik 
savo plačius įspūdžius paskel
bė “Laisvėje”, bet parašė 224 
puslapių knygą “Prisikėlusi 
Lietuva”, kurioje jis nupiešė 
tas baisias sąlygas ir lietuvių 
tautos didvyriškas, garbin
gas pastangas prikelti Lietu
vą iš griuvėsių.

Knyga išleista 1946 metais 
ir paskleista po visas Ameri
kos kolonijas. O begėdis “N.” 
redaktorius sako, kad Bimba 
nenorėjo savo įspūdžiais su 
niekuo pasidalyti!
PAVYKĘ JIEMS SURASTI 
PRIEGLAUDĄ 
VENECUELOJE

BALFo valdyba praneša, 
kad jai pagaliau pavykę su
rasti Bražinskams pastovią 
prieglaudą Venecueloje. Pra
nešime sakoma:

“Dėl ypatingų įvykių 1970 
m. Bražinskams pasitraukus į 
vakarus, jų reikalas buvo 
labai susikomplikavęs. Buvo 
sunku gauti leidimą išvykti ir 
sunku rasti kraštą, kuris su
tiktų juos priglausti. Reikalai 
dar labiau buvo pasunkėję, 
kai Bražinskai, nepaisydami 
teisinių nuostatų, iš turkų 
apsaugos pabėgo į Amerikos 
ambasadą Ankaroje. Tik po 
labai ryžtingų pastangų 
Amerikos ambasadoje ir Tur
kijos vyriausybėje BALF’o 
pirmininkei pavyko pasiekti, 
kad Turkija sutiko juos išleis
ti, nebebausti už pabėgimą ir 
leido BALF’o pirmininkei 
juos išvežti iš Turkijos”.

Gydymo ir sveikatos apsaugos įstaigų 
plėtimas Lietuvoje

PENKTADIENIS, R

TARY

J. PALECKIUI - GI
GARBĖS ŽEN

NAUJOJI KAIŠIADORIŲ RAJONO CENTRINĖ LIGONINĖ 
i

Gražioje pamiškėje duris atvėrė nauja Kaišiadorių rajono centrinė ligoninė. Pastatų 
komplekse įsikūrė 270 vie|ų stacionarinė ligoninė, 500 apsilankymų į dieną poliklinika. 
Ligoninėje — dvi operacinės, aprūpintos modernia aparatūra, rentgeno, fizioterapijos, 
funkcinės diagnostikos ir kiti kabinetai, vaistinė. A. Palionio nuotrauka

Pirmuosius pacientus priė
mė naujasis Kaišiadorių rajo
no sveikatos centras. Moder
nūs jo korpusai stovi miesto 
pakraštyje, jaukioje miško 
kaimynystėje. Tai — 270 vie
tų ligoninė su izoliuotu pasta
tu infekcinių ligų skyriui, 
poliklinika, ūkinės paskirties 
patalpos.

— Kaišiadorių gydymo įs
taigų kompleksas, — pasakė 
ELTOS korespondentui svei
katos apsaugos ministro pa
vaduotojas J. Babravičius, — 
vienas gražiausių ir moder
niausių respublikos periferi
joje. Patogus patalpų išpla
navimas, gera statybos dar
bų kokybė. Panašūs sveika
tos centrai šį penkmetį iškils 
Naujojoje Akmenėje, Šalči
ninkuose. Modernūs gimdy
mo namai su poliklinika sta
tomi Šilutėje.

Pradėta įgyvendinti kaimo 
gyventojų medicininio aptar
navimo gerinimo programa. 
Už centralizuotas lėšas, taip 
pat padedant vietos ūkinėms 
organizacijoms, šiame penk
metyje bus pastatyta dau
giau kaip trisdešimt naujo 
tipo kaimo ambulatorijų.

Rajoninės poliklinikos, ga
linčios priimti po 400 pacienų 
per pamainą, iškils Telšiuose 
ir Tauragėje. Naujai sufor
muotame Alytaus miesto 
centre šiemet bus atiduota

LIETUVA NETEKO 
ŽYMAUS VEIKĖJO

Vilnius. — Šių metų rugsė
jo 5 dieną, eidamas 57-uosius 
metus, staiga mirė Lietuvos 
Veterinarijos akademijos 
rektorius TSKP narys nuo 
1956 metų, LTSR nusipelnęs 
veterinarijos gydytojas, bio
logijos mokslų kandidatas, 
profesorius Jonas Šulskis.

Salia plačios visuomeninės 
ir administracinės veiklos J. 
Šulskis drauge dirbo ir moks- 
linį-tiriamąjį darbą. Jis išlei
do “Citologijos ir bendrosios 
histologijos pagrindų” ir 
“Specialiosios histologijos” 
vadovėlius, spaudoje paskel
bė eilę mokslinių darbų. Be 
to, jis buvo Lietuvos Žemės 
ūkio akademijos, Kauno Me
dicinos instituto ir Lietuvos 
Veterinarijos mokslinio tyri
mo instituto mokslinių tary
bų narys.

Už aktyvią administracinę, 
mokslinę-pedagoginę ir vi
suomeninę veiklą J. Šulskis 
buvo apdovanotas Darbo 
Raudonosios Vėliavos, “Gar
bės ženklo” ordinais ir meda
liais.

Venęzueloje Bražinskai esą 
atiduoti lietuviams ir greitai 
gausią visas pilnateisio sveti- 
šalio teises.

BALFo valdyba sako, kad 
“tą visą pasiekus”, jos “misija 
atlikta”.

Lėktuvo grobikai ir nušo- 
vėjai nieko nekaltos jaunos 
merginos, lėktuvo tarnauto
jos, išgelbėti nuo pilniausiai 
nusipelnytos aštriausios 
bausmės! Tai bent misija! 

naudoti daugiaaukštė polikli
nika, kuri galės priimti 960 
pacientų per pamainą. Pama
tus tokiai pačiai gydymo pro
filaktikos įstaigai padėsime 
Klaipėdoje.

Nežiūrint didelių darbų pe
riferijoje, pagrindinės svei
katos statybos vis dėlto kon
centruojamos didžiuosiuose 
respublikos miestuose. Šį 
penkmetį atkels vartus Vii-, 
niaus sveikatos miestelis, 
sparčiai statomas respublikos 
sostinės pakraštyje. Bus ati
duotas naudoti onkologinis

ŠTAI KUR DIDŽIAUSIOS 
EILĖS LIETUVOJE

JUSTAS PALECKIS
Šiomis dienomis Vilniaus 

gyventojai buvo liudininkais 
žymėtino vaizdo. Centrinėje 
gatvėje — Lenino prospekte 
— nusitiesė ilgiausia žmonių 
eilė, kažko nekantriai lau
kiančių. O toji eilė buvo prie 
Centrinio knygyno, nuo kurio 
eilė tiesėsi per ilgą gatvės 
tarpą ligi “Svajonės” suveny
rų krautuvės.

Ko laukė žmonės, kantriai 
stovėję eilėje? Ogi — knygos, 
ką tik išėjusios Juozo Baltu
šio atsiminimų knygos “Su 
kuo valgyta druska” antro
sios dalies. Būčiau ir aš toje 
eilėje stovėjęs, bet mielasis 
Juozas išgelbėjo, tą savo nau
ją kūrinį padovanojęs su jau
dinančiu įrašu kaipo artimam 
draugui. Sako, ir jis dabar 
turįs rūpesčio, kol visiems 
geriems draugams šiapus ir 
anapus Atlanto tą savo knygą 
išsiuntinės.

Kaip teko girdėti, iš 1,500 
egzempliorių “Druskos”, 
gautų Centriniame knygyne, 
per kelias valandas mažai kas 
beliko. 0 Vilniuje yra apie 20 
knygynų, kuriuose skaityto
jai taip pat aktyviai stengėsi 
knygą įsigyti.

Pirmoji “Druskos” dalis bu
vo atspausdinta 30,000 eg
zempliorių tiražu ir išpirkta 
per kelias dienas, tad teko 
papildomai spausdinti. Gi an
troji dalis išleista 60,000 eg
zempliorių tiražu, bet neabe
jotina, kad ir ji greit paplis, 
kaip ir visos J. Baltušio kny
gos, kurias skaitytojai labai 
pamėgo. Jis nuostabus pasa
kotojas, puikus stilistas, kal
ba labai turtinga, sodri. Pa
sakoja apie paprasčiausius 

Be reikalo stebies, kodėl ir aš nebėgau
Su tais, pabėgėliais savos tautos kančių: 
Mylėjau Lietuvą, nenuskriaudžiau čia nieko, 
Pečiai po kuprine nelinko nuo kalčių . . .
Stebies: “Kodėl, kodėl?” Aš niekados nei vyksiu, 
Nei bėgsiu kur, kada net ir vanduo čia degę!
Aš niekad —būk ramus! — nei žemės nepaliksiu, 
Nei vieversio giesmės, nors man ir žūti teks . . . 
Mums žinoma lemtis bėglių ir jų vadovų — 
Juose vien donorus mūs kraujo tematau!
Aš tik lenkiuos prieš žemdirbį pastovų
Ir šalia Mažvydo paminklą jam statau!

Kol paskutinei čia panemunės sodybai 
Rugelis žiemkentys nepašykštės želmens — 
Ir dar po to! — stovėsiu aš sargyboj 
Darbais ir meile jai net po rau-ctei ak-mens!

centras, vaikų ligoninė, dau- 
giaprofilinės 1000 lovų ligoni
nės pirmoji eilė. Naujas poli
klinikas gaus Karoliniškių ir 
Antakalnio gyventojai, c

Kauno klinikinį miestelį pa
pildys kardiologinis centras, 
skaičiavimo stotis, bus išplės
tas neurochirurginis skyrius. 
Rekonstruojama ir plečiama 
pirmoji tarybinė ligoninė. 
Prie Kauno antrosios ir Drus
kininkų miesto ligoninių sta
tomi specializuoti skyriai Di
džiojo Tėvynės karo invali
dams. ELTA 

gyvenimo įvykius, apie kai
mo berno, vėliau miesto dar
bininko proletaro kasdienius 
rūpesčius ir vargus, o skaitai 
kaip įdomiausią romaną, 
drauge su autoriumi jaudinie
si ir pravirti gali, o ir pasi
juokti iš šmaikščių pokštų.

Jei “Druskos” pirmoji dalis 
apima laikotarpį nuo auto
riaus gimimo Rygoje ligi jos 
sugrįžimo su tėvais iš pabė
gėlių kelių Rusijoje į Lietu
vos kaimą, tai antroji dalis 
apima jo darbą pas buožes 
Kupiškio apylinkėse, pirmuo
sius darbo žingsnius Kaune, 
kol iš parkieto švitintojo ir 
pasiuntinio pasidaro raidžių 
rinkėju, linotipistu. Toji dalis 
baigiasi autoriaus pirmaisiais 
bandymais literatūroje apie 
1932 metus, kada “Darbo” 
almanache pasirodė pirmasis 
apsakymas. Gerus draugus ir 
rūpestingus patarėjus Baltu
šis turėjo Kazio Borutos, Vy
tauto Montvilos, Kazio Bin 
kio, Antano Venclovos asme
nyse.

Nors aš jau geroką dalį 
antrosios dalies buvau skai
tęs ištraukose,‘ kurios tilpo 
"Jaunimo gretose", knygai 
išėjus griebiau skaityti iš 
naujo ir “prarijau” ją per 
kelias dienas.

Ir dar kitą malonumą turė
jau: tą pačią dieną, kai gavau 
“Druską”, senas draugas 
poetas Jonas Graičiūnas per 
davė man savo ką tik išėjusį 
10,000 egz. tiražu eilėraščių 
rinkinį “Vilniaus kontrafor
sai”. Jame daug gražių eilė
raščių, { o vieno, pavadinto 
“Autobiografija”, ištraukas 
noriu tuoj pacituoti:

Lietuvos TSR Tai) 
mo komiteto pirmini 
šytojas Justas Paled 
vanotas Vokietijos E 
tinęs Respublikos E 
nio baltistų komitete 
garbės ženklu.

Šį aukštą apdovan 
Paleckiui Vilniuje įte 
baltistų komiteto j 
kas, Berlyno Humb 
versiteto profesorių: 
kenhanas. Vokiečių 
ninkas pažymėjo, ks 
ro garbės ženklas įt 
J. Paleckiui už nu 
plečiant TSRS-VDR 
nį-mokslinį bendra* 
mą, taip pat už aktyv 
bą VDR baltistų dai 
nėjančių ir populi; 
baltų tautų kalbas 
kultūrą.
Mokslinių stažuočių
Tarybų Lietuvos 

ninku stažuotės u: 
tampa vis popu 
mokslinio bendradar 
informacijos pasiker 
ma.

Neseniai išvykusio 
tis grupės mokslinin 
sas — Jungtinės 7 
Valstijos. Vilniaus 
teto puslaidininkių f 
boratorijos vedėjas 

. kauskas ir tos pačio 
torijos vyresnysis i 
bendradarbis T. But 
lėtą mėnesių praleis 
no universitete ir 
technologijos institu

Kauno A. Sniečk; 
technikos instituto 
rius C. Purlys Texa 
sitete gilinsis į dari 
kių ir gamybos vald 
blemas.

Savo ruožtu Taryl 
vos mokslo įstaigose 
stažuojasi grupė už: 
lių specialistų. Jie s 
lietuvių kalbą, moky 
chologiją, archeolog 
tas disciplinas.

Statomi parodų r
Kaune, Žemaičių 

laičio gatvių kampe, 
dailės parodų rūmi 
veikslų galerija stat 
bus unikalus statiny: 
somis, laiptais ir 
baseiniais.

