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KRISLAI
Reikėtų sutartinai prabilti 
Dabar pas hartfordiečius 
Vienintelė priemonė 
Pirmas išbandymas 
Palme apie pralaimėjimą

A. BIMBA
Ne vienas Amerikos lietu

vis pensininkas norėtų su
grįžti į savo gimtinį kraštą ir 
pastoviai apsigyventi. Bet jis 
žino, kad kaip greitai jis 
paliks šį kraštą, jis nebegaus 
pensijos.

Toks pat likimas laukia ne 
tik Amerikos lietuvių, bet ir 
latvių, ir estų, ir ukrainų bei 
rusų.

Tai baisiai žiauru ir netei
singa. Tai nežmoniška diskri
minacija.

Mums visiems reikėtų vie
ningai prabilti prieš šią netei
sybę. Gal vyriausybė tokį 
balsą ir išgirstų.

Labai gražiai pavyko wa- 
terburiečių suruošta mūsų 
pažangiosios spaudos naudai 
sueiga — dideli pietūs su 
gražia menine programa. Vi
si, kurie joje dalyvavo, labai 
džiaugiasi.

Tokią pat sueigą tam pa
čiam prakilniam ir grabingam 
tikslui dabar spalio 19 dieną 
ruošia hartfordiečiai. Reikia, 
kad ir jų renginys visu šimtu 
procentų pavyktų.

Girdime, kad niujorkiečių 
grupė žada būti hartfordiečių 
svečiais. O kaip su Massa
chusetts valstijos draugais ir 
draugėmis? Jums irgi netaip 
baisiai tolima kelionė pasiekti 
Hartfordą.

Milijonu procentų teisingi 
tie, kurie sako, kad šioje 
branduolinėje gadynėje vie
nintelė tikra priemonė užtik
rinimui mūsų Amerikai ir 
visiems pasaulio kraštams 
saugumo yra nusiginklavi
mas ir taika.

Didžiausia beprotybė dar 
gerinti ir dauginti branduoli
nius ginklus, kai dabartiniais, 
karui kilus, jau būtų galima 
lengvai sunaikinti visą žmoni
ją. Tai tik beprotiškas eikvo
jimas taip labai reikalingų 
milžiniškų išteklių kovai su 
skurdu, nedarbu, Ilgomis, ne
moksiu.

□
Pranešama, kad Ispanijoj 

sostinės komunistai daro pir
mus bandymus legalizuoti sa
vo veiklą. Jie šiomis dienomis 
paskelbė apie 40 savo veikėjų 
vardų ir pavardžių, ir laukia 
ką darys karaliaus Carlo val
džia. Prie senojo fašistinio 
režimo jie būtų buvę tą pačią 
dieną sumedžioti ir sumesti 
už grotų. Dabar jie tebėra 
laisvėje.

Nelegalios Komunistų Par
tijos vadai sako, kad jie 
norėtų išeiti viešumon ir 
atvirai, kartu su visomis 
demokratinėmis grupuotėmis 
darbuotis šviesesniam ryto
jui visai Ispanijos liaudžiai.

Bet ar vyriausybė leis? 
Greitai paaiškės.

Buvęs Švedijos premjeras 
socialdemokratas Palme pasi
kalbėjime su spaudos kores
pondentais išdėstė priežastis, 
kurios, jo supratimu, privedė 
prie socialdemokratų pralai
mėjimo. Buvusios dvi pagrin
dinės priežastys, būtent: 
buržuazinių partijų koalicijos 
prižadėjimas Švedijos žmo
nėms daugiau, negu žkdėjo 
socialdemokratai, ir jo vado-

Amerikos jaunimas plakamas 
nedarbo rykštės

Abudu laimėjo paprastųjų 
Amerikos žmonių sąskaita

Washingtonas. — Darbo 
Departamento duomenimis, 
šiandien mūsų šalyje turime 
9,109,000 milijonus jaunuolių 
darbininkų tarp 16 ir 19 metų 
amžiaus. Didelė dauguma jų 
dirba, padėti šeimoms išsilai
kyti.

Šiandien iš tos didelės dar
bo jėgos 1,800,000 yra bedar
biai. Jeigu bendrai paimsime 
dirbančiuosius, tai bedarbiai 
sudaro 7.5 procento, bet jau
nųjų darbininkų — 19.7 pro
cento.

Vadinasi, nedarbo rykštė 
daug skaudžiau plaka jau
nuosius Amerikos darbinin
kus, negu aukštesnio am
žiaus.

Įdomu ir tas, kad šioje 
šalyje jaunųjų darbininkų, 
turinčių dirbti ir ieškančių 
darbo, skaičius kasmet smar
kiai didėja. Pav., tiktai vie-

Kosmonautai jaučiasi 
labai gerai

Maskva. — Tarybiniai kos
monautai Bykovsky ir Akse
nov nusileido Žemėje su erd
vėlaiviu “Soyuz 22” labai 
sėkmingai. Jie sako, kad jie 
jaučiasi labai gerai, kad jiems 
pavyko atlikti visus jiems 
pavestus uždavinius.

Kosmonautai erdvėje išbu
vo aštuonias dienas. Jiedu 
padarė ir parvežė daug Že
mės paviršius nuotraukų, ku
rias dabar mokslininkai nuo
dugniai išstudijuos.

Ir vėl So. Bostone 
rasiniai susikirtimai

So. Boston, Mass. — Rug
sėjo 14 dieną šiame mieste 
vėl įvyko rasinės riaušės. 
Jose septyni žmonės sužeisti, 
o 11 juodųjų ir baltųjų stu
dentų suareštuota. Policija 
sako, kad šios riaušės buvo 
vienos aršiausių.

Komunistų kandidatė

Judith LeBlanc
Bostonas. — Ši pažangi 

veikėja yra Komunistų Parti
jos kandidatė į Massachu
setts valstijos senatą. Spau
dos reporteriams Judith Le 
Blanc ir pareiškė, kad jeigu ji 
būtų išrinkta, jinai tą aukštą 
vietą panaudotų kovai su 
korporacijomis, kurios yra 
atsakingos už šioje šalyje 
krizę ir nedarbą.

vaujamo kabineto nutarimas 
statyti atominei energijai ga
minti fabrikus. Žmonės, ma
tyt, įmatė radiacijos pavojų 
ir nusisuko nuo jo partijos.