Naujuosius parod 
suprojektavo kaunie 
tektė L. Gedgaudien

Vargonų ma.es
Taip vadinasi nau. 

vos televizijos muz

SVARB

Sį kartą savo | 
norėtume atkreipti ‘ 
skaitytojų dėmėsi j I 
reikšmingas Amer 
žangiųjų lietuvių ist< 
tas. Trumpais bruos 
mėdami jas, alga 
svarbius praeities į 
žmones.

1. Prisiminus “N 
gadynę”

Prieš 60 metų, 
birželio mėn., Philac 
išėjo socializmo 
mokslo ir literatūr 
ruoto žurnalo “Nauj 
nė” pirmasis nume: 
įvykdytas ilgesnį la 
rikos lietuvių social 
judėjime brendęs 
mas turėti teorinį lei

Apie jo reikalingu 
nėse LSS organizat 
kalbėta mažne 1908- 
tų. Paskui tokio žu 
kalai svarstyti kon* 
“Kovos” laikraštyje 
važiavimuose (VH-j 
m., VIH-jame 191 
kt.). V. Kapsukas, : 
kad Amerikos liet u\ 
listai nutarė leisti te

»

plepa.su
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TARYBŲ LIETUVOJE
V. Petkevičienė

J. PALECKIUI - GINTARO

GARBĖS ŽENKLAS
Lietuvos TSR Taikos gyni

mo komiteto pirmininkas, ra
šytojas Justas Paleckis apdo
vanotas Vokietijos Demokra
tinės Respublikos Nacionali
nio baltistų komiteto Gintaro 
garbės ženklu.

Šį aukštą apdovanojimą J. 
Paleckiui Vilniuje įteikė VDR 
baltistų komiteto pirminin
kas, Berlyno Humboltų uni
versiteto profesorius V. Fal- 
kenhanas. Vokiečių moksli
ninkas pažymėjo, kad Ginta
ro garbės ženklas įteikiamas 
J. Paleckiui už nuopelnus, 
plečiant TSRS-VDR kultūri
nį-mokslinį bendradarbiavi
mą, taip pat už aktyvią pagal
bą VDR baltistų darbe, tyri
nėjančių ir populiarinančių 
baltų tautų kalbas, meną, 
kultūrą.
Mokslinių stažuočių adresai
Tarybų Lietuvos moksli-' 

ninku stažuotės užsienyje 
tampa vis populiaresnė 
mokslinio bendradarbiavimo, 
informacijos pasikeitimo for
ma.

Neseniai išvykusios stažuo
tis grupės mokslininkų adre
sas — Jungtinės Amerikos 
Valstijos. Vilniaus universi
teto puslaidininkių fizikos la
boratorijos vedėjas A. Meš
kauskas ir tos pačios labora
torijos vyresnysis mokslinis 
bendradarbis T. Budinas ke
letą mėnesių praleis Housto- 
no universitete ir Georgia 
technologijos institute.

Kauno A. Sniečkaus poli
technikos instituto inžinie
rius C. Purlys Texas univer
sitete gilinsis į darbo santy
kių ir gamybos valdymo pro
blemas.

Savo ruožtu Tarybų Lietu
vos mokslo įstaigose taip pat 
stažuojasi grupė užsienio ša
lių specialistų. Jie studijuoja 
lietuvių kalbą, mokyklinę psi
chologiją, archeologiją ir ki
tas disciplinas.

Statomi parodų rūmai
Kaune, Žemaičių ir Done

laičio gatvių kampe, pradėta 
dailės parodų rūmų su pa
veikslų galerija statyba. Tai 
bus unikalus statinys su tera
somis, laiptais ir vandens 
baseiniais.

Naujuosius parodų rūmus 
suprojektavo kaunietė archi
tektė L. Gedgaudienė.

Vargonų maestro
Taip vadinasi naujas Lietu

vos televizijos muzikinis fil

mas apie respublikos nusipel
niusį artistą Leopoldą Digrį. 
Scenarijaus autorė ir režisie
rė — žinoma filmų koncertų 
kūrėja J. Janulevičiūtė.

Vargonų muzika Tarybų 
Lietuvoje turi gausią savo 
gerbėjų auditoriją. Respubli
kos koncertų salėse įrengiami 
vis nauji vargonai, restau
ruojami senieji. Pastaruoju 
metu Vilnius tapo sąjunginių 
vargonų muzikos festivalių 
tradicine vieta. “Vargonų 
maestro” L. Digrio, taip pat 
jo mokinių koncertinė veikla 
seniai žinoma toli už Tarybų 
šalies ribų.

Liaudies meistrų 
vasaros darbai

Anykščių rajono Ažuožėrių 
kaime, kur prabėgo rašytojo 
A. Vienuolio-Žukausko vai
kystės ir jaunystės metai, 
buvo susirinkę liaudies meis
trai iš Vilniaus, Panevėžio, 
Utenos, Palangos ir kitų res
publikos miestų. Žinomi res
publikoje medžio drožėjai I. 
Užkurnys, J. Lukauskas? J. 
Grabauskas ir kiti ąžuolų ka
mienuose įamžino anykštėnų 
rašytojų Antano Vienuolio- 
Žukausko, Jono Biliūno, An
tano Baranausko atminimus, 
jų kūrinių personažus.

Ąžuolų stogastulpiai pa
puošė A. Vienuolio gimtinę, 
poeto A. Baranausko taką 
Ankyščių šilelyje, Dainavos 
slėnį, kur kasmet vyksta 
anykštėnų dainų ir šokių 
šventės.

Zoologijos sode — 
papildymas

Dviem naujagimiais nu
džiugino Kauno zoologijos so
do darbuotojus ir lankytojus 
manulių pora, kurių gimtinė 
yra kalnuotos Pietų Azijos 
vietovės. Šių žinduolių gimi
mas nelaisvėje — vienintelis 
beveik tūkstančio pasaulio 
zooparkų praktikoje. Panašių 
atvejų Kaune pasitaiko ir 
dažniau: beveik kasmet padi
dėja snieginių leopardų, Toli
mųjų Rytų kiaunių, Davido 
elnių, kijangų šeimos: Čia 
peri ir retesni sparnuočiai — 
poliarinės žąsys, raudonosios 
antys, gulbės nebylės ir dau
gelis kitų paukščių. Nemažai 
buvusių Kauno zoologijos so
do eksponatų teikia malonu
mo kitų šalių zooparkų lanky
tojams, dalis tampų cirkų 
“artistais”.

Prieš 38 metus įsikūrusia
me Kauno zoologijos sode 
buvo apie šimtą eksponatų, o 
šiemet jų — trisdešimt kartų 
daugiau.

SVARBIOS SUKAKTYS
A. AUKŠTAITIS

Sį kartą savo pastabose 
norėtume atkreipti “Laisvės” 
skaitytojų dėmesį į kai kurias 
reikšmingas Amerikos pa
žangiųjų lietuvių istorijos da
tas. Trumpais bruožais pažy- 
mėdami jas, atgaivinsime 
svarbius praeities įvykius ir 
žmones.

1. Prisiminus “Naująją 
gadynę”

Prieš 60 metų, 1916 m. 
birželio mėn., Philadelphijoje 
išėjo socializmo teorijos, 
mokslo ir literatūros iliust
ruoto žurnalo “Naujoji gady
nė” pirmasis numeris. Buvo 
įvykdytas ilgesnį laiką Ame
rikos lietuvių socialistiniame 
judėjime brendęs sumany
mas turėti teorinį leidimą.

Apie jo reikalingumą vieti
nėse LSS organizacijose jau 
kalbėta mažne 1908-1909 me
tų. Paskui tokio žurnalo rei
kalai svarstyti kone kasmet 
“Kovos” laikraštyje, LSS su
važiavimuose (VII-jame 1913 
m., VIII-jame 1914 m., ir 
kt.). V. Kapsukas, sužinojęs, 
kad Amerikos lietuviai socia
listai nutarė leisti teorinį žur

nalą, pritarė jo pavadinimui 
(“Naujoji gadynė”) ir pasvei
kino draugus, pradėjus šį 
užsimojimą vykdyti praktiš
kai.

“Naujoji gadynė” užsibrėžė 
gvildenti kylančius socialistų 
judėjimo teorinius ir prakti- 
nius’klausimus, rūpintis lite
ratūros ir meno reikalais. 
Žurnalas nurodė, kad jis rem
sis ir vadovausis marksizmo 
mokslu. V. Kapsukas,periim- 
damas redaguoti “Naująją 
gadynę” (nuo 1916, Nr. 4), 
rašė, jog žurnalą jis vesiąs 
“mokslingojo tarptautinio so
cializmo keliu”.

Per savo trumpą gyvenimo 
laiką (1916.V. - 1917.X.), 
“Naujoji gadynė” atliko didelį 
vaidmenį JAV lietuvių socia
listiniame judėjime, vystyda
ma marksistinę lietuvių vi- 
suomeninę-politinę, literatū- 
rinę-estetinę mintį. Jos pus
lapiuose daug reikšmingų po
litinės publicistikos, marksis
tinės teorijos, literatūros ir 
kritikos raštų paskelbė V. 
Kapsukas, Z. Ahgarietis, L. 
Prūseika, K. Vidikas, J. Bal

trušaitis ir kiti autoriai. Žur
nale savo poeziją spausdino 
Julius Janonis, R. Židžiūnas, 
J. Baltrušaitis — Mėmelė, ir 
kiti, jų tarpe tik pradėję savo 
literatūrinį kelią literatai (J. 
Juška, J. Vilkelis ir kt.) Su 
prozos kūriniais “Naujojoje 
gadynėje” pasirodė Žemaitė, 
aktyviai reiškėsi anksti miręs 
Jonas Vireliūnas (Svyrūnė
lis), taip pat R. Mizara ir kiti 
JAV lietuvių proletariniai ra
šytojai.

Žurnalo autoriai plačiai ži
nomi Amerikos lietuviuose: 
daugelis jų ir vėliau aktyviai 
dalyvavo pažangiame judėji
me, literatūroje ir publicisti
koje.

Kai 1917 metų pabaigoje 
“Naujoji gadynė” buvo pri
versta užsidaryti, JAV pa
žangieji lietuviai neteko teo
rinio leidinio. Po kiek laiko — 
apie 1923-24 metus — popu
liaraus teorinio žurnalo klau
simas vėl buvo pradėtas kel
ti. Po svarstymų, 1933 m. 
nutarta jį leisti kaip LLD 
organą. Kaip žinia, nuo 1934 
m. iki šiol, jau daugiau kaip 
40 metų, ir eina toks žurnalas 
— “Šviesa”. Jį perėmė ir 
toliau vystė “Naujosios gady
nės” tradicijos.

2. Apie Brocktono bylą
1926 metų pradžioje po visą 

Ameriką plačiai nuskambėjo 
viena byla, susijusi su Anta
nu Bimba. Ji peržengė šios 
šalies lietuvių judėjimo ribas 
ir palietė visos amerikiečių 
visuomenės interesus ir tei
ses. Tai garsioji Brocktono 
byla Jr A. Bimbos teismas, 
kuriame jis buvo kaltinamas 
“įžeidęs dievą“ ir kurstęs 
“nuversti šalies valdžią”. To
kie kaltinimai buvo sufabri
kuoti renkamų lietuvių įskun
dimu, keršijant A. Bimbai už 
jo kalbą, pasakytą Montello 
mieste, Mass. 1926 m. sausio 
26 d.

Toje kalboje A. Bimba pa
smerkė tuo laiku Lietuvoje 
valdžiusių klerikalinių 
sluoksnių reakcinę politiką, 
reikalavo atkurti gimtajame 
krašte demokratines teises, 
ragino kovoti už revoliucinį 
Lietuvos pertvarkymą. Dėl 
šios kalbos jis buvo suimtas, 
apkaltintas ir teistas Brock- 
tone. A. Bimbos teisminis 
persekiojimas reiškė reakci
jos pasikėsinimą prieš žodžio, 
tikėjimo, apskritai asmens 
laisvę ir teises. Dėl kaltinimų 
nepagrįstumo A. Bimbos by
la buvo nutraukta, ir jis 
išteisintas. Tačiau A. Bimbos 
teisminis persekiojimas pa
žeidė apskritai žmogaus de
mokratines teises ir todėl 
sukėlė pažangiosios ameri
kiečių visuomenės protestus. 
Amerikos reakcija ir lietuvių 
reakciniai sluoksniai norėjo 
susidoroti su A. Bimba, • jo 
skelbtomis pažangos ir demo
kratijos idėjomis. Bet nepa
vyko jiems tai padaryti.

Nuo Brocktono bylos praė
jo jau 50 metų, bet ji vėl ir 
vėl susilaukia atgarsių ir dė
mesio Amerikos visuomenė
je. Šitai rodo anksčiau ir 
pastaruoju metu pasirodžiu
sios anglų kalba knygos ir 
straipsniai apie Brocktono 
bylą. Tokių leidinių tarpe — 
prof. Z. Chafee knyga “The 
Inquiring Minds”, 1928 m., 
lietuvių,katalikų kunigo Vin
co Valkavičiaus “Bay State 
“Blue” Laws and Bimba”, 
1973 m. Neseniai Quincy 
miesto, Mass, laikraštis “The 
Patriot Ledger”, pažymėda
mas Brocktono įvykių 50- 
mėtį, paskelbė du plačius 
savo korespondento R. T. 
Librecque straipsnius tomis 
temomis, įdėjo A. Bimbos 
nuotrauką.

3. Prieš 60 metu
Tą įvykį dar gerai mena 

vyresniosios kartos Ameri
kos lietuvės — moterys. Pa
žangiojo judėjimo aktyvių da
lyvių tarpe tebėra to didelio 
ir svarbaus įvykio “kaltinin
kų”. Turime galvoje 1916 m. 
spalio mėnesį Brookline išė-

Nesutaiko II y stovyklų kova
Prof. I. Žakas

Antikomunizmas — bur
žuazijos ideologija ir politika, 
nukreipta prieš komunizmą, 
atsirado tuomet, kai atsirado 
mokslinis komunizmas, t. y. 
XIX a. viduryje. “Šmėkla 
klaidžioja po Europą — ko
munizmo šmėkla. Visos seno
sios Europos jėgos susivieni
jo į šventą medžioklę prieš 
šią šmėklą: popiežius ir ca
ras, Meternichas ir Gizo, 
prancūzų radikalai ir vokiečių 
policininkai” — tokiais žo
džiais prasideda nemarus 
Markso ir Engelso “Komunis
tų partijos manifestas”.

Fašistinis teroras
Politikos srityje atviriausia 

ir žiauriausia antikomunizmo 
forma yra fašizmas. Fašistai 
stengiasi jėga, prievarta rau
ti marksizmą iš liaudies ma
sių. Fašistinis režimas panai
kina politines laisves, paskel
bia Komunistų partiją ir kitas 
pažangias organizacijas už 
įstatymo ribų, įkalina ir fiziš
kai susidoroja su revoliucio
nieriais, uždraudžia marksis
tinės literatūros leidimą ir 
platinimą.

Tokia buvo fašistinė dikta
tūra buržuazinėje Lietuvoje. 
Vadinamieji tautininkai 
smurtu pagrobė valdžią ir 
visą savo viešpatavimą grin
dė kruvinu teroru. Buvo su
šaudyti geriausi liaudies su
sus — Karolis Požėla, Juozas 
Greifenbergeris, Kazys Gied
rys ir Rapolas Čarnas, areš
tuoti ir nukankinti šimtai ko
munistų ir komjaunuolių.

Tokia šiuo metu fašistinė 
diktatūra Čilėje. Karinė 
chunta, įvykdžiusi pervers
mą, nužudė Čilės prezidentą 
Salvadorą Aljendę, įkalino 
tūkstančius komunistų, so
cialistų, komjaunuolių, Liau
dies vienybės vyriausybės 
šalininkų, jų tarpe Komunis
tų partijos generalinį sekre
torių Luisą Korvalaną. Šalį 
užliejo teroro banga.

Klasta ir melas
Ideologijos srityje antiko

munizmas pasireiškia mark
sizmo-leninizmo mokymo 
klastojimu, socialistinių šalių

jusį pirmąjį Amerikos lietu
vių moterų žurnalą “Moterų 
Balsas”.

V. Kapsukas tuoj pat “Ko
vos” laikraštyje pasveikino 
pasirodžiusį žurnalą ir palin
kėjo, kad jis “dideliu išaugtų 
ir tvirtai stovėtų ant darbi
ninkų klasės pamatų”. Šis 
linkėjimas buvo ištesėtas.

Moterų žurnalas (nuo 1926 
m. iki 1934 m. ėjęs “Darbi
ninkių Balso” ir “Darbinin
kės” vardu) iš tiesų stovėjo 
pažangiosiose, darbininkų 
klasės pozicijose. Jis daug 
prisidėjo, keliant Amerikos 
lietuvių darbininkių klasę ir 
žmogiškąją sąmonę, ugdant 
moterų visuomenišką akty
vumą, stiprinant šeimą, auk
lėjant jaunąją kartą. Leidinio 
nuopelnai čia dideli ir nepa
mirštami.

Nepamirštami ir vardai tų 
moterų, kurios puoselėjo ir 
ugdė šį žurnalą. Jų tarpe — 
pirmoji “Moterų balso” re
daktorė Kotryna Petrikienė. 
Žurnalo administratorė Ksa
vera Karosienė. Malonu ir 
džiugu matyti jas šiandien 
pažangiojo judėjimo gretose.

Šia proga prisimename taip 
pat “Moterų Balso” redakto
rę Juzefę Benes (Benesevi- 
čiūtę)-Šukienę (1883-1968), 
Darbininkių Balso” ir “Darbi
ninkės” redaktorę Stefaniją 
Sasną-Sasnauskienę (1855- 
1972 m.), daugelį kitų mote
rų, kurios rašė į šiuos leidi
nius, visaip juos rėmė ir 
palaikė.

“Moterų Balsas” ir kiti lei
diniai, moterims — darbinin
kėms yra gražus Amerikos 
pažangiųjų lietuvių istorijos 
puslapis.

tikrovės juodinimu ir iškrai-’ 
pymu, komunistų partijų po- 
litikos ir tikslų klastojimu ir 
juodinimu.

Šiuo metu antikomunizmo 
propagandos centras yra 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos. Antikomunistinės įstai
gos čia veikia prie 170 uni
versitetų, koledžų ir specialių 
institutų. Vakarų Vokietijoje 
yra 100 panašių įstaigų.

Pagrindinis antikomunizmo 
taikinys yra Tarybų Sąjunga. 
Tai ir suprantama. Tarybų 
Sąjungoje pirmiausia nugalė
jo socialistinė revoliucija. Ji 
užtarnautai yra pripažįstama 
revoliucinio judėjimo avan
gardu, svarbiausia atrama. 
Auga TSRS autoritetas visa
me pasaulyje. Tarybų Sąjun
ga daro vis didesnį poveikį 
visuomenės pažangai savo 
nuoseklia kova už taiką ir 
įtempimo mažinimą. Štai ko
dėl imperialistinė buržuazija 
savo ideologines diversijas 
visų pirma nukreipia prieš 
Tarybų šalį. Pakanka pasa
kyti, kad radijo karą prieš 
Tarybų Sąjungą kariauja 40 
radijo stočių 25 tarybinių tau
tų kalbomis. Tos antitarybi
nės propagandos laidų bend
roji trukmė — 250 valandų 
per parą.

Jų propagandos tikslas
Antikomunizmo propagan

dos tikslas yra ne tik nuodyti 
socialistinių šalių darbo žmo- 
nių^sąmonę, atitraukti juos 
nuo kūrybinio darbo, gausinti 
“kitaip galvojančių” gretas. 
Nutylėdami, iškraipydami, 
klastodami faktus, antikomu
nizmo šaukliai stengiasi pa
veikti kapitalistinių ir silpnai 
išvystytų šalių darbo žmo
nes, atgrasyti juos nuo socia
lizmo.

Idėjinėje kovoje antikomu
nizmas panaudoja nacionalinį 
klausimą, stengiasi pakirsti 
tarybinių tautų draugystę, 
sukelti nepasitikėjimą. Pla
čiai naudojamas ir religijos 
klausimas. Iškraipydami tik
rąją padėtį, buržuaziniai 
ideologai kalba apie tariamą 
religijos ir tikinčiųjų perse
kiojimą Tarybų Sąjungoje. 
Antikomunizmo propagandi
ninkai stengiasi palaikyti 
vartotojišką psichologiją, 
turtėjimo aistrą, piešia socia
listinių šalių žmonėms taria
mai turtingą, nerūpestingą 
gyvenimą Vakaruose (ir tai 
tuo metu, kai kapitalo šalyse 
ūiilijonai žmonių neturi dar
bo, brangsta prekės, butai, 
medicininis aptarnavimas!).

Ypač didelę vietą antiko
munizmo propagandoje uži
ma asmenybės laisvės klausi
mas. Buržuaziniai publicistai, 
mąstytojai, sociologai kapita
listinį pasaulį vadina “Lais
vuoju pasauliu“, stengiasi 
įrodyti, kad socialistinėse ša
lyse yra slopinama asmeny
bė, varžomos žmogaus teisės. 
Tam tikslui panaudojama ra
finuoti išvedžiojimai, faktų 
klastojimas ir net paprasčiau
sias melas bei šmeižtas.

3-IAS PUSLAPIS

Vilnius. Paminklas TSRS liaudies artistui Kiprui Petrauskui 
[skulpt. G. Jokūbonis]

Lietuvoje didelė darby metė
4

J DZŪKELIS
Jau minėjau, kad Lietuvoje 

šį metą buvo gausus derlius, 
kokio gal niekada nėra buvę, 
jis sėkmingai nuvalytas ir 
supiltas į aruodus.

Ir kaip greitai keičiasi regi
nys kolūkių laukuose: Jei 
pradžioje rugpiūčio veikė 
kombainai,piovė ir kūlė ja
vus, tai va, į pabaigą šio pat 
mėnesio, važiuoji per tas pa
čias apylinkes ir matai dide
lius traktorius, kurie traukia 
daug vagų, verčiausius plū
gus, kurie saiko, verčia ražie
nas (rugienas): Ir sakau, ko
lūkiečiai moka dirbti ir moka 
suprasti savo žemę.

. Matomai, pradžia vasaros 
buvo šalta, kukurūzai iki rug
piūčio mėnesio neparodė 
daug gyvumo, bet rugpiūtis 
buvo šiltas, saulėtas ir kuku
rūzus tikrai pataisė. Jie pui
kiai atrodo. Žodžiu, Lietuvos 
derlius šiemet pateisina 
praeities Žemelės skūpumą, 
nes ji nesitenkina vien tik 
lietingais.debesėliais, ji myli 
saulės spindulius, trumpas 
naktis ir kuo ilgesnes dienas, 
gauti kuo daugiau saulės bu
činių. 0 ne mažiau prie gero ■ 
derliaus prisideda Lietuvos 
agrikultūros mokslinti tech
nikai, vedėjai, agronomai. 
Sėkmės jiems!

Jonas Mileris-Dzūkelis su žmona Margarita Vilniuje.
V. Kapočiaus nuotr.

J. S ubą ta

ŽIEDO GIMINYSTĖ
Slaptingą rožės kvapą 
Padvelkia ryto vėjas. 
Ramybę žiedas slepia, 
Po liūties sušvitėjęs. 
Ir tu dvelki kaip rožė, 
Kaip žiedas jos žavingas, 
Visiems paskleidi grožį — 
Veržliems ir abejingiems. 
Tik giminingą sielą 
To užburi be galo, 
Tave regėt jai miela 
Kaip skaistų idealą. 
Už brangią giminystę 
Širdis karštai dėkoja . . . 
Norėtų ji pražysti 
Tau gvazdiku po kojų 
Tegu likimas leidžia 
Laimingai tau žydoti! 
Lai tavo žiedas skleidžia 
Ramybę iškentėtą!

Rugsėjo sėja
J. Degutytė Eilėraščiai

Virš palaidotų sodų, virš atminties, 
kuri laiko mūsų akimirką 
lyg amžinybę, virš, vaikiško 
prieraišumo ir nuoskaudų, 
virš laiko, virš laiko — būk 
palaiminta, rugsėjo sėja. 
Atėjusi kaip lengvas sapnas, 
kaip regėjimas (nutyla vėjai, 
aikteli aušroj erškėčio krūmas), * 
atskleisk visam pasauliui 
savo tiesą (kol nevėlu), išaiškink 
pradžią meilės ir vilties iš tų 
auksinių saulėtų grūdų, 
iš aitraus dirvos kvepėjimo.’ 
Vardan bekraščio želmenų žalumo, 
vardan duonos kąsnio 
vaiko burnoj, vardan likimo, 
kuris tęsiasi nuo protėvių 
ligi mūsų ir po mūsų, — 
virš palaidotų sodų, virš laiko 
būk palaiminta, rugsėjo sėja.

U Maniloje (Filipinai) teisė 
Sofronijų Molitą, kuris per- 
neeilines šeimynines rietenas 
smarkiai sumušė savo antrą
ją pusę. “Kiek laiko dar širsi- 
te ant jos?” — paklausė teisė
jas. — “Mažiausiai du mėne
sius”, — atsakė kaltinamasis. 
Teismas nubaudė Molitą 
dviem mėnesiams.

U Italijos miesto Brindizio 
teismas neseniai nagrinėjo 
keistą bylą. Kažkoks žemdir
bys Donatas Vinčensohfc nuo 
ankstyvo ryto darbavosi savo 
sklype. Aplinkui nebuvo nė 
gyvos dvasios. Labai įsigei
dęs rūkyti, Donatas atsistojo 
ant geležinkelio bėgių, su
stabdė ekspresą ir paprašė 
mašinistą ugnies.
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Kodėl ir kaip prieš 200 metų 
gimė Jungtinės Valstijos?

PATRICK HENRY
1736—1799

.1. bimba

(Pabaiga iš praeito num.)
Susikirtimui tarpe Britanijos ir Amerikos Kolonijų aš

trėjant, 1774 metais įvyksta Pirmas Kontinentalis Kon
gresas. Patrick Henry jame dalyvauja ir veda kovą už 
kolonijų reikalus. Jis pirmutinis pareiškia: “Nebėra skir
tumo tarpe virginijiečių, pennsylvanijiečių, niujorkiečių^ 
ir naujanglijiečių. Aš esu ne v ir gini j ietis, bet amerikietis.” 
Pasak Nathaniel Pope, pasikalbėjimuose su kitais Revo
liucijos vadais Patrick Henry jau 1774 metais stovėjo už 
pilną Amerikos nepriklausom’ ’

♦Ten pat, p. 178.

Kongresui užsidarius, Henry sugrįžta į Virginiją, tuo
jau sušaukia milicijos narius, jaunus, vyrus, daro jiems 
pranešimą, dėsto, kad kova neišvengiama, kad reikia ruoš
tis ir ginkluotis, žodžių neužtenka: Henry suorganizuoja 
Hanoverio pavieto savanorių milicijos kompaniją. Visoje 
Virginijoje užverda negirdėtas žmonių bruzdėjimas: susi
rinkimai, rezoliucijos, komitetai, savanoriai.

1775 metų kovo 20 dieną susirenka. Antroji Revoliucinė 
Virginijos Konvencija. Kovo 23 d. Patrick Henry pasiūlo 
organizuoti armiją, ginkluoti vyrus, ruoštis karui. ' Jis 
pareiškia, kad karo išvengti nebegalima, kad “karas jau 
atėjo.” Jeffersonas pats pripažino, kad šitam laikotarpyj 
Virginijoj Patrick Henry “buvo mūsų vadas visuose re
voliuciniuose žygiuose.” Gynimui savo rezoliucijos ir po
zicijos, Henry pasakė prakalbą, kuri skaitoma viena iš 
garsiausių prakalbų, pasakytų visoje žmonijos istorijoje.