Gal ir taip. Veikiausia Pal
me žino, ką jis kalba. 

neriais praeitais metais šios 
rūšies darbininkų skaičius 
padidėjo 1,400,000! Ekonomi
nė krizė vis daugiau ir dau
giau jaunuolių išstumia iš 
mokyklų į dirbančiųjų gretas.

Beje, kai sakėme, šiandien 
šioje šalyje turime virš 9 
milijonų jaunų darbininkų 
tarp 16 ir 19 metų amžiaus, 
bet prie jų nepriskaitėme 
725,000 mokyklinio amžiaus 
jaunuolių, kurie dirba laiki
nuose bei sezoniniuose dar
buose.

Generalinės 
Asamblėjos 
pirmininkas 
už Vietnamu

Hamilton Amerasinghe
Šios 31-osios Jungtinių 

Tautų Generalinės Asamblė
jos sesijos pirmininku yra 
afrikietis Šri Lanka (Ceylon) 
atstovas Hamilton Amera
singhe. Jis pareiškė, kad jis 
pilnai pritaria priėmimui 
Vietnamo Socialistinės Res
publikos į Jungtines Tautas.

Didelė Jungtinių Tautų na
rių dauguma pritaria Vietna
mo Socialistinei Respublikai, 
bet priešinasi Jungtinės Val
stijos, kurios turi vetavimo 
(atmetimo) teisę. Kaip žinia, 
šio klausimo svarstymas ta
po atidėtas iki po mūsų 
prezidentinių rinkimų.

Pagerbtas žymusis 
Lietuvos rašytojas

Vilnius, (ELTA). Respubli
kinės bibliotekos konferenci
jų salėje rugsėjo 25 d. įvyko 
iškilmingas vakaras, skirtas 
rašytojo Jono Šimkaus gimi
mo 70-osioms metinėms.

Minėjimą pradėjo Lietuvos 
TSR Rašytojų sąjungos val
dybos pirmininkas A. Maldo
nis, Literatūros kritikas S. 
Lipskis apžvelgė rašytojo kū
rybinį palikimą, jo gyvenimą 
ir visuomeninę veiklą. Apie 
J. Šimkaus jaunystę papasa
kojo buvęs jo mokytojas, 
respublikos nusipelnęs kultū
ros veikėjas M. Gedvilas. 
Poetas A. Baltakis kalbėjo 
apie tai, kaip nuoširdžiai J. 
Šimkus rūpinasi jaunosios 
literatų kartos ugdymu. Savo 
prisiminimais pasidalijo buvę 
J. Šimkaus bendradarbiai — 
Partijos istorijos instituto di
rektorius R. Šarmaitis ir 
Lietuvos TSR liaudies rašy
tojas J. Baltušis.

Minėjime dalyvavo rašyto
jo giminės, plunksnos drau
gai, bendražygiai, gausus 
skaitytojų būrys.

S II itho-Kissingerio planas
neleisti nueiti
Angolos keliu

Dar sekretorius Henry Kis- 
singeris buvo nesugrįžęs iš 
Afrikos į Washingtoną, Ro- 
dezijos diktatorius premjeras 
Ian Smith paskelbė visam 
pasauliui, kad jis užgiria ir 
priima JAV sekretoriaus Kis- 
singerio atvežtą planą dėl 
Rodezijos ateities. O tas pla
nas, kaip žinia yra toks: 
Dabar Smith sudaro abiejų 
rasių (baltosios ir juodosios) 
bendrą laikiną valdžią kraštui 
valdyti, o už dviejų metų visa 
valdžia pereina į juodosios 
rasės rankas. Smith reikalau
ja tiktai dviejų dalykų, at
seit, kad juodieji žmonės 
tuojau sudėtų ginklus ir liau
tųsi kovoję už savo laisvę ir 
nepriklausomybę, ir kad 
Jungtinės Tautos atšauktų- 
panaikintų visas uždėtas Ro- 
dezijai sankcijas.

Visas Washingtonas ir visa 
stambioji šios šalies spauda 
karštai šį Smitho paskelbimą 
sveikina ir sekr. Kissingerį į 
padanges kelia už jo šį diplo
matinį žygį. Sveikinamas ir 
Ian Smith už “atėjimą į pro
tą” ir sutikimą šalies valdymą 
patikėti milžiniškai šalies gy
ventojų daugumai, kurią su
daro juodieji žmonės.

Dabar tik belieka laukti 
Smitho-Kissingerio susitari
mo ir plano įgyvendinimo 
praktikoje. Jam, beje, prita
ria Anglija ir Pietų Afrika, 
kurią valdo tokia pat baltųjų 
kolonistų saujelė prieš norus 
ir valią milžiniškos gyventojų 
daugumos, kurią taipgi, kaip 
Rodesijoje, sudaro juodoji 
rasė. Kissingeris turėjo pasi

Liaudies sūnų priglaudė 
gimtoji žemė

Telšiai. — Pažangaus Amerikos lietuvių veikėjo, ilgame
čio “Laisvės” laikraščio administratoriaus Prano Buknio 
palaikus jo žmona Nastė Buknienė atvežė į gimtąjį kraštą. 
Urna su jo palaikais buvo palaidota Tryškių kapinėse, greta 
motinos, sesers ir rašytojos Lazdynų Pelėdos kapų.

Į laidotuves atvyko Vilniaus ir Telšių rajonų visuomenės 
atstovai, kultūros veikėjai, vietos gyventojai, moksleiviai. 
Prie amžino poilsio vietos įvyko gedulo mitingas. Apie 
nenuilstamą velionio veiklą Jungtinių Valstijų darbininkų 
judėjime papasakojo “Tėviškės” draugijos pirmininkas 
Petras Petronis. Savo prisiminimais per susitikimus su 
Pranu Bukniu pasidalijo žinomas visuomenės veikėjas 
rašytojas Justas Paleckis, Vilniaus Vinco Kapsuko Univer
siteto dėstytojai Laurynas Kapočius ir Robertas Žiugžda. 
Tryškių vidurinės mokyklos moksleiviai literatūriniais 
posmais pagerbė gimtojon žemėn sugrįžusio Lietuvos 
liaudies sūnaus atminimą. J. Žukauskas

UŽ RYŠIUS SU KUBA

Charles W. Whalen . John Breaux
Washingtonas. — Kongresmanai Whalen ir Breaux 

reikalauja, kad mūsų valdžia tuoj likviduotų embargo prieš 
Kubą, pradėtų prekybą ir užmegstų diplomatinius ryšius su 
ja. Jie sako, kad laikas mums pakeisti nusistatymą linkui 
mūsų socialistinio kaimyno.

tarimą ir su Pietų Afrikos 
premjeru John Vorsterio, bet 
nieko nesakoma apie toje 
šalyje, panašų planą, koks 
paskelbtas Rodezijai.

Dabar iš to paties Smitho 
lūpų sužinome ir šio plano 
paslaptį. Kodėl jis gimė ir 
kodėl Rodezijos kolonistai jį 
priima?

Sužinome, kad Smithui ir 
Kissingeriui kito pasirinkimo 
nebebuvo. Rodezija būtų 
nuėjus Angoloj ir Mozambiko 
keliu. Joje būtų laimėjusios 
kairiosios, komunistų vado
vaujamos jėgos. Iš baltųjų 
kolonistų valdžia būtų buvusi 
jėga atimta.

Štai Smitho žodžiai. Savo 
deklaracijoje, kad jis Kissin- 
gerio planą užgiria ir priima, 
Smith sako: “Kissingeris už
tikrino mane, mūsų tikslas 
tas pats, būtent: išlaikyti 
Rodeziją laisvajame (kapita
listiniame) pasaulyje ir ne
leisti joje komunistams įsiga
lėti”.

Smitho ir Kissingerio stra
tegija tokia: Į dabartinę Smi
tho vadovaujamąją valdžią 
bus įleisti jo paties parinkti 
keli juodieji reakcininkai. Su 
jų pagalba per ateinančius 
dvejus metus bus galima 
paruošti dirvą pervedimui 
valdžios vairo į tokių pat 
dešiniųjų-reakcinių elementų 
rankas. Ir taip bus neleista 
Rodezijai nueiti Angolos ke
liu.

Tik gyvenimas parodys, 
kaip šiam planui seksis prak
tikoje.

Plačiai išreklamuoti pir
mieji debatai tarp kapitalisti
nių partijų prezidentinių kan
didatų Fordo ir Carterip įvy
ko rugsėjo 23 dieną. Debatų 
tema buvo vidiniai šalies 
reikalai — krizė, infliacija, 
nedarbas, valdžios aparatas 
ir 1.1.

Kuris iš jų laimėjo? Demo
kratai su pasididžiavimu sa
ko, kad jų kandidatas Jimmy

Automobilistų 
streikas 
nepalaužiamas

Detroit, Mich. — Fordo 
korporacijos 165,000 darbi
ninkų gretos nepalaužiamos. 
Visi fabrikai pikietuojami ir 
uždaryti. Darbininkai yra pa
siryžę laimėti visus savo rei
kalavimus.

Jungtinėje Automobilistų 
Unijoje girdisi balsų už strei
ko išplėtimą į General 
Motors, American, Chrysler 
fabrikus.

Kongreso dauguma 
turėtų užgirti

Washingtonas. — Net 130 
Kongreso Atstovų Rūmų na
rių Kongresui pateikė pasiū
lymą sudaryti specialę komi
siją ištyrimui nužudymo žy
maus Čilės veikėjo Orlando 
Letelier ir jo sekretorės Ron
nie Moffett. Jie buvo nužudy
ti Washingtone, taip sakant, 
Kongreso “panosėje”. Jie yra 
fašistinio politinio sąmokslo 
aukos.

Kongresas turėtų pasiūly
mą priimti ir įvykdyti be 
delsimo.

Geras Senato 
komisijos nutarimas

Washingtonas. — Senatinė 
Užsienio Reikalais Komisija 8 
balsais prieš 6 nubalso už
drausti vyriausybei parduoti 
Saudi Arabijai branduoli
nėms bomboms naudoti rake
tas. Vyriausybė yra pasimo- 
jus parduoti 650 tokių rake
tų. Dabar komisijos nutarimą 
turės apsvarstyti visas Sena
tas. Saudi Arabijos ginklavi
mas branduoliniais ginklais 
yra labai pavojingas ėjimas.

San Francisco, Cal. — Pa
tricia Hearst už dalyvavimą 
banko apiplėšime nubausta 7 
metų kalėjimu.

Carter supliekė savo oponen
tą. O republikonai su tokiu 
pat entuziazmu džiaugiasi, 
kad jų kandidatas Gerald 
Fordas į miltus sumalęs savo 
oponentą Carterį.

Iš tikrųjų gi abudu laimėjo, 
ir laimėjo labai daug. Tiesa, 
per debatus jiedu nieko naujo 
nepasakė tiems, kurie seka 
rinkiminę kampaniją ir pui
kiai žino abiejų partijų pro
gramas ir jų kandidatų nusi
statymą. Bet gal pirmą kartą 
debatorių balsą išgirdo mili
jonai ir milijonai eilinių pilie
čių per televiziją ir radiją. 
Kitaip, kandidatai nebūtų ga
lėję tiek daug piliečių pasiek
ti su savo propaganda.

Jie gerai pasireklamavo 
mūsų visų mokesčius mokan
čių piliečių kaštais.

Dviejų prezidentų 
susitikimas — 
pasitarimas

Washingtone. — Rugsėjo 
24 dieną čionai lankėsi nauja
sis Meksikos prezidentas Jo
se Lopez Portillo ir turėjo 
pasitarimą su prezidentu 
Fordu. Jie aptarę narkotikų 
šmugelio klausimą ir kaip su 
tuo kovoti. Jie tarėsi ir 
prekybos tarp abiejų šalių 
reikalais, taipgi, kad ameri
kiečiai Meksikoje ir meksi
kiečiai Jungtinėse Valstijose, 
nubausti kalėjimu, galėtų 
bausmę atlikti savo šalyse.

Apie konkrečius susitari
mus tačiau nieko nesakoma.

Prieš 48 milijonus 
metų

Amerikos mokslininkai 
priėjo išvados, kad prieš 48 
milijonus metų Amerikos 
kontinentas ir Europa buvo 
sujungti sausžemiu. Tai paro
do arktikinėje saloje Elle
smere rasti žemėje suakme
nėję gyvulių bei paukščių 
kaulai.

Kaip naujam Lebano 
prezidentui seksis?

Elias Sarkis
Beirut. — Rugsėjo 23 dieną 

pradėjo pareigas naujasis 
prezidentas Elias Sarkis. Jis 
skaitomas kairiųjų pakraipų 
žmogumi. Senasis preziden
tas Suleiman Pranjieh atsto
vavo dešiniosioms jėgoms.