“Natūralų žmogui užsiimdinėti vilties iliuzijomis,” sakė 
Henry. “Mes linkę užsimerkti prieš skaudžią tiesą jr klau
sytis sirenos dainos, kol ji mus paverčia žvėrimis. Bet ar 
tai darbas protingų žmonių, kurie veda didelę ir sunkią 
kovą už liuosybę? Argi mes norime būti tokiais, kurie turi 
akis, bet nemato, turi ausis, bet negirdi- tokių dalykų, ku
rie taip susiję su jų išsigelbėjimu? Kas liečia mane, aš 
esu pasirengęs, nepaisant visų dvasinių kaštų, žinoti kad 
ir patį bloginusį ir prisirengti jo pasitikimui. Aš teturiu 
vieną žibintą sekimui. Tas žibintas yra prityrimas. Ateitį 
aš tegaliu spręsti iš praeities .. .”

Henry nurodo, kad paskutinių dešimties metų prašymai 
karaliaus valdžios kolonistams nieko nedavė. Taip bus ir 
ateityje.

“Nesiduokite būti išduotais bučkiu” sakė Henry. “Pa
siklauskite patys savęs, kaip šis nuolankus mūsų peticijos 
priėmimas yra suderinamas su tais kariniais pHsirengi
mais, kurie turi apdengę mūsų jūras ir aptemdę visą mū
sų žemę. Argi reikia karinių laivų ir armijos meilės ir 
taikos darbui? Argi mes pasirodėme tokiais lengvais nu
raminti, jog reikia griebtis spėkos laimėjimui atgal mūsų 
meilės? Neapsigaudinėkime savęs, gerbiamieji. Kariniai 
laivai ir armijos yra karo ir pavergimo priemonės,—pas
kutinis argumentas visų karalių. Aš klausiu jūsų, ką reiš
kia šis karo jėgų rodymas, jei ne tą, kad mus nuslopinti? 
Ar kas nors gali parodyti kitokį tikslą? Ar Didžioji Bri
tanija turi kokį nors priešą šiame pasaulio kampe,, prieš 
kurį reikėtų sutraukti laivus ir armijas? Ne, neturi to
kio priešo. Jie taikomi prieš mus, prieš nieką kitą. Jie 
atsiųsti uždėti ir surakinti ant mūsų tuos pančius, kuriuos 
Britanijos ministerija jau seniai dėl mūsų kalė.

“O ką mes turime jiems pasipriešinti? Ar mes ir vėl 
bandysime pasitenkinti argumentais? Gerbiamieji, mes 
tatai bandėme per dešimts metų. Ar turime mes ką nors 
naują pasiūlyti? Neturime. Mes bandėme visą reikalą, nu
šviesti taip, kaip tik pajėgiame, bet veltui. Ar mes imsi
mės atsiprašinėjimo ir nužeminto maldavimo? Ką mes 
pasiūlysime, ko dar nesame pasiūlę? Aš meldžiu jūsų, il
giau nebeapsigaudinėkime savęs. Mes padarėme viską, ką 
galėjome, kad prašalinti audrą, kuri ant mūsų ateina.. .p

Susitaikymui geruoju “nebeliko jokios vilties,” šaukė 
Henry. “Jeigu mes norime būti laisvi; jeigu mes norime 
palaikyti tas neapkainuojamas teises, už kurias taip seniai 
kovojame; jeigu mes nemanome begėdiškai išsižadėti tos 
garbingos kovos, kurioj mes taip seniai dalyvaujame ir

kurios mes pasižadiėjome neapleist i, kol mūsą kovos gar
bingas tikslas, nebus pasiektas—tai mes turime kovoti! 
Pakartoju, gerbiamieji, mes turime, kovoti! Imtis ginklo, 
tai viskas, kas mums beliko.

.“Jie sako mums, kad mes esame silpni, kad mes negali
me atsilaikyti prieš tokį galingą priešą. Bet kada gi mes 
būsime stipresni? Ar tai bus kitą savaitę, ar kitą meta? 
Ar tai bus tada, kada mes būsime, visai nuginkluoti ir ka
da Anglijos sargai bus pastatyti prie kiekvienos mūsų 
stubos? Ar mes įsigysime stiprybę, neveiklumu ir svyra
vimu? ...

“Pasitraukimui vietos nebeliko, apart pasidavimo ir 
vergi jos. Mums pančiai jau nukalti! Ją žvangėjimas gali
ma girdėti net Bostono lygumose! Karas neišvengiamas— 
ir lai jis ateina! Aš pakartoju, lai jis ateina!

“Tuščia, gerbiamieji, padėtį, ploninti. Džentelmoruii gali 
šaukti taikos, taikos—bet taikos nėra. Karas jau tikreny
bėje prasidėjęs! Kita audra, kuri at siaus iš šiaurią., atneš 
ginklų žvangėjimą į mūsą, ausis! Mūsą broliai jau karo 
fronte. Kodėl mes čia nieko nedarome? Ko gi šitie džen- 
telmonui nori? Argi gyvybė taip brangi, arba taika taip 
saldi, kad ją reikėt u pirkti kaina, pančių ir vergijos? Visa
galis Dieve, apsaugok nuo to! Aš nežinau, kurį, kelią kiti, 
pasirinks; bet kas liečia mane, duokite man laisvę, arba 
duokite man mirti!”* *•

♦William Wirt Henry: Patrick Henry, Life, Correspondence and 
Speeches, 1891, Vol. I, pp. 36-42.

1775 metų geg. 3 dieną Henry apginkluoja būrį vyrų 
ir atima iš gubernatoriaus Dunmore paraką, kurį jo ka
reiviai buvo pagrobę iš kolonistų sandėlio. Dunmore turė
jo pasprukti ant ginkluoto laivo. Dėlei šito savo ginkluoto 
žygio prieš karaliaus valdžią Henry pavėlavo į Antrąjį 
Kontinentalį Kongresą astuonias dienas.

1776 metų gegužės 14 d. Patrick Henry parašė rezo
liuciją, kuri buvo pasiūlyta Virginijos seimeliui ir seimelio 
priimta, kurios paskutinis paragrafas skamba:

“Nutarta, kati mūsų delegatai Kongrese yra stipriausiu 
ir pozityviškiausiu būdu instruktuojami panaudoti visus 
savo gabumus laimėjimui tuojautinės, aiškios ir pilnos 
Nepriklausomybės Deklaracijos.” *

♦Ten pat, p. 395.
Tai buvo pirmutinė kolonija, vadovaujama Patrick Hen

ry, kuri taip atvirai ir griežtai pasisakė už Amerikos ne
priklausomybę.

Patrick Henry vaidmenis nepasibaigė su prisirengimu 
prie Revoliucijos ir laimėjimu nepriklausomybės. Po Re
voliucijos prasidėjo naujas laikotarpis: steigimas pasto
vios Jungtinėms Valstijoms valdžios ir darymas Konstitu
cijos. Tarpe 1776* m. ir 1787 m. buvo sudaryta gana pa
laida Konfederacija, kurioje valstijos turėjo daugiau sa
vistovumo, o Federalė valdžia nebuvo visagalinti. 1787 
metais Philadelphijoj įvyko Konstitucinė Konvencija. Pa
sirodė, du skirtingi lageriai: dešinysis ir kairysis. Deši
niųjų pryšakin atsistojo konservatorius, griežtai centrali
zuotas federales valdžios ir stambiojo kapitalo šalininkas, 
Alexander Hamilton. Konstitucija buvo priimta pilnu de
šiniųjų laimėjimu^ir pasirašyta tų metų rugsėjo 17 dieną. 
Prasidėjo procesas jos priėmimo atskirose valstijose. Kaip 
Samuel Adams Massachusetts valstijoj, taip Patrick Hen
ry Virginijoje griežtai išstojo prieš Konstitucijos užgyri- 
mą. Henry išstatė dvi priežastis savo pozicijos parėmi
mui. Viena, Konstitucija, kaip priimta, perdaug galios 
duoda prezidentui ir visai atima iš valstijų savistovumą. 
Antra, jinai nieko nekalba apie žmonių teises, visai pa
neigia Nepriklausomybės Deklaracijos principą, kad žmo
nės turi teisę valdžią pakeisti, kada jinai nebeatsako jų 
interesams, kad, pagal naująją Konstituciją, vienas treč
dalis gali užkarti savo valią ant dviejų trečdalių. Konsti
tucija įdrūtina viešpatavimą turtingosios klasės—mažu
mos prieš didžiumą. 

i

1788 metų birželio 2 dieną Virginijos seimelis pradėjo 
svarstyti federales Konstitucijos ratifikaciją. Birželio 5 
dieną Henry pasakė karščiausią ir vieną iš savo garsiau
sių prakalbų prieš Konstitucijos priėmimą, už žmonių tei
ses, prieš tironus. Jis gynė Konfederacijos formą.

Kova buvo labai ilga ir karti. Dešinieji, federalistai, 
pamatę, kad gali nelaimėti seimelio daugumos, per James 
Madison padavė įnešimą, kad seimelis užgirtų Konstituci
ją su patarimu Kongresui ją pataisyti, papildyti, dadėti 
punktus apie žmonių teises. Kairieji, vadovaujami Patrick 
Henry, padavė pavaduojamą įnešimą, kad prieš priėmimą 
Konstitucijos Kongresas priimtų prie jos pataisymus ir 
Teisių Bilių. Tuojau visose valstijose kairieji pradėjo 
agitaciją už pataisymus ir Teisių Bilių. Ir dauguma vals
tijų Konstituciją ratifikavo tik su ta sąlyga, kad buvo 
prižadėtas priėmimas pataisymų ir Teisių Biliaus. De
šimts pataisymų, kurie vadinami Teisių Bilium, buvo 
Jungtinių Valstijų Kongreso priimti 1791 metų gruodžio 
15 dieną, šitoje kovoje už žmonių teises Patrick Henry 
pasitarnavimas buvo labai didelis.

Patrick Henry ištarnavo Virginijos gubernatoriumi 
perikįus terminus. Kai buvo bandoma 1786 metais išrinkti 
Šeštam terminui, jis atsisakė palaikyti kandidatūrą. Savo 
populiarumo jis nepražudė, nes savo pareigas visuomet 
atliko ištikimai ir nuoširdžiai.

Kaip beveik visi kiti pietinių valstijų revoliuciniai va
dai, taip Patrick Henry buvo plantatorius ir vergų savi
ninkas. Tačiau jis taipgi buvo šalininkas vergijos panaiki
nimo. Vienam laiške dar 1773 metais Henry rašo, kad 
daugelis gali stebėtis, jog jis, kovotoja^ už žmonių teises, 
revoliucijonierius, yra taipgi vergų savininkas. Bet tokia 
esanti santvarka ir jis esąs jos dalimi. Jis pasmerkia ver
giją ir sako, kad jis tiki, kad “ateis laikas, kuomet iškils 
proga šitą apgailėtiną piktybę, panaikinti.”*

•George Morgan: The True Patrick Henry, pp. 246-248.
Henry buvo visokio šovinizmo priešas. Jis atmetė ir 

pasmerkė tų laikų ponijos filosofiją, kad “geras indijonas 
yra tik miręs indijonas.” Virginijos seimelin jis įnešė ir 
pravarė, rezoliuciją, kurioj baltveidžiai drąsinami tuoktis 
su indijonais ir sumaišyti rasinį kraują. Jis nurodė, kad 
reikia žmones vienyti, o ne dalinti juos.

Patrick Henry mirė 1799 metų birželio 6 dieną, pal i Įv
ejamas ateities gentkartėms skaisčią atmintį ir garbingą 
tikro kovotojo pavyzdį.

ST. PETERSBURG, FLA.
Rugpiūčio 28 d. klubiečiai 

savo salėje turėjo sėkmingą 
parengimą. Jau sugrįžo iš T. 
Lietuvos Sarkiūnų šeima. Jie 
viešėjo 6 savaites. Buvo apsi
stoję Vilniuje Neringos vieš
butyje.

Sarkiūnų dukra Helena Ja
nulis buvo paprašyta papasa
koti, kaip patiko viešnagė T. 
Lietuvoje. Reikia priminti, 
kad Helena Lietuvą aplankė 
jau antrą kartą. Sakė, kad ji 
labai patenkinta, perdavė 
mums geriausius linkėjimus 
nuo pažįstamų. Sakė plačiai 
pakeliavę po gražiąją Lietu
vą, susitiko su giminėmis bei 
senais bičiuliais. Po to įteikė 
klubui Lietuvos žemėlapį. 
Ačiū jai.

Buvo pristatytas Juozas 
Sarkiūnas, kuris paliko Lie
tuvą prieš 65 metus. Po tiek 
metų ją aplankė pirmą kar
tą.

Sakė: — Esu spaudoje 
skaitęs apie Lietuvos naują 
gyvenimą, tačiau pamatyti 
savo akimis teko tik dabar. 
Tai nepaprastas vaizdas. Ap
lankiau savo gimtąjį^ namelį 
Biržų rajone. Čia viskas pasi
keitė, pagražėjo. Visą Lietu
vą puošia nauji pastatai. Pla
čiai pakeliavom, aplankėm 
savo artimuosius. Niekas mū
sų nevaržė, niekas nesekiojo. 
Visur buvome priimti nuošir
džiai ir pavaišinti.
šinti.

Po kalbų mūsų šeimininkės 
pobūvio dalyvius sočiai pa
vaišino.

Toliau sekė dainų progra
ma.

Larry Strack padainavo so
lo. Dainos Mylėtojų Choras, 
Adelės Pakalniškienės vado
vybėje, padainavo kelias dai
nas.