Naujasis prezidentas žada 
nesigailėti jokių jėgų ir pa
stangų likvidavimui Lebane 
civilinio karo. Kaip jam tos 
pastangos seksis, jau kitas 
klausimas. Pirmiausias jo žy
gis bus įvykdyti efektingas 
paliaubas. Iki šiol, nespėjus 
tarp krikščionių ir mozlemų 
susitarti dėl paliaubų, jos 
būdavo sulaužomos.

Visas pasaulis linki nauja
jam Lebano prezidentui sėk
mės.
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V. Vokietijoje rinkimų išvakarėse
Švedijos socialdemokratų pralaimėjimas ir užleidimas 

šalies vairo dešiniųjų partijų koalicijai buvo didelė 
staigmena. Kitų Europos kapitalistinių kraštų socialdemo
kratai labai susirūpinę. Ypač Vakarų Vokietijos (Vokiečių 
^ederatyvihės Respublikos) Socialdemokratų partijos vado
vybė, kuri taipgi jau per daug metų krašto vairą laiko savo 
rankose, yra labai susirūpinusi savo likimu, kuris sprendžia
mas jau šį sekmadienį, spalio 3 d. įvyksiančiuose parlamento 
rinkimuose.

V. Vokietijoje padėtis labai analogiška tai, kokia buvo 
Švedijoje. Kaip ir Švedijoje, kaip ir visuose kapitalistiniuo
se kraštuose, joje žmones, ypač darbininkus, smaugia 
ekonominė krizė. V. Vokietijoje yra du milijonai bedarbių. 
Jau gerokas laikas iš V. Vokietijos į pasaulį plinta 
pranešimai apie žmonėse augantį nepasitenkinimą socialde
mokratų vadovybe. Jis gali pasireikšti ir sekmadienio 
rinkimuose. Krikščionių demokratų partijai laimėti per
spektyvos labai palankios.

Kaip Švedijos, taip V. Vokietijos socialdemokratai per 
savo ilgametį viešpatavimą nesugriovė kapitalizmo pagrin
dų ir nepadėjo pagrindų socializmui. O šioje gadynėje 
aukštai išsivysčiusiose šalyse tėra vienas pasirinkimas: 
kapitalizmas su visomis nūdienėmis nelaimėmis arba 
socializmas su nauju gyvenimu.

Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje
Jau kelinta diena New Yorke posėdžiauja Jungtinių Tautų 

Generalinė Asamblėja. Tai jos jatf 31-oji sesija. Šios šalies 
spaudoje apie sesijos eigą beveik nieko nekalbama. Čia, 
mat, visas dėmesys nukreiptas į prezidentinius rinkimus. 
Bet tai nereiškia, kad ši sesija yra bereikšmė, kad joje 
nebus sprendžiami arba svarstomi klausimai, kurie Ameri
kai apeina, kuriais Amerikai reikėtų būti suinteresuotai.

Šios sesijos dienotvarkė labai ilga ir plati. Joje sužymėta 
daugiau kaip šimtas įvairių klausimų, kurie bus vienoje ar 
kitoje formoje aptarti.

Mums atrodo, kad Tarybų Sąjungos užsienio reikalų 
ministras Andrei Gromyka, kuris vadovauja tarybinei 
delegacijai, dar prieš sesijos atsidarymą pasikalbėjime su 
reporteriais teisingai pabrėžė, kad šianaien prieš Jungtines 
Tautas ir visą žmoniją svarbiausia problema — taika ir 
saugumas. Kaip išvengti naujos pasaulinės katastrofos, 
kurią visiems atneštų branduolinis karas, i ir užtikrinti 
visoms tautoms ir šalims saugumą? Tai visų svarbiausias 
klausimas. Ši Generalinės Asamblėjos sesija turi surasti, 
arba bent jau rimtai paieškoti į šį klausimą atsakymo.

Gromyka sako:
“Tarybų Sąjunga laikosi tos nuomonės, kad šioje 

Asamblėjos sesijoje pirmiausia ir skubiausia turi būti 
aptartos tos problemos, nuo kurių išsprendimo priklausys 
žmonių saugumas ir nastovios ir teisingos taikos užtikrini
mas. 0 šios problemas yra: sulaikyti ginklavimosi lenkty
nes, eiti prie nusiginklavimo ir sukūrimo tokios atmosferos 
santykiuose tarp valstybių, kurioje naudojimas ar grūmoji
mas panaudoti jėga būtų uždraustas”.

Ginklavimasis ir militarizmas — didžiausia žmonijos 
nelaimė. Kaip su ja susidoroti? Kaip į tai atsineš šioje 
sesijoje kitos didžiosios šalys, o, žinoma, svarbiausia — kaip 
orientuosis mūsų Jungtinių Valstijų delegacija?

Sesija tęsis ištisus tris mėnesius. Manoma, kad joje labai 
svarbų vaidmenį vaidins besivystančios ir neprisijungusios 
nei prie NATO, nei prie Varšuvos Pakto šalys, kurios 
vadinamos “Trečiojo pasaulio” šalimis.

Geros naujienos iš Lietuvos
• Visos mus pasiekiančios žinios iš Tarybų Lietuvos kalba 

apie buvusį labai gražų derlių ir sėkmingą jo sudorojimą?Tą 
patvirtina ir šiemet Lietuvą aplankę turistai iš Jungtinių 
Valstijų. Jie taipgi pasakoja apie labai geras nuotaikas ne 
tik žemdirbiuose, bet visoje darbo liaudyje.

Mes nuoširdžiausiai sveikiname Tarybų Lietuvos žemdir
bius. Jų ryžtas ir rūpestingumas džiugina kiekvieną geros 
valios, savo gimtinį kraštą mylintį lietuvį, kur jis begyventų 
ir kokiu užsiėmimu sau pragyvenimą bepelnytų.