Pobūvyje buvo viešnia iš 
Arizonos Della Reuther; ji 
pakalbėjo ir mūsų publiką 
pasveikino. Po to buvo šo
kiai.

KUOPOS VEIKLA
Rugsėjo 4 d. klubo salėje 

įvyko LLD 45 kp. susirinki
mas. Kadangi dėl susiklos
čiusių aplinkybių kuopos 
pirm. Adelė Pakalniškienė 
susirinkimą pradėjo Aldona 
negalėjo dalyvauti, susirinki
mą pradėjo Aldona Aleknie
nė. Jį pravedė Juozas Sar
kiūnas.

Toliau sekė valdybos ra
portai; už pirmininką kuopos 
raportą pateikė Al. Aleknie
nė.

Už finansų sekr. J. Andriu
lienę raportą pateikė iždinin
kas Povilas Alekna. Iš rengi
mų komisijos pranešimą pa
darė D. Alekna.

Visi pranešimai buvo 
priimti.

“Laisvės” vajus prasidėjo 
rugsėjo 1-mą dieną. Kaip ži
nia, jau eilė metų “Laisvės” 
vajininku dirba Povilas Alek
na. Jis sutiko dirbti ir šiame 
vajuje.

Chicagos “Vilnies” vajinin
ku dirbdavo Jonas Stančikas, 
tačiau dėl akių susilpnėjimo, 
šiemet atsisakė. Jo vieton 
apsiėmė Helena Šarkiūnienė. 
Jai geros sėkmės.

Be to, Helena Šarkiūnienė 
pakalbėjo apie viešnagę Lie
tuvoje. Sakė, kad Lietuvos 
žmonės labai draugiški, labai 
vaišingi. Kur tik mes buvo
me, visur mus širdingai priė
mė, vaišino ir dovanėlių įtei
kė. Taip pat linksmai pralei
dau laiką su savo seserims ir 
broliu sakė, kad beveik visos 
Lietuvos moterys gražiai mo
derniškai rengiasi. Bendrai 
paėmus Lietuvoje aukštai iš
kilęs mokslas, pramonė, me
dicina ir kitos gyvenimo sri
tys.

Taip pat kalbėjo Nellė Pet
ronienė, tik prieš keletą die
nų sugrįžusi iš T. Lietuvos. 
Jis labai patenkinta, kad 
turėjo progą aplankyti Lietu
vą kurią paliko prieš daugelį

metų. Pasimatė su savaisiais, 
visur mielai buvo priimta.

Džiaugiasi, kad Lietuvoje 
žmonės gražiai gyvena, sočiai 
pavalgę ir gražiai apsirengę.

Širdingai dėkoja dr. K. 
Kavaliauskui, kuris ją plačiai 
pavažinėjo po Lietuvą.

Po to šeimininkes pateikė 
pietus. Po pietų buvo šokiai.

PRANEŠIMAI
Rugsėjo 18 d. klubo pobū- 

vis-pietūs, 12 vai., po pietų 
šokiai.

Rugsėjo 25 d. taip pat 
klubo pobūvis-pietūs 12 vai.

įvyks klubo salėje, 314 15 
Avė. South.

Prašom visus dalyvauti.
V. Rimkienė

Philadelphia, Pa.
200 METŲ GIMTADIENIO 
ĮDOMYBĖS

Po darbo žmonių šventės 
rugsėjo 6 dienos, žymiai su
mažėjo ir šalies gimtadienio 
minėjimo veiksmai. Miesto 
paskirtas komitetas tvarky
mui gimtadienio programų 
labai nusivylęs nesėkme . . .

Buvo tikėtasi, kad šią vasa
rą į Philadelphiją atsilankys 
apie 20 milijonų žmonių pasi
žiūrėti istorinių įdomybių. 
Tačiau atsilankė, aplamai 
imant, tik apie 12 milijonų. 
Todėl miestas įklimpo į dide
lius nuostolius. O vasara jau 
baigiasi.

Manoma, kad labiausia pa
kenkė Legionierių piktoji li
ga. Dėl šios ligos miestas 
prarado septynių organizaci
jų konvencijas. Nemažas kie
kis ir pavienių asmenų bijosi 
koją įkelti į miestą.

O kas link tyrinėjimo Le
giono ligos, kuri jau pasiėmė 
29 gyvybes, tai tyrinėtojai 
nepasako žmonėms tiesos. Iš 
pradžios jie kvietė talkon ir 
Pentagono pareigūnus ir cen
trinę žvalgybą. Tačiau šie 
atsisakė kooperuoti su ligos 
ieškotojais.

Spaudos darbuotojams yra 
žinoma, kad Pentagonas turi 
išradęs tokius nuodus, kurių 
sudėties nebegali surasti ge
riausi chemikai. Ir tie nuodai 
išdėstyti šen ir ten visoje 
šalyje.

MILŽINIŠKAS KEKSAS
Tokio kėkso dar niekas 

neiškepė pasaulio istorijoje. 
Jis sveria 49,000 svarų — 
apie 25 tonus, sudėtas iš 
plokščių gabalų iki 47 pėdų 
aukščio. Kainavo 250,000 dol. 
Iškepė Sara Lee kepykloje, 
Deerfield, 111.

Sis skanus čiokolado pyra
gas buvo atvežtas į Philadel
phiją prieš liepos 4-tą d. ir 
padovanotas 200 metų gimta
dienio minėjimo komisijai. 
Miesto majoras F. Rizzo pa
dėkojo Sara Lee kepyklai 
už tokią milžinišką auką. Pir
mutinis atsipiovęs gabalą su
valgė, o paskui kelios patar
nautojos piaustė po gabalėlį 
ir dalino publikai.

Likusį keksą atidavė slau
gymo namams.

Antras įdomus įvykis, tai 
apie Wagon Train (vežimų 
traukinys). Apie tai parašy
siu kitoj “Laisvės” laidoje.

Apie prašalinimą Majoro F. 
Rizzo iš pareigų vyksta labai 
juokingos komedijos. Prašali- 
nimo byla atiduota teismui 
išspręsti. Už savaitės sužino
sim teismo nuosprendį.

“L.” Reporteris

Nauja policininkų 
organizacija

Arlington, Va. — Čia buvo 
susirinkę juodųjų šalies poli
cininkų viršininkai ir sukūrė 
National Organization of 
Black Law Enforcement Exe
cutives. Organizacijos tikslas 
pakelti juodųjų (negrų) poli
cininkų prestižą ir įtaką.

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Sėkmingo
skrydžio!

“Gimtojo Krašto” 
500 numerio proga

Prieš mane ant stalo guli 
“Gimtojo krašto” Nr. 1, pasi
rodęs 1967 m. vasario 2 d. 
Šiandien laiškininkė atnešė 
500-jį, dar kvepiantį spaustu
vės dažais. Naujas spaudos 
organas iš karto atkreipė vi
sų dėmesį įdomesniu apipavi
dalinimu, savo turiniu.

Pirmojo numerio vedama
jame “Mieli skaitytojai”, laik
raštis iškelia savo tikslus, 
būtent, plačiau supažindinti 
skaitytojus, ypač emigracijo
je, su socialistinio Lietuvos 
gyvenimo pažanga, su jos 
šiuolaikinės, tarybinės, tauti
nės kultūros augimu ir prob
lemomis, su gimtojo krašto 
istorija ir 1.1. Taip p'at padėti 
doriems užsienio lietuviams 
jų sunkioje kovoje už lietuvy
bės išsaugojimą.

Tikslai, kaip matome, tik
rai gražūs, kilnūs ir realūs. 
Todėl nieko nuostabaus, kad 
naujas spaudos organas jau 
nuo pirmo numerio susilaukė 
didelio populiarumo ne tik 
užsienyje, bet ir Lietuvoje. 
“Gimtasis kraštas” išvarė di
delę vagązparodydamas mūsų 
Tėvynės grožį, jos įvairiau
sius kampelius, aprašydamas 
miestus, supažindindamas su 
eile vyresnės ir dabartinės 
kartos veikėjų, gyvenančių 
tiek Lietuvoj, tiek emigraci
joj-

Greta mūsų tarybinių lite
ratų, laikraštyje dažnai 
spausdinami ir emigracijos 
atstovų posmai, prozos gaba
lai, su atitinkamais komenta
rais. Labai gerai padarė laik
raštis, atspausdindamas eilę 
ištraukų iš gen. St. Raštikio 
ir J. Merkelio memuarų, juos 
sugretindamas ir parodyda
mas, kad buržuazinės Lietu
vos viršūnės net kritiškais, 
valstybei momentais tarpu
savyje nesutarė.

Su dideliu malonumu per
skaičiau buvusio mano artimo 
draugo iš gimnazijos laikų, 
nelaiku numirusio gydytojo ir 
rašytojo Juliaus Kaupo kūry
bos pluoštą apie velnią 
Krypštuką.

Savalaikiai ir įdomūs buvo 
“Kodėl “Metmenys” nesmer
kia fašizmo”, Pr. Ulevičiaus 
“Lietuviai svetur”, interviu 
su žinomu mūsų vyresnės 
kartos žurnalistu J. Keliuočiu 
ir t. t. Tai buvo tikrai kovin
ga medžiaga, davusi tvirtą 
atkirtį emigracijos “veiks
niams”.

Žinoma, kaip visi laikraš
čiai, taip ir “Gimtasis kraš
tas” turi savo bėdų, rūpesčių, 
todėl vienas kitas numeris 
būna ir pilkesnis. Bet bendrai 
paėmus, laikraštis palieka 
gero, kovingo organo įspūdį. 
Norėtųsi, kad “Girhtojo kraš
to” puslapiuose plačiau atsi
spindėtų ir mūsų emigracijos 
muzikinis gyvenimas, ne kro
nikinių žinučių, bet išsames
nių straipsnių pavidalu. Ži
noma, aš neneigiu ir kroniki
nių žinučių reikšmės, bet jos 
duoda labai jau kuklų vaizdą. 
Palaikau ir laisvieČių pagei
davimą, kad puslapiai būtų 
sunumeruoti, kaip “Literatū
roje ir mene”, o ypač savait
raštyje “Kalba Vilnius”.

Baigdamas palinkėsiu mū
sų Jubiliatui daug sėkmės 
šiame atsakingame darbo ba
re ir laimingo skrydžio į 
tūkstantąjį numerį.

V. Guhnanas

Columbus, Ohio. — Sena
torius Glen praneša, kad jis 
ir senatorius Mansfield tarp 
rugsėjo 21 ir spalio 11 d. 
lankysis Kinijoje. Tai bus 
pirmieji amerikiečiai vizituoti 
Kiniją po Mao Tse-tung mir
ties.

K A N A1
Toronto, Ont.

Šuninės 1 osios kuop 
sirinkimas įvyko rūgs 
dieną. Narių dalyvavo i 
mažiausiai.

Pirmiausia buvo pa 
trys Draugijos mirę i 
V. Žilinskas, P. \ muki. 
Griškaitis.

Centro Komiteto pin 
kas pasiūlė, kad butų si 
tas Sūnų ir Dukterų 1) 
jos 65 metų sukaki ies n 
mas, kuris įvyks 1977 
balandžio mėnesį. Sus: 
mas pasiūlymą užgyrė : 
reigojo kuopos valdybą 
su Centro Valdyba pan 
mą surengti.

Centro K omit etas ra 
vo, kad jo kasoje 
$35,884.66.

Sekantis 1 osios kuop 
sirinkimas įvyks spalio 
sekmadienį, 2 vai. po 
Dalyvaukite kuo skaitlii 
šiai, nes namo trust ist 
svarbių pranešimų.

Pirmos kuopos sek re
T. Din

London, Ont.
PADĖKA

Siuomi norime šiltai 
koti mūsų naujiems ii 
liems Londono kaimv na 
suruošimą mums sutil 
baliaus. Dėkojame Soi 
Povilui Pajuodžiams, I 
ir Jurgiui Aleliunams, 
ir Antanui By ra m s ir v) 
prie musų sutiktuvių, 
dėjusiems Londono. ' 
burgo, Delhajaus. Ton 
Windsoro draugams, i 
dėkojame už gerus Ii 
mus ir vertingas dov 
kurios visuomet mum 
mins mums jūsų drau 
mą. Nuoširdžiausia^

Stasys ir Pranė R

Montreal, Qd
LIGONIAI

Jonas Vilkelis, Su 
Dukterų Pašaipi nes d 
pirmininkas staigiai siJ 
išvežtas į Jean Taloi 
ninę.

Jonas Knistam as. pea 
damas į naują gvverJ 
netikėtai'puolęs, -marki 
žeidė šonkaulius. Buvo 
nėję.

Linkiu greit pasveikti
ATVYKO - IŠVYKO 
^Pas S|. H. Visbalus 
kyti tėvlelių atvyko vi J 
sūnus su šeimomis iš J d

Rugsėjo 9 d. j T. L 
išvyko R. Šiuplev ičius, 
F. Šiuplevičių sūnūs. 1 
aplankyti tėvelių gimtu

Visiems linksmos vi 
gės.
Mirė

Rugsėjo 7 d. staigal 
Steponas Vilimas 54 m 
ko nuliūdime žmoną. r| 
tę, du brolius su šeinio] 
artimus. Buvo gimęs 
reale.

Artimiesiems gili už 
ta, o velioniui lai buna 11 
šalta žemelė.

New Yorkas. — Nevi 
ko valstijos Liberalų į 
užgyrė Demokratų p 
kandidatus Carter ir 
dale. Užgyrimą padarė 
jos konvencija.

PI

Petr
Reiškiame nuošird 

draugams bei artimi

U. K
E. Pabarčiej

J
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Toronto, Ont.
Šuninės 1-osios kuopos su

sirinkimas įvyko rugsėjo 7 
dieną. Narių dalyvavo ne per 
mažiausiai.

Pirmiausia buvo pagerbti 
trys Draugijos mirę nariai: 
V. Žilinskas, P. Vinckis ir J. 
Griškaitis.

Centro Komiteto pirminin
kas pasiūlė, kad būtų sureng
tas Sūnų ir Dukterų Draugi
jos 65 metų sukakties minėji
mas, kuris įvyks 1977 metų 
balandžio mėnesį. Susirinki
mas pasiūlymą užgyrė ir įpa
reigojo kuopos valdybą tartis 
su Centro Valdyba paminėji
mą surengti.

Centro Komitetas raporta
vo, kad jo kasoje yra 
$35,884.66.

Sekantis 1-osios kuopos su- 
sirinkimasįįvyks spalio 8 d., 
sekmadienį, 2 vai. po pietų. 
Dalyvaukite kuo skaitlingiau
siai, nes namo trustistai tu- 
svarbių pranešimų.

Pirmos kuopos sekretorius
T. Dimdžius

London, Ont.
PADĖKA

Siuomi norime šiltai padė
koti mūsų naujiems ir mie
liems Londono kaimynams už 
suruošimą mums sutiktuvių 
baliaus. Dėkojame Sofijai ir 
Povilui Pajuodžiams, Stasei 
ir Jurgiui Aleliūnams, Emai 
ir Antanui Byrams ir visiems 
prie mūsų sutiktuvių, prisi- 
dėjusiems Londono, Tilson- 
burgo, Delhajaus, Toronto ir 
Windsoro draugams. Taipgi 
dėkojame už gerus linkėji
mus ir vertingas dovanas, 
kurios visuomet mums pri
mins mums jūsų draugišku
mą. Nuoširdžiausiai ačiū.

Stasys ir Pranė Repšiai

Montreal, Que.
LIGONIAI

Jonas Vilkelis, ūnų ir 
Dukterų P,ašalpinės dr-jos 
pirmininkaš staigiai susirgo, 
išvežtas į Jean — Talon ligo
ninę. <;■

Jonas Knistautas, persikel
damas į naują gyvenvietę, 
netikėtai puolęs, smarkiai su
žeidė šonkaulius. Buvo ligoni
nėje. !

Linkiu greit pasveikti.
ATVYKO - IŠVYKO

Pas St. H. Visbalus aplan
kyti tėvelių atvyko visi trys 
sūnus su šeimomis iš JAV.

Rugsėjo 9 d. į T. Lietuvą 
išvyko R. Šiuplevičius, tai A. 
F. Šiuplevičių sūnus. Panoro 
aplankyti tėvelių gimtinę.

Visiems linksmos viešna
gės.
Mirė

Rugsėjo 7 d. staiga mirė 
Steponas Vilimas,54 m. Pali
ko nuliūdime žmoną, mamy
tę, du brolius su šeimomis ir 
artimus. Buvo gimęs Mont
real.

Artimiesiems gili užuojau
ta, o velioniui lai būna lengva 
šalta žemelė. J-na

New Yorkas. — New Yor- 
ko valstijos Liberalų partija 
užgyrė Demokratų partijos 
kandidatus Carter ir Mon- 
dale. Užgyrimą padarė parti
jos konvencija.

PITTSBURGH, PA.

/’C .... Mirus

Petrui Karsokui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą visiems giminėms, 

draugams bei artimiesiems.

H. Kairienė Vicinienė
E. Pabarčienė F. ir H. Zelkovik

J. ir M. Mažuknai

PADĖKA
Mirtis išskyrė iš, gyvųjų 

tarpo mano žmoną ir dukros 
motiną Genę Šinkūnienę š. 
m. rugpiūčio 12 dieną. Skau
džią naštą pernešti mums 
pagelbėjo daugelis gerašir
džių draugių ir pažįstamų. 
Norime visiems išreikšti nuo
širdžią padėką už gražias gė
les, kurių buvo labai daug, ir 
tiems, kurie negalėjo daly
vauti laidotuvėse, bet pri
siuntė piniginę auką. Taipgi 
dėkojame Neregių draugijai 
ir širdies srhūgio institutui. Ir 
velionei teko daug metų per
gyventi neregėjimą ir susi- 
žeidimą. Paskutinis buvo šir
dies smūgis.

Dėkojame už gautas užuo
jautos atvirutes ir laiškus, 
graboriams ir Juozui Mileriui 
už pasakytą kalbą, išleidžiant 
į kapus ir gražų paskutinį 
atsisveikinimą kapinėse.

Visus suminėti pavardėmis 
neįmanoma. Dėkojame vi
siems iš gilumos širdies už 
taip skaitlingą ir širdingą 
užuojautą. O Tave, mūsų 
brangioji, mes visada prisi
minsime ir visada Tavęs ilgė- 
simės. Lai būna lengva šios 
Kanados žemelė.

Vyras JUOZAS
Dukrai IRENA'
Žentas HURBI

Anūkas RICHARDAS
Toronto, Canada

PASKUTINIS PIKNIKAS
Toronto. — Rugsėjo 5 die

ną Sūnų ir Dukterų Draugi
jos Toronto kuopa turėjo pik
niką draugų J. B. Morkūnų 
vasarvietėj. Nariai ir simpa- 
tikai atsivežė vaišių, tad visi 
skaniai pasivaišino, pasikal
bėjo. Buvo ir tokių, kurie 
patikrino savo balsus. Seniai 
jie buvo bedainavę.

Draugų Morkūnų vasarna
mis randasi netoli Simcoe 
ežero, Keswick miestelyje. 
Toj vietoj yra visa eilė lietu
vių namų. Namai labai gra
žūs. Vieni gyvena ten visą 
laiką, kiti tik savaitgaliais 
atvyksta pailsėti šviežiame 
ore. Visi turi daržus, sodnus. 
Vienu žodžiu, labai gražus 
lietuviškas kaimas.

Šis piknikas buvo jau pas
kutinis šį sezoną. Nuo dabar 
veikla persikels į svetainę. 
Kadangi per du mėnesius 
kuopa neturėjo susirinkimų, 
neveikė, tad nariai, gražiai 
pailsėję, turėtų turėti dau
giau energijos rudeniniam se
zonui.

Beje, ši draugija ateinan
čiais metais švęs 65 metų 
sukaktį. Buvo tokių, kurie 
pranašavo jai galą prieš daug 
metų, bet ji tvirtai laikosi.

Draugijos Narys

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Militarinės Aka
demijos (West Point, N. Y.) 
66 studentai po priesaika liu
dija, kad per egzaminus dau
giausia apgaudinėja ir suk
čiauja patys gabiausieji stu
dentai. Susidaro įspūdis, kad 
šioje militarinėje akademijo
je sukčiavimas yra labai pap- 
plitęs. Keli desėtkai studentų 
už apgaudinėjimą per egza
minus net pavaryti iš mokyk
los.

Rugpiūčio 29 d. po trumpos 
ligos Bridgeport ligoninėje 
mirė Joseph Strauss (Juozas 
Strižauskas). Gyveno 580 
Wilmot Ave., Bridgeport, 
Conn. Jis buvo gimęs Lietu
voje, sūnus Motiejaus ir Ur
šulės (Shurmaitis) Strižaus- 
kų. o

Jis pirmiau gyveno Water
bury per 50 metų, paskutiniu 
14 metų gyveno Bridgeporte. 
Jis buvo Waterburio Lietu
vių Klubo, Lietuvių Laisvo 
Kapinyno Waterbury narys 
ir priklausė prie organizacijų 
Bridgeporte — Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 74 kuo
pos, Lietuvių Literatūros 
Draugijos ir Lietuvių Balsuo
tojų Klubo.

Liūdesyje liko jo žmona 
Mary (Paper) Strižauskienė 
ir sūnus Clem Strauss. Abu
du gyvena Bridgeport, Conn. 
Taipgi liko trys anūkės ir 
vienas proanūkis.

Juozo kūnas buvo parvež
tas į Waterbury ir pašarvotas 
pas Stokes Funeral Home, 
134 Highland Ave. Jo karstą 
puošė gražių gėlių vainikai. 
Prieš išvežant į kapus, drau
gė Vehtienė iš New York 
pagiedojo momentui pritai
kytą giesmę. Po to draugė 
Ieva Mizarienė lietuviškai pa
sakė atsisveikinimo kalbą 
apie jo gyvenimą ir jo nuveik
tuosius darbus.

Buvo palaidotas rugsėjo 1- 
mą dieną Lietuvių kapinėse 
Waterbury, ten, kur yra pa
laidotas jo sūnus, kuris, bū
damas jaunas, žuvo antrame 
pasauliniame kare. Prie kapo 
draugė Mizarienė pasakė at
sisveikinimo kalbą anglų kal
boje.

Į kapus Juozą palydėjo 
daug žmonių. Po to visi paly
dovai buvo pakviesti į Harten 
House Restaurantą pietums.

Juozas Strižauskas nuo sa
vo jaunystės visą gyvenimą 
pašventė darbininkų klasei.

Jis priklausė prie darbinin
kiškų draugijų, ir ne tik kad 
prigulėjo, bet būdavo jų val
dybose ir visuomet stengda
vos atlikti darbą geriausiai ką 
galėjo. Jis rašydavo kores
pondencijas į “Laisvę”, kol jo 
sveikata leido ir akys tarna
vo. Prieš mirtį jau mažai 
bematė, nes jis jau buvo 93 
metų amžiaus.

Būdamas jaunas, dirbo 
American Brass Co. Jis dirbo 
Lietuvių Piliečių Politiniame 
Klube kaip svetainės prižiū

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus

Matui Guobai
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai, sūnui ir broliui 

Maikiui Guobai.
. A. A. GUŽAUSKAI

t.

WATERBURY, CONN.

Mirus

Joseph Strauss 
[Strižauskui]

/
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MANO MYLIMO VYRO

ROJAUS MIZAROS
DEVINTŲJŲ mirties metinių 

mirė 1976 m. rugsėjo 23 d.
IEVAkuris gyveno Bridgeport, Conn.

Mes reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Mary 
Strauss, sūnui Clem Strauss, marčiai, anūkėm, 
proanūkiui ir kitiems- jo artimiems giminėms ir 
draugams jų liūdnoje valandoje.

JohnGresh M. Valatkienė
Ona Eicke A. Mureikienė
Paul ir Mary Strauss John ir Jeane Rigely 
Gale ir Bipin Sangani Pamela Arison

Cynthia ir David Scanlan A|an Arison
A. Marozas - Alen Arison
Walter Yuskovič Cheryl Arison
Amelia Yuskovič Joan Arison
Wm. Kajecki Algird Arison
Cindy Rigely Michael Arison

Šidlavos Žemaitis

rėtojas per daug metų už 
mizerną atlyginimą, ir taipgi 
per daug metų dirbo ant 
Lietuvių kapinių; taipgi už 
labai mažą atlyginimą.Juozo 
Strižausko kelias nebuvo ro
žėmis nuklotas.

Reiškiame gilią užuojautą 
jo žmonai Mary Strižauskie- 
nei,sūnui Clem Strauss, mar
čiai, anūkams ir kitiems jo 
artimiems giminėms jų liūd
noje valandoje, o Tu, Juozai, 
ilsėkis ramiai Lietuvių laisvo
se kapinėse.

J. ir M. Švinkimai

* * *

Rugpiūčio 29 d., po trum
pos ligos Wkterburio ligoni
nėje mirė Katherina Rudai
tis. Gyveno 235 Alder St., 
Waterbury. Buvo gimusi Lie
tuvoje, Silvester ir Ona (Ma- 
čiulaitytė) Mačiekų duktė.

I šią šalį atvyko, būdama 
jauna, gyveno šiame mieste 
per 66 metus.

Liūdesyje liko sūnus Xa
vier Rudaitis, Waterbury, 
penki anūkai ir keli brolio ir 
sesers vaikai. Buvo pašarvo
ta Stokes Funeral Home, 134 
Highland Ave. ir palaidota 
rugsėjo 1 d. Calvary cemete
ry.

Ji buvo mūsų parengimų 
lankytoja, kada tik buvo pa
kviesta.

Gili užuojauta jos sūnui ir 
anūkams jų liūdnoje valando
je, o tu, Katherina, ilsėkis 
ramiai šizos šalies žemelėje.

M. Svinkūnienė

Nuo Redakcijos: Apie drg. 
Strižausko laidotuves gavo
me gražią korespondenciją iš 
drg. M. A. Dedame pirmiau 
gautą šią korespondenciją. 
Ačiū abiem už parašymą.

MICHIGAN!) PILIEČIAI 
TURĖS PROGĄ

Detroitas. — Michigano 
valstijon atvyksta Komunis
tų Partijos kandidatas į pre
zidentus Gus Hali pasakytr 
keletą prakalbų. Rugsėjo 23 
dieną bus jo susitikimas su 
spaudos bei televizijos ir ra
dijo reporteriais. Rugsėjo 24 
d. kalbės Ann Harbor, o 
rugsėjo 25 d., šeštadienį, die
ną kalbės keliuose susirinki
muose Detroite, o vakare 
dalyvaus bankete, Hamt
ramck, 2934 Yemans Avė. 
Banketas prasidės 7:30 vai.

Vaizdas iš šokių festivalio Chicagoje rugs. 5 d.
S. Narkėliūnaitės nuotrauka

Rugsėjo 5 d. Chicagos amfi
teatre įvyko penktasis tauti
nių šokių festivalis, skirtas 
JAV 200 metų sukakčiai pa
minėti. Jį suruošė įvairios 
“vaduotojų” grupės. Jis buvo 
gerai suorganizuotas ir išgar
sintas, todėl publikos susirin
ko apie dvylika tūkstančių, o 
programos atlikėjų buvo arti 
dviejų tūkstančių.