Žinoma, tokiomis žiniomis iš Lietuvos nesidžiaugia ir 
nesididžiuoja išeivijoje užkietėję reakcininkai, darbo liau
dies priešai, pasivadinę “vaduotojais”. Kaip tik priešingai: 
kiekvienas Lietuvos liaudies pasisekimas naujo ir šviesaus 
rytojaus statyme kenkia jų bizniui, niekais paverčia jų 
prasimanymus ir melus apie socialistinę santvarką mūsų 
gimtajame krašte. Todėl jų spaudoje kaip tik šiemet su 
didžiausia energija Lietuva puolama ir šmeižiama. Tarpe 
klerikalų, menševikų ir smetonininkų vedamos tiesiog 
desperatiškos lenktynės, kurie jų energingiau ir išradingiau 
gali savo nelaimingus spaudos skaitytojus muilkinti melais 
ir šmeižtais apie Tarybų Lietuvą ir jos šauniąją, darbščiąją 
liaudį. Bet veltui gudelių, sondų, kviklių, gečų ir bobelių 
pastangos. Viskas rodo, kad jų vadavimo raketas gyvena 
sutemas.

ONA BALIUKONYTĖ
SVIRPLELIS

Ne paukštis esi, ne žmogus — 
Tik pievų svirplelis mažas. 
Koks mėlynas tavo dangus — 
Lyg sapnas, vaikystės miražas. •

Koks vakaras tavo tylus —
Tik žvaigždės kaip ašaros dega.
Tik virpa rasa ant Žplės.
Labanakt ir paukščiui, ir žmogui,

Ir dangui, ir žemei n. ši, ■ - 
Lopšinę pavargusiai menai. 
Koks tavo likimas gružus 
Numirti, kai žemėn ateina

Bebalsė pilku tuštumu,
Kai paukščiai ir žmonės nutyla, 
V p naivi; ilga kaip žiema,
O kovus — už tuksiančių mylių.

Kas ką rašo ir sako
GINA NUSIKALTĖLIUS, 
SLĖPDAMI APIE JUOS 
TIESĄ

Lėktuvo grobikai tėvas ir 
sūnus Bražinskai jau Jungti
nėse Valstijose. Dar daugiau: 
jie jau buvo Bostono kalėjime 
ir paleisti po užstatu.

“Vaduotojų” reakcinė spau
da negali tuo atsidžiaugti. 
Antai, Chicagos menševikų 
laikraščio (“N.”, rugs. 18 d.) 
redaktorius Martynas Gude
lis, paaukoja jiems ištisą 
vedamąjį, kuriame jie skaity
tojams pristatomi didžiau
siais didvyriais. Dar daugiau: 
ponas redaktorius savo skai
tytojus apgaudinėja, paslėda- 
mas nuo jų, kad jie ne tik 
lėktuvo grobikai, bet ir nieko 
nekaltos jaunos lėktuvo tar
nautojos nužudytojai. Jis sa
ko, kad tarnautoja buvo Bra
žinskų kulkos tik sužeista, 
vadinasi, negalima juos va
dinti žmogžudžiais.

Tik pasiklausykite Marty
no balso už juos (žodis žodyn 
iš minėto vedamojo):

“Teko nustatyti, kad su 
Bostonan patekusiais Bra
žinskais sužinojo Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir VLIKo 
atstovai. Jie parūpino abiem 
Bražinskams reikalingus už
status. Manoma, kad šiomis 
dienomis jiedu jau bus laisvi 
ir galės ne tik Bostone apsi
gyventi, bet ir į kitas Ameri
kos lietuvių kolonijas nuva
žiuoti. Paskutiniai praneši
mai iš Washingtono sako, kad 
jų byla apie nelegalų įvažiavi
mą į Ameriką bus svarstoma 
spalio viduryje. Turime turė
ti vilties, kad jiems bus leista 
apsigyventi Amerikoje. Tuo 
tarpu pasitikėkime atsakingų 
organizacijų paimta iniciaty
va, turėkime vilties, kad jie 
pajėgs tinkamai padėti Bra
žinskams. Jeigu bus reikalin
ga pagalba, tai tegu mūsų 
organizacijų pareigūnai 
mums pasako”.

Vėliausias pranešimas 
toks: “Vaduotojai” surado 
jaunajam Bražinskui merginą 
ir jį su ja sutuokė. Strategija 
jų, matyt, tokia: Tėvas Bra
žinskas suplanavo lėktuvo už
grobimą, pašovė lakūną ir 
nušovė tarnautoją. Sūnus ne
kaltas. Ir dabar, kai jis jau 
Amerikos pilietės vyras, bus 
lengva jo čia buvimą legali
zuoti.

ANTIKOMUNISTINĖ 
LYGA IR LIETUVIŠKI 
REAKCININKAI

Mūsų žemėje nuo 1966 
metų gyvuoja sutvėrimas, 
pasivadinęs Pasaulio Antiko
munistine Lyga (World Anti- 
Communist League — 
WACL). Tai fašistinių jėgų 
sambūris.

Lygos fašistine veikla labai 
susižavėjęs smetonininkų 
“Dirvos” bendradarbis Dr. 
Juozas Kaškelis. Savo 
straipsnyje “Pasaulio Antiko
munistinė Lyga ir jos konfe
rencijos” (“D.”, rugs. 16 d.) 
jis smarkiai bara savo kole
gas (vaduotojus), kad jie toje 
Lygoje nepasireiškia daug 
aktyviškiau. Kaškelis sako:

“Lietuvių centrinių organi
zacijų bei institucijų (saky
sim, kad ir VLIKas) WALC 
veikla nesidomėjimas yra ne
toleruotinas. Džiugu, kad 
ALTas yra WALC nare ir 
pirm. dr. K. Bobelis savo 
dalyvavimu APACL kongre
se užmezgė reikšmingus 
mums santykius su kitų tautų 
vadais. Būtų didžiai naudin
ga, kad ALTas būdamas 
WALC nariu įstengtų suda
ryti iš įvairių organizacijų bei 
institucijų pilnas, leistinas 
kiekvienam skyriui po 5 pil
nateisius delegatus į WALC 
konferencijas”.
Kaškelis užtikrina, kad veik
la Antikomunistinėje Lygoje 
labai visam “vaduotojų” ra- 
ketui puikiai apsimokėtų.