Daugiau kaip dvi valandas 
lietuviškais tautiniais drabu
žiais pasipuošęs jaunimas iš 
JAV ir Kąnados (buvo po 
vieną grupę iš Anglijos, ir 
Venezuelos) šoko naujai iš
moktus ar jau pereituose, fes
tivaliuose matytus šokius. 
Jiems muzikinę palydą suda

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antanas Malinauskas
mirė 1964 m. rugsėjo 16 d.

Liekame liūdesy j, netekus mylimo ; ir mus mylėjusio 
vyro ir tėvo. Ir šiandien tebespaudina širdijs prisimini

mas tų kančių, kurias jis 
kantriai kentė po mirti
no apdegimo darbe, o 
mes buvome bejėgiai jo 
gyvybę išgelbėti arba 
tas kančias mažinti.

Jis ilsisi gražiose Cy
press Hills kapinėse, pa
laidotas laisvai, kaip jis 
pirm mirties pageidavo.

ONA MALINAUSKIENĖ, žmona
,, , , K, v WILLIAM, sūnusBrooklyn, N. Y. j ix-J HELEN, duktė

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Petras Vaznys [Wagnis]
mirė 1951 rugsėjo 15 d.

Jau praėjo 25 metai nuo mirties mūsų mylimo Tėvo. 
Mes jo neužmiršome ir neužmiršime.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
I

Undertaker and Embalmer .
J t

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

■ Telefonas: 846-1970

rė pučiamųjų orkestras ir 
lituanistinės mokyklos moki
nių choras, palydimas lietu
vių liaudies instrumentų an
samblio, sudaryto iš keleto 
muzikinių vienetų.

Visa programa gerai atlik
ta, žiūrovų tarpe paliko gerą 
įspūdį. Matyt, šokėjai ir jų 
vadovai buvo gerokai įdėję 
darbo. Gražus buvo ir šokėjų 
paradas, kurį pradėjo vyriau
sia to festivalio vadovė, kai 
viena grupė po kitos, savo 
vardo plakatu nešina, pražy
giavo arenoje lietuviškų mar
šų ritme.

Tik neskanu pasidarė, kai 
pačio festivalio atidarymas 
buvo surištas su politika.

Dukros: OLGA MARGOS 
ANNE YAKSTIS

Mat, jį oficialiai atidarė prezi
dento Fordo žmona Betty, 
lydima vieno Illinois senato
riaus ir kitų pareigūnų, kurie 
yra pasižymėję kaip tarybi
nės Lietuvos priešų bičiuliai. 
Na, bet reikia suprasti, kad 
šiemet rinkiminiai metai. To, 
žinoma, nepamiršo Betty 
Ford, svaidydama savo šyps
nius ir net išmokusi lietuviš
kai ištarti “Labas”. Bet grei
čiausia ji nė nežinojo, kad 
dovanos, kurias ji gavo iš 
festivalio rengėjų — gintaras 
ir tautinis kostiumas — buvo 
iš tos Lietuvos, kurią ją lydė
ję pareigūnai nori “išvaduo
ti”. Korespondentas

Norwood, Mass.
Kaip jau žinoma, Nellie 

Grybienė, gyvenanti 44 Cha
pel Ct., yra sunkiai susirgusi. 
Rugsėjo 13 dieną jau penki 
mėnesiai, kaip ji gavo stroką. 
Nuo to laiko ligi dabar nėra 
jokios atmainos, jokio page
rėjimo, negali pratarti žode
lio .. . Slaugės ją po truputį 
maitina. Kramtyti maistą ji 
negali, bet skystą maistą nu
ryja.

Tris mėnesius Nellie išgu
lėjo Norwood ligoninėje. Bir
želio pabaigoje ją perkėlė į 
Milford Claflin Hill Nursing 
Home, 20 Claflin St., Milford, 
Mass.

Grybienės dukrelė Olga 
Strapponi, kuri Milforde gy
vena, savo mylimą motiną 
kasdien aplanko. Šiaip iš 
Norwood gal dar niekas jos 
neaplankė, kai buvo išvežta į 
Milfordą. M. Uždą vinis

Pittsburgh, Pa.
Rugpiūčio 30 mirė Petras 

Karsokas. 1 Buvo palaidotas 
rugsėjo 2 Lietuvių Draugijos 
kapinėse. Buvo pašarvotas 
Pinkerton šermeninėje. Buvo 
daug gėlių prisiųsta nuo gimi
nių ir draugų. Į kapines lydė
jo daug palydovų! Laidotuvių 
dalyviai buvo pakviesti pietų 
ir pavaišinti.

Velionis paliko liūdesyje 
posūnius Charle ir Povilą, 
produkterę Eleanorą, dukte
rį Mathildą ir jų visų šeimas, 
taipgi daug giminių ir artimų
jų-
Petras gimė Lietuvoje, į 

Ameriką atvyko 1914 metais. 
Visą laiką gyveno Pitts
burgh.

Buvo LDS 160 kp., Lietu
vos Sūnų ir kitų vietinių 
draugijų narys.

Velionio žmona Sofija mirė 
liepos 25 d. Po 36 dienų ir 
Petras palaidotas toj pačioj 
amžino poilsio vietoj, šalia 
savo artimųjų!

Velionis buvo “Vilnies"- 
skaitytojas. Buvo su visais 
draugiškas.

Lai Jam būna amžina ra
mybė Lietuvių Draugijos ka
pinėse.

Visiems velionio giminėms 
ir artimiesiems nuoširdi 
užuojauta. J. K. M.
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LAISVĖS REIKALAI
Sekančios aukos gautos nuo liepos 22 d. iki rugpiūčio 31 d.

Administracija

TSRS karo laivai 
Vancouver uoste

neįskaitytos į $15,000 fondą:
LLD 11 kp., Worcester, Mass., pelnas nuo liepos 

18 dienos pikniko......... ...........................$148.25
Andrew ir Olga Zarūbai, Norwood, Mass., proga jų 

50 m. vedybinės sukakties......... ...... 50.00
L. Barąuskaitė-Semans, Rochester, N. Y., per J. 

Yl$, Toronto, Can. ...'...................... 30.00
Per S. Rainard, brocktoniečių bauda už nedalyvavi

mą Worcester piknike, (vardai tilpo kores
pondencijoje ....................  30.00

Lietuvių Socialinis Klubas, Miami, Fla., per N. leš- 
mantienę ................. ........................................ 25.00

Marcelė Wasiliauskiene, Chicago, Ill.......................... 20.00
Victor Preikšą, Delavan, Wis...................................... 18.00
F. B. Kelly ir P. Gavin, Tillsonburg; Ont., Can......... 10.00
J. Lorens, New Lowell, Ont., Canada....................... 10.00
Joe Valentonis, Lac du Bonnet, Manitoba, Can.........  8.00
Mary Zeikus, Rockville, Md......................................... 8.00
Ona Dobilienė, Brooklyn, N.Y. ...................... 5.00
Jonas Sutkus, Stoughton, Mass.................................. 5.00
Anna Gritz, Cambridge, Mass................................... 5.00
Mary Stashis, Pocasset, Mass..................   5.00
John Anderson, Mississauga, Ont., Can..............  5.00
Jonas Bakšys, Lawrence, Mass................................... 4.00
T. Luksha, Hamilton, Ont., Canada............ 3.00
Frank Nagine, Keene, N. Y......................................... 2.00
J. Vasil, Valrico, Fla............ . ....................................... l-QO

Dėkojame. >

Vėliausiomis rugpiūčio die
nomis į svečius atvyko du 
Tarybų Sąjungos naikintuvai 
“Sposobny” ir “Gnevy” ir 
stųvi vakarinės Kanados uos
te- Prekinių tarybinių laivų į 
šį uostą atvyksta gana daž
nai, rodos, virš 70 per praei
tus keletą mėtų. Bet karo 
laivai — tai pirmutiniai po 
Antrojo pasaulinio karo. Gal 
del to ir buvo didelis visuo
menės susidomėjimas.

Į jūreivių suruoštus kon
certus ir šokius miesto aikš
tėse, parkuose ir rusų darbi
ninkų svetainėje susirinko 
tūkstančiai žiūrovų.

Visuomenė buvo pakviesta 
laivus apžiūrėti, ir tik per 
keturias valandas perėjo virš 
aštuoni tūkstančiai žmonių, 
daugiausia jaunimas.

Per televiziją parodė jūri
ninkus, vaikštančius po mies
tą, apžiūrinčius metinę paro
dą PNE (Pacific National Ex
hibition), šokančius miesto 
skvere. Dienraščiai, šalia fo
to nuotraukų, priminė, kad 
šis vizitas yra pagal tarpval
stybinę sutartį santykių įsi
tempimui mažinti, kad tary
biniai laivai lankosi pas mus, 
gi kanadiškiai karo laivai 
vyksta į Leningradą.

Panašūs pasikeitimai jau 
įvyko tarp Tarybų Sąjungos 
ir J A Valstijų. Radijo gi sto
tys, ypatingai pajiegiausia, 
vietinio milijonieriaus nuosa
vybė, CJOR, davė kalbėti 
daugiausia tiems, kurie kar
tojo “šaltojo karo” propagan
dą! “Žiūrėkite, kokia čia pas 
mus Kanadoje laisvė, mes 
net sovietų karo laivus įsilei
džiame”.

Turėjau į stotį telefonuoti 
ir priminti jiems ir radijo 
klausytojams, koks šių laivų 
apsilankymo tikslas, kad ir 
Kanados karo laivai tuojau 
bus Leningrade. Man davė 
kalbėti tik apie pusę minutės.

Taip, pas mus yra “laisvė” 
— reakcionieriams duoda 
kalbėti ištisas valandų valan
das, gi progresyviams žmo
nėms pusę minutės, ir tai tik 
retkarčiais.

Labai įdomu, kad visi susi
tarimai: pasikeisti sportinin
kais, meno veikėjais, studen
tais, mokslininkais ir karo 
laivų vizitais, yra Tarybų 
Sąjungos pasiūlymų pasėka, 
tikslu suartinti visų šalių pi
liečius, sustiprinti pasaulyje 
taiką.
KAS DAUGIAU NAUJO?

Rugpiūčio 19-tą dieną susi
tuokė Cynthia June Malin su 
Giuseppe Elio. Tai daugeliui 
čia pažįstamos Marytės Dop- 
kin (buvusios Malinauskie
nės) anūkė. Apie 300 svečiu 
** siciliečių, kanadiečių ir 

lietuvių, jaudinami italjoniš- 
ko vyno ir skambios (net per 
daug garsios) muzikos šoko 
kanadiškai, polkas, ir taran
telas ligi ryto. Savotiški ka
nadiečių papročiai: Kaip tik 
svečiai ima barškinti lėkštes 
ir stiklines peiliais ir šakutė
mis, tai jau signalas jaunave
džiams bučiuotis, o tų barbi- 
nimų, vienas po kito! Šalia 
maųęs sėdintis tautietis 
skundėsi: “Na, žiūrėk, paval
gyti jauniesiems neduoda, 
užbučiuos tą mūsų mėlynakę 
geltonplaukę. Sakoma, kad 
siciliečiai yra karštakraujai, 
man sakė, kad jaunasis yra 
vienas iš vienuolikos vaikų, 
gal ir jaunąsias seks tėvo 
pėdomis?”

Priminiau kaimynui, kad ir 
Lietuvoje būdavo daug tokių 
skaitlingų šeimų. Sutikome, 
kad kas gi meilei ribas nusta
tys. Linkėjome jauniesiems 
sveikatos ir laimės. ¥
VYKSTA OPERACIJAI

“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas Kanados Lietuvių Li
teratūros Draugijos 126-tos 
kuopos pirmininkas Jonas 
Kundrotas rugsėjo devintą 
dieną išvyko ligoninėn rankos 
operacijai. Tikimės, kad ope
racija bus sėkminga. Linkiu 
draugui greitai pasveikti.
SUGRĮŽO IŠ ANGLIJOS

Aplankiusi savo gimines ir 
pažįstamus, po poros mėne
sių į Vancouverį grįžo mūsų 
kuopos narė Lil Berry.
NUO KYLANČIŲ KAINŲ 
NEPABĖGSI

Nuo Vancouver miesto ligi 
artimiausio miestelio JAV, 
vadinamo Blaine, yra tik 35 
mylios (56 kilometrai) Ameri
kos biznieriai deda reklamas 
į laikraščius ir per radiją 
garsina, būk tai pas juos 
viskas pigiau. Tūkstančiai 
vankuveriečių važiuoja į 
Blaine ar kiek tolimesnį mies
telį Bellingham, Washingto- 
no valstijoj, prisipirkti tų 
“pigių” prekių. Dauguma 
grįžta nusivylę: Ligi apmoki 
už benziną ir muitą ir pras
tesnes prekes, tai susilygina, 
o kaip kam viršija ir Kanados 
kainas.

British Columbia provinci
joje ūkininkai didžiumoje yra 
“Marketing Board” (bendram 
pardavimui organizacija) na
riai. Ši organizacija prižiūri, 
kad pirmos rūšies produktai 
būtų patys geriausi. Čia par
duodamuose produktuose, 
kokios rūšies jie bebūtų, ne
rasi seno ar purvino kiaušinio 
ar sukirmijusio obuolio. 
Washington valstijoje tokios 
kontrolės nėra. Gi jei perki 
skysčius — benziną, pieną ar 

ką kitą, tai turi atsiminti, kad 
amerikonų (JAV) ir kvorta, 
ir galionas yra penktadaliu 
mažesni, kaip Kanadoje var
tojami. Biznieriai skelbia par
davimui “pigų” išvietei popie
rių ., gi kanadietis pirkėjas 
nusipirkęs suranda, kad ir čia 
jis apsigavo, nes Kanadoje 
tokios rūšies popierus, nors 
kiek brangesnis, bet yra dvi
gubas (double).