KĄ ŽINOME APIE 
LIETUVIŲ PAVARDES 
IR JŲ KILMĖ

Žurnalo “Mokslas ir gyve
nimas” šių metų 6-nuui. ran
dame labai įdomų Filologijos 
mokslų kandidato Aleksan
dro Vanago straipsnį “Dabar
tinės lietuvių pavardės”. Ja
me sakoma:

“Šiuo metu Lietuvoje žino
ma apie 55 tūkstančius pa
vardžių. Pagal kilmę tai labai 
įvairios pavardės. Pavardžių 
įvairovė, žinoma, būdinga ne 
vien lietuviams — galima 
sakyti, visų tautų pavardės 
sudaro be galo margą audinį, 
kurio raštas dažnai būna 
nelengvai įskaitomas. Ir lie
tuvių pavardžių kilmė iki šiol 
nėra kaip reikiant išaiškinta. 
Todėl apie šių dienų lietuvių 
pavardžių susidarymo būdus, 
jų atsiradimą galima kalbėti 
tik apytiksliai. Vis dėlto tam 
tikras vaizdas, kad ir ne visai 
išsamus, apie dabartines lie
tuvių pavardes jau ryškėja.

Dauguma dabartinių pa
vardžių pagal kilmę yra nelie
tuviškos — iš apie 55 tūkst. 
pavardžių lietuviškas šaknis 
bei kamienus turi tik apie 18 
pavardžių, t. y. apie 30°/o. 
Apie 70% dabartinių lietuvių 
pavardžių yra išsirutulioju
sios iš nelietuviškų šaknų ar 
kamienų.

Pagal kilmę lietuviškos pa
vardės labai įvairios. Tai visų 
pirma pavardės, susidariu
sios iš senųjų lietuviškųjų 
dvikamienų bei vienkamienių 
asmenvardžių, — Alminas, 
Ašmantas, Dautartas, Gim
butas, Jokantas, Mangirdas, 
Norvaišas, Survila, Tarvy
das, Visgirdą, Vosbutas bei 
Balčius, Girdžius, Gučas, 
Vaidas ir pan. Gausu gyvuli
nių (Briedis, Katinas, Kiškis", 
Kurmis, Ožys, Stirna, Stum
bras, Šernas, Vilkas, Zuikis), 
paukštinių (Balandis Bau
blys, Gaidys, Gaigalas, Ge
nys, Gervė, Kėkštas, Kielė, 
Kregždė, Pempė, Strazdas, 
Žąsinas, Žvirblis), augmeni- 
nių (Alksnis, Beržas, Kada
gys, Liepa, Agurkas, Kopūs
tas, Miežis), amatinių (Daili
dė, Kalvis, Katilius, Kubi
lius, Račius, Varkalys), tau- 
tovardinių (Kazokas, Lenkas, 
Latvys, Mozūras, Rusas, 
Švedas, Totorius, Vokietis), 
vietovardinių (Biržietis, Sim- 
niškis, Vilniškis) ir kitokių 
pavardžių. Įdomios — kartais 
net piktokos — yra pravardi- 
nės pavardės: Baltakis, Didž- 
galvis, Juodakis, Kiaulakis, 
Juodpusis, Juodviršis, Peš
tukas, Pikturna, Pusdešris, 
Rudis, Statausis ir kt.

Taigi, genys margas, o 
mūsų pavardės dar marges
nės. Tuo neturėtume stebė
tis, nes mūsų pavardėse kaip 
veidrodyje atsispindi pačios 
lietuvių tautos sudėtinga is
torinė raida”.
MOKO KUNIGĄ BALCl 
BŪTI ŠMEIŽIKU

New Yorko “Vienybės” 
rugpiūčio 20 d. laidoje, pir
majame puslapyje, tilpo Am
sterdam, New York klebono, 
dekano kunigo Kęstučio Bal
čio reportažas iš Philadelphi- 
joje įvykusio pasaulinio kata
likų sambūvio. Dabar Chica
gos “Naujienose” vyskupo V. 
Brizgio labai artimas asmuo, 
pasirašęs K. Streva, tą ra- 
portažą “taiso”. Girdi, pagal 
kun. Balčį, Lietuvos du vys
kupai ir septyni kunigai atva
žiavo laisvi ir savo iniciatyva. 
Streva gi sako, kad “okupan
tas juos parinko ir atsiuntė”, 
tikslu diskredituoti išeivius 
katalikus kunigus ir jų plati- 
namą “Kroniką”.

Vysk. Brizgio informato
rius sakosi žinąs, kad tiems 
dvasiškiams išvykstant iš 
Lietuvos, Maskvoje, kai ku
rie iš jų buvę iškratyti “iki 
paskutinio siūlo”, atimant iš 
jų net keliapinigius . . . Stre

va kaltina kun. Balčį pasitar
navus “okupantui”, nes jis 
savo rašiniu sudarąs įspūdį, 
kad padėtis Lietuvoje nesanti 
tokia tragiška . . . Kun. Bal
eys, pagal Strevą, turėjęs 
visiems aiškinti, kad šie vizi- 
toriai iš Tarybų Lietuvos 
“yra vergai, kaliniai, kad jų 
lūpos užčiauptos”, . . . kad 
jie tik . . . ’’laikinai ištrūkę iš 
baisaus kalėjimo” . . . kad 
mūsų Lietuva šiandien esanti 
“pavergta, kankinama ir nai
kinama” ir 1.1.

Kitais žodžiais, K. Streva 
ir “N.” redaktorius M. Gude
lis reikalauja, kad kunigas 
Balčys taptų tokiuo šmeižiku 
ir niekintoju Lietuvos, ko
kiais jiedu yra. Ir plūsta jį, ir 
keikia jį, kad jis atsisako 
sekti jų pėdomis.

Ir už tai, žinoma, tenka 
kun. Balčį pasveikinti.
APIE MOKSLININKŲ IR 
ŽEMDIRBIŲ GLAUDŲ 
BENDRADARBIAVIMĄ

Vilniaus “Tiesoje” (rugs. 16 
d.) skaitome:

“Didelę paramą respubli
kos žemdirbiams teikia Lie
tuvos Žemdirbystės moksli
nio tyrimo institutas. Jo ko
lektyvas vienas pirmųjų šaly
je pradėjo kompleksinius ty
rimus, kurių tikslas — gero
kai padidinti žemės ūkio kul
tūrų derlingumą su mažiau
siomis darbo sąnaudomis.

Taip pat buvo vystoma 
selekcija, sprendžiamos ra
cionalaus organinių ir mine
ralinių trąšų naudojimo, opti
malių melioruotų žemių eks
ploatavimo probemos ir t. t. 
Platus eksperimentinių ūkių 
tinklas leido per trumpą laiką 
patikrinti tyrimų rezultatus 
praktiškai, ir respublikos 
ūkiai gavo vertingų pasiūly
mų, kurie taip pat su moksli
ninkų pagalba buvo įdiegti į 
gamybą.

Pastaraisiais metais moks
lininkai išvedė ir eilę naujų 
grūdinių bei techninių kultū
rų veislių, 48 jų buvo rajo- 
nuotos daugelyje šalies ir 
respublikos ūkių. Sukurta 
skirtingos brandos žolių augi
nimo sistema, kuri leidžia 
pavasarį 7—10 dienų anks
čiau pradėti ganiavą, o tai 
duoda papildomai po 15—20 
litrų pieno iš karvės. Taip pat 
paruošta kokybiško , arimo 
metodika, sukurta minerali
nių trąšų racionalaus panau
dojimo sistema, kurios eko
nominis efektas — milijonas 
rublių per metus.

Dideli uždaviniai instituto 
kolektyvui iškyla ryšium su 
tolesniu žemės ūkio gamybos 
specializavimu ir koncentra
vimu, remiantis tarpūkine 
kooperacija ir pramonine in
tegracija. Mokslininkai pra
dėjo ruošti besispecializuo- 
jančių auginti linus, bulves, 
cukrinius runkelius ir grūdi
nes kultūras ūkių modelius. 
Iš viso šiame penkmetyje 
institutas spręs keturiolika 
didelių kompleksinių temų”.

Apdovanotas

Stanley Faulkner
New Yorkas. — Šis žymus 

Amerikos pažangus advoka
tas tapo Vokiečių Demokrati
nės Respublikos Taikos Tary
bos apdovanotas Taikos Me
daliu. Medalis jam buvo įteik
tas Respublikos misijoje 
Jungtinėse Tautose. Tai gra
žus Faulknerio veiklos už 
pasaulinę taiką įvertinimas.
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Akmenės cemento ir šiferio kombinatas — vienas didžiausių 
statybinės industrijos įmonių Tarybų šalyje.

A. Palionio nuotrauka

IŠ LAIŠKŲ
Mielas drg. Redaktoriau,

Š. m. liepos20 d. su anūke, 
moksleive Aurute aplankėm 
ir pagerbėm įžymiojo liaudies 
dainiaus Antano Strazdo ka
pą Kamajų kapinėse.

Mums ten besant, poeto 
kapą aplankė dvi ekskursijos 
ir daug pavienių žmonių.

Labai malonu matyti, kad 
ir po 143 metų nuo poeto 
mirties, liaudis jo neužmirš
ta ir atvyksta daug žmonių 
pagerbti jo kapą.

Šiose kapinėse amžinai ilsi
si kairusis socialistas Vladas 
Kirlys (slap. Žvagutis) gimęs 
1909 m. labai gabus publicis
tas, rašytojas. Nuo 1925 m. 
jis bendradarbiavo “Jauni
me”, — “Lietuvos Žiniose”, 
“Lietuvos ūkininke”, spaus
dino eilėraščius, apsakymus, 
feljetonus, reportažus, 1930 
m. dirbo “Dienos” redakcijo
je, išspausdino reportažų, pa
grįstų 1905-1907 m. revoliuci
jos dalyvių pasakojimais.

1931-X-18 d. Žiaurioji tu
berkuliozė Vladą — pakirto, 
kaip tik pražydusią gėlę, nes 
jis mirė sulaukęs tik 22 
metus. Tebūna jam — lengva 
Lietuvos žemelė, kurią jis 
taip mylėjo ir labai gražiai 
aprašė.

1934 m. išleista VI. Kirlio 
apsakymų rinkinys “Kaimiš
ka proza”.

Buvęs čikagietis Juozas 
Jankus, apie 30 m. išgyvenęs 
Amerikoje ir sugrįžęs į Lietu
vą, Kamajų kapinėse, dar 
gyvas būdamas pasistatė sau 
įdomų paminklą su užrašu: 
“Pravažiavau nuo Mississippi 
iki Obės upės ir amžiną 
ramybę suradau čia, myli- 
miausiame Tėvynės kampe
lyje”.

J. Jankus jau 82 metų, bet 
labai gerai Jus atsimena ir 
labai gražiai apie Tamstą 
atsiliepia.

Šiose Kamajų kapinėse am
žinai ilsisi ir šimtai šlovingo
sios Tarybinės Armijos karių 
didvyriškai žuvusių vaduo
jant nuo hitlerinių okupantų 
Kamajus, Panemunėlį ir ki
tas mūsų gimtinės apylinkes.

Šių didvyrių kapai labai 
gražiai sutvarkyti, papuošti 
ir apsodinti gražiomis gėlė
mis. Kamajai ir jų apylinkės 
kasmet gražėja, statomi mo
derniški trobeliai, gerinami 
žemės ūkiai, tvarkoma ir 
puošiama miestelių ir kolūkių 
aplinka.

Už metų, kitų šios apylin
kės bus dar turtingesnės ir 
gražesnės.

Linkiu Jums visiems kuo- 
geriausios sveikatos ir sėk
mės.

Jūsų
A. Gučiūnietis

ANTANUI BIMBAI, 
“LAISVĖS“ REDAKTORIUI 
NEW YORKE
Gerbiamas Redaktoriau,

Grįžus iš atostogų, mane 
nustebino krūvelės “Laisvės” 
paketėlių. Jie ir toliau ėmė 
rodytis pašto dėžutėje po du, 
tris ir daugiau iš karto. Atėjo 
ir “Šviesos” antras numeris. 
Žiūriu, kitą dieną vėl “Švie
sos” paketėlis, bet jau 1975 
metų. Kokį pokštą mums 
iškrėtė jūsiškis paštas, suma

nęs ar dėl kokių priežasčių 
neįstengęs laiku pristatyti 
tokio kiekio korespondenci
jos! Ilgus mėnesius negauda
mi “Laisvės”, mes spėliojo
me, kad jums stinga rankų 
atiduoti į paštą giminių į 
Lietuvą užsakytą savaitraštį, 
kuris pirmiausia skiriamas 
vietoje gyvenantiems prenu
meratoriams. Dabar, varty
dami laikraščio puslapius, 
mes matome, kad jūs regu
liariai jį leidžiate, įveikiate 
visus sunkumus, kurie pasi
taiko jį paruošiant, sureda
guojant ir atspausdinant. 
Džiugu patirti, kad mūsų 
spėlionės buvo visai be pa
grindo, kad jūs pasiaukoja
mai tęsiate laikraščio leidimo 
darbą.