Kanadoje jau vartojama 
tarptautinė temperatūra, 
Celcijaus, šalia svarų ir unci
jų, jau užrašoma kilogramai 
ir gramai, šalimis kvortų, jau 
ir litrai. Įdomu, kad nors 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Kongresas yra patvirtinęs 
metrinę sistemą prieš virš 
šimto metų (1866-tais), išro
do, kad ten ši patogi metrinė 
sistema bus priimta apyvar
ton vėliausiai. Gal būt dėl to, 
kad biznieriams gal ir nepa
vyks padaryti trumpesnį 
“Amerikos metrą” ar mažes
nės talpos “Amerikos litrą”.

Tai norėdami sumažinti 
kainas, turime reikalauti, 
kad valstybės neeikvotų ša
lies turtų beverčiams gink
lams, o stabilizuotų kainas 
visoms pragyvenimui reik
menims, kaip tai daroma so
cialistinėse valstybėse.
Pasirašykime naujas 

Stockholm peticijas ir ragin
kime kitus, kad sumažintų 
ginklavimąsi, tai daugiau pa
dės, nei važinėjimas iš vienos 
vietos į kitą, pigesnių prekių 
beieškant.

Algirdas Grinkus
UŽPUOLĖ IR SUMUŠĖ

Rugsėjo 8 d. vakare Wa
shington Square aikštėje 
Manhattane apie 20 baltųjų 
jaunuolių grupė užpuolė juo
duosius žmones ir baizbolinė- 
mis lazdomis juos mušė. Dvy
lika žmonių buvo sužeisti ir 
pasiųsti į ligoninę.

Mušeikos, matyt, yra rasiz
mo nuodais užsinuodiję. 
Keista, kad nė vienas jų 
nesuareštuotas. Policija sako 
jų tebeieškanti.

Iš gražiai pavykusio “Laisvės” 
vajaus atidarymo parengimo
Kaip žinia, parengimasz įvy

ko praeitą sekmadienį, rug
sėjo 12 dieną Laisvės salėje.
Jį surengė Laisvės bendro
vės direktorių taryba. Susir- 
rinko gana gražus New Yor- 
ko ir artimų apylinkių būrelis 
laisviečių. Skaniai pasivalgė- 
me ir gerai pasivaišinome. 
Didelis ačiū draugėms, ku
rios rūpinosi maisto paruoši
mu. Daugiausia laiko, darbo 
ir rūpesčio įdėjo mūsų žy
mioji solistė Nelė Ventienė. 
Jai padėjo uoliosios draugės 
Marytė Stukienė ir Ona Ba-1 
barskienė. Iš vyrų, mačiau, 
smarkiai darbavosi Povilas 
Venta, Karolis Benderis ir 
Alekas Mitchelis.

Turėjome ir programėlę. 
Jai piripininkavo mūsų nenu- 
silstantis veikėjas direktorių 
tarybos pirmininkas Povilas 
Venta. “Laisvės” redaktorius 
keliais žodžiais apibūdino va
jaus svarbą. Svečiai Banga ir 
Jonas Lukoševičiai mus šiltai 
pasveikino ir palinkėjo mūsų 
garbingose pastangose sėk
mės. Žodelį kitą į dalyvius 
tarė tik prieš kelias dienas 
sugrįžęs iš viešnagės Tarybų 
Lietuvoje Jurgis Waresonas. 
Žymusis solistas Viktoras 
Bekeris dar kartą mus suža
vėjo savo melodingu balsu, 
Aido Choro mokytojai Mild
red Stensler pianu akompa
nuojant, sudainuodamas ke
letą lietuviškų liaudies daine
lių.

Bet šio parengimo vyriau
sias tikslas — mūsų “Lais
vės” vajaus reikalai. Ir šiuo 
klausimu mus visus kuo ge
riausiai nuteikė “Laisvės” ad
ministratorės Ievos Mizarie- 
nės pranešimas apie nepa
prastai sėkmingą vajaus pra-

SKAUDUS SMŪGIS 
APS VIETAI JAU 
JAUČIAMAS

Įvedimas apmokamo moks
lo New Yorko Universiteto 
sistemos aukštosiose mokyk
lose sumažino jose studentų 
skaičių visais 17 procentų. 
Tūkstančiai biednų šeimų sū
nų ir dukrų nebegali šiomis 
mokyklomis pasinaudoti.

Tai skaudus smūgis apšvie- 
tai. Nuo jo nukenčia biednuo- 
menė.

Apmokamo mokymo įvedi
mas teisinamas stoka finan
sų. Ir vėl matome, kad mies
to krizės našta suverčiama 
ant darbo liaudies pečių.

Yra trys valstijos, kuriose 
praeitais metais darbų skai
čius sumažėjo. Viena iš jų yra 
New Yorko valstija , o kitos 
— Montana ir Florida. Kitose 
visose valstijose darbų skai
čius pasiliko tok-s, koks buvo, 
arba šiek tiek padaugėjo.

SERGA
Great Neck, L. L, ilgame

tis gyventojas ir “Laisvės” 
skaitytojas Albertas Zabulio
nis, sveikatai susilpnėjus, pa
sidavė North Shore ligoninė
je.

Mūsų linkėjimai d. Zabulio- 
niui greit susveikti. Ieva

MIESTO POLICIJA KOVOJ 
SU KRIMINALISTAIS

Pagyvensime — pamatysi
me. Nėra jokia paslaptis, kad 
kriminalistai naktimis daug 
aktyvesni, negu dienomis. 
Aišku, kad viena priežasčių 
yra, kad naktimis mažiau 
policininkų gatvėse patru
liuoja.

Miesto Policijos Departa
mentas praneša, kad jis žy
miai padidins policininkų 
skaičių naktinėje pakaitoje 
tarp vidurnakčio iki 8 vai. 
ryto, o sumažins dieninėse 
pakaitose. Departamento 
viršininkai mano, kad toks 
pakeitimas sumažins nakti
mis kriminalistų siautėjimą.

džią. Į penkiolikos tūkstančių 
dolerių fondą, ji sakė, jau 
suplaukė arti trijų tūkstan
čių! Ir tik į porą savaičių nuo 
vajaus pradžios! Vien tik šia
me pobūvyje suplaukė beveik 
du tūkstančiai dolerių. Kele
tas laisviečių paaukojo po 
visą šimtinę. Stambiausia 
auka buvo mielųjų Stasiukai- 
čių iš New Jersey.

Visų aukotojų vardai ir pa
vardės bus administracijos 
paskelbti sekančiame “Lais
vėje” numeryje. Didelis, nuo
širdus ačiū visiems aukoto
jams.

Administratorė Ieva Miza- 
rienė mums pateikė keletą 
žodžių savo įspūdžių iš vieš
nagės Lietuvoje.

Programos vedėjo draugo 
Ventos pranešimas, kad Ta
rybų Lietuvos vadovybė mū
sų administratorę gražiai pa
gerbė, suteikdama jai Nusi- 
pelnusios Lietuvos Kultūros 
Veikėjos Vardą, buvo paren
gimo dalyvių labai šiltai su
tiktas. Visi supratome, kad 
per ją buvo pagerbtas visas 
Amerikos lietuvių pažangusis 
judėjimas, buvome pagerbti 
mes visi.

Baigdamas norėčiau pasa
kyti, kad šis parengimas bu
vo vienas vaisingiausių ir 
linksmiausių, jeigu jis nebūtų 
pasibaigęs labai liūdna gaida. 
Jau didelei dalyvių daugumai 
išsiskirsčius, mūsų senas vei
kėjas Jonas Grybas staiga 
smarkiai susirgo. Reikėjo iš
kviesti ambulancą ir Joną 
išvežti į ligoninę. Tik tiek 
džiugu, kad jis, tik keletą 
valandų pabuvęs ligoninėje, 
sugrįžo namo ir vėl jaučiasi 
gana gerai.

Rep.

Hartford, Conn.
Po trumpų atostogų-vakacijų Laisvės Choras jau kelintas 

pamokas laiko ir labai energingai rengiasi prie rudeninio 
sezono. Mat, esame pakviesti dainuoti kitur ir vietoje. 
Čia Lietuvių Moterų Klubas yra pakvietęs dainuoti spalio 17 
d., 2 vai. po pietų parengime,taipgi solistės Wilma Hollis ir 
Elena Brazauskienė žada padainuoti duetą, o jos, kaip žinia, 
labai gražiai dainuoja.

Taigi kviečiame mūsų bičiulius ir “Laisvės” draugų ruoštis 
tą dieną būti su mumis, gražiai praleisti popietę, pasiklausy
ti gražios meninės programos ir susitikti su seniai matytais 
draugais. Be to, mūsų darbščiosios šeimininkės visus 
skaniai pavaišins geru maistu. V. Kazlau

MIAMI, FLA.
Kaip visi, taip ir Aido Cho

ras turėjo vasaros atostogas. 
Kai kurie choriečiai buvo iš
važiavę į šiaurę pas savo 
gimines, bet jau sugrįžo ir vėl 
pradėjo judėti.

Darbšti Lietuvių Socialio 
Klubo šeimininkė Marytė Ne
vins, kaci ir daug darbo turi 
klubui prižiūrėti, prisiėmė 
vadovauti ir Chorui.

Rugpiūčio 22 d. Lietuvių 
Literatūros Draugijos 75 
kuopa surengė pietus su pro
grama. Programai išpildyti 
dalyvauja ir Aido Choras. 
Sudainavo dvi dainas.

Rugpiūčio 29 dieną Aido 
Choras taip pat surengė pie
tus su programa. Žinoma, 
vasaros metu daug draugų 
buvo išvažinėje, o svečių tu
ristų dar nebūna atvažiavu
sių. Bet net ir tokiose aplin
kybėse, publikos susirinko 
nemažai.

Dar Miamyje randasi drau- 
gų-draugių, kurie myli lietu
višką dainą ir nori, kad Mia
mi Aido Choras gyvuotų ir 
dainuotų. Ačiū tiems drau
gams už atsilankymą.

Programą išpildė vien cho
ro nariai. Choras programą 
atidarė keturiomis dainomis. 
Paskui dainavo moterų gru
pė, sudainavo 2 dainas. Ma
rytė Nevins su Alena Celkie- 
ne, duetas, sudainavo taip 
pat 2 dainas. Marytei akom
panuojant akordeonu, sekė 
Pranas ir Alena Markauskai, 
kurie taipgi davė dvi dainas.

Pats choras programą baigė 2 
dainomis.

Buvo dar pora solistų priža
dėjusių dainuoti, bet dėl įvai
rių priežasčių negalėjo atvyk
ti.

Aido Choras savo susirinki
me rugsėjo 3 dieną, į kurį 
daugu’ma choristų atsilankė, 
rimtai apdiskutavo Choro 
stovį ir ateitį. Nutarė per 
tūlą laiką pamokų nelaikyti, 
bet susirinksime, kada turė
sime pakvietimą, dainuoti. 
Nutarta, kaip kasmet, su
rengti didelį parengimą gruo
džio pirmą sekmadienį bend
rai su LLD 75 kp. ir Lietuvių 
Socialiu Klubu spaudos nau
dai. M. N.

MOTERŲ
KLUBO NARĖMS

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo pirmas poatostoginis 
susirinkimas įvyks antradie
nį, rugsėjo 21 d., 1:30 vai. po 
pietų, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

Prašome atsilankyti skait
lingai. Valdyba

AIDO CHORO^ARIAMS
Šeštadienį, rugsėjo 25d., 3 

vai. po pietų įvyks Aido 
Choro repeticijos, Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Kviečiame 
visus narius susirinkti,^taipgi 
prašome naujų narių prisidėti 
prie mūsų choro. Valdyba

••
Pramogų kalendorius

RUGSĖJO 19 DIENĄ
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 28 kuopa rengia pietus 
spaudos naudai Lietuvių Klu
bo svetainėje, 48 Green St., 
Waterbury, Conn.

Pietūs 1 vai. dieną. Po 
pietų programa.

SPALIO 17 D.
Hartford, Conn. — Lietu

vių Moterų Klubas ruošia 
“Laisvės” fondo naudai pa
rengimą su maistu ir menine 
programa. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Vieta: 157 Hungerford 
St. Visi kviečiami

Mirė
Antradienį popiet rugsėjo 

14 d. mirė Kostancija Misiū
nienė, mūsų draugo Vlado 
Misiūno žmona. Pašarvota 
Garšvos Haven Hill šermeni
nėje. Bus palaidota penkta
dienio, rugsėjo 17, 10 vai. 
rytą. Ieva

Briefs
Laisve’s financial drive is 

in a full swing. American 
Lithuanians can be very 
proud that they have kept 
their paper going for over 60 
years. People around Laisve 
hhve worked very hard. Let’s 
each one of us help in our own 
way to make this drive suc
cessful. Our goal is to raise 
15,000 dollars and get as 
many new subscriptions as 
possible.

* * *
Soviet Latvia is a “republic 

of progress and prosperity”, 
said Ernest Arap Lang, am
bassador of Kenya, to repor
ters at the conclusion of a trip 
to this Baltic republic as a 
member of an African diplo
matic delegation.

* * *
A multimillion dollar da-

7
mage suit against the makers 
of coke ovens has been 
brought by six former work
ers of U. S. Steel’s Clairton 
plant suffering from cancer 
and by the families of six 
other workers who have died 
of cancer.

* * *
According to many mental 

health workers, those most 
effected by economics are 
frequently not the poor, who 
are accustomed to belt tight
ening, but middle-class indi
viduals who have not as much 
as poor to cope with economic 
uncertainty before. Middle- 
aged professional people 
whose notion of their own 
self-worth is often centered 
on their working identity, 
seem to be particularly hard 
hit by economic downturns.

* * *
More high school students 

graduated these days but 
fewer of them are going on to 
college. The American Asso
ciation of State Colleges and 
Universities says rates of 
college-going and full-time 
attendance are falling consi
derably among youngsters 
from families with incomes 
under $15,000. Use