Per atostogas aplankiau 
brolį, dirbantį paprastu dar
bininku kiaulių fermoje. Jo 
žinioje — elektrinių mecha
nizmų aptarnavimas: paleisti 
ir laiku išjungti elektros mo
torus, kurie suka pašaro pa
davimo konvejerius. Jis dvi 
dienas dirba, o sekančias dvi 
turi išeigines, kurių metu 
prižiūri didžiulį asmeninį so
dą. Šiemet labai užderėjo 
vyšnios, slyvos ir obuoliai. 
Supirkimo punktai nespėja 
priimti visą derlių.

Linkiu jums nenuilstamai 
darbuotis laikraščio leidybo
je. Malonu sekti iš “Laisvės” 
puslapių, kokiais rūpesčiais 
gyvenate, kaip taikliai atsi
liepiate į daugelį pasaulinės 
politikos įvykių, kaip pabe- 
riate pipirų ant jautrios vie
tos tiems, kas nemato šių 
dienų tikrovės, žengiančios į 
nuolatinį įtempimo mažini
mą.

Spaudžiu jums dešinę
J. S.

Žymus veikėjas 

ir švietėjas

Mordecai Johnson
Šalies sostinėje Washing

tone iš gyvųjų tarpo išsiskyrė 
86 metus sulaukęs Dr. Mor
decai Wyatt Johnson. Jis 
buvo pirmas juodasis veikė
jas užimti Howard Universi
teto prezidento postą. Labai 
veikliai ir energingai darba
vosi už juodųjų ir kitų mažu
mų teises. Jis buvo priešin
gas Vietnamo karui ir simpa
tizavo Tarybų Sąjungos ir 
kitų socialistinių kraštų pa
stangoms išvengti naujo pa
saulinio karo.

IEVOS MIZARIFA

Rugpjūčio 20 d. L 
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Dešimtmečiai, 
skirti pažangai

IEVOS MIZ ARIENĖS 70-OSIOMS GIMIMO METINĖMS

Rugpiūčio 20 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiume įvyko pažangios Amerikos lietuvių visuomenės 
veikėjos Ievos Mizarienės pagerbimas. Raštą apie Lietuvos 
TSR nusipelniusios veikėjos garbės vardo suteikimą Ievai 
Mizarienei įteikia Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkas Antanas Barkauskas.
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JAV lietuvių darbininkų 
kova už socialinę pažangą, 
demokratiją ir taiką iškėlė 
visą eilę žymių visuomeninių 
veikėjų-moterų. Viena jų — 
pažangi JAV lietuvių visuo
menės veikėja Ieva Mizarie- 
nė.

Žvelgdama į praeitį, I. 
Mizarienė taip apibūdino pir
muosius savo visuomeninės 
veiklos žingsnius: “Darbinin
kų judėjime pradėjau daly
vauti, būdama penkiolikos 
metų. Tuo metu veikė Lietu
vių moterų progresyvus susi
vienijimas (LMPS), į kurį ir 
įstojau. Išrinko to susivieniji
mo sekretore. Nuo to laiko ir 
dirbu visą gyvenimą pažan
giose lietuvių draugijose“.

Ir tikrai, I. Mizarienė nuo 
ankstyvos jaunystės ištisus 
dešimtmečius • aktyviai dar
buojasi žymiausiose JAV pa
žangiųjų lietuvių organizaci
jose, ypač I. Mizarienė daug 
nusipelnė, leidžiant ir plati
nant pažangiąją spaudą; ji 
kelerius metus dirbo LMPS 
organe “Darbininkių balse“, 
šiuo metu darbuojasi “Lais
vės“ administracijoje, talki
ninkauja jos redakcijoje. Ju
biliatė suranda laiko ir meno 
saviveiklai —• dalyvauja vie
no seniausių emigracijoje 
“Aido” choro, įsikūrusio dar 
1912 m., kultūrinėje veikloje. 
Tenka stebėtis I. Mizarienės 
energija, pasišventimu visuo
meninei veiklai: “Bet gal 
šitaip ir gerai, — sako jubilia
tė, — kada daugiau dirbi, 
tada atsiranda ir daugiau 
noro veikti, jaučiuosi glau
džiai susijusi su pasauliu”.

Reikšminga I. Mizarienės 
veikla LLD (Lietuvių litera
tūros draugijoje): nuo 1964 
m. ji yra šios pagrindinės 
JAV pažangiųjų lietuvių or
ganizacijos Centro Komiteto 
sekretorė. Jau keliolika metų 
seniausiame užsienyje lei
džiamame LLD “Šviesos“ 
žurnale kiekviename nume
ryje skaitome jos parašytą 
puslapį “LLD reikalai”. LLD 
Centro Komiteto sekretorė 
“LLD reikaluose” svarsto 
opiausius draugijos organiza
cinius reikalus, rūpinasi jos 
gretų telkimu, aptaria leidy
binę veiklą. Čia yra supažin
dinama ir su visais leidiniais, 
kuriuos įsigis draugijos na
riai.

LLD pernai atšventė įspū
dingą 60-ties metų jubiliejų. 
Ji yra viena iš seniausių 
lietuvių visuomeninių organi
zacijų užsienyje, ir išties 
būtų sunku pervertinti jos 
reikšmę visam JAV pažan-,

giųjų lietuvių judėjimui. Pa
grįstai I. Mizarienė teigia, 
kad be LLD pagalbos būtų 
sunku išsilaikyti ir pažangia
jai spaudai — “Laisvei“, “Vil
niai”, “Šviesai”. LLD nuo 
savo veiklos pradžios — 1915 
m. iki šių dienų yra išleidusi 
ar draugijos nariams parūpi
nusi arti 100 įvairaus pobū
džio leidinių.

I. Mizarienė aktyviai reiš
kiasi ir JAV pažangiųjų lietu- 
vių-moterų visuomeninėje 
veikloje. Žurnalo “Moterų 
balso” redakcinėje komisijoje 
keleris metus dirbo ir gerbia
moji jubiliatė.

Šiuo metu L Mizarienė yra 
LMK (Niujorko lietuvių mo
terų klubas) pirmininkė. Klu
bo narės rengia įdomius susi
rinkimus, svetingai sutinka 
svečius iš Tarybų Lietuvos. 
Labai gražiai LMK paminėjo 
Tarybų valdžios Lietuvoje 
35-ąsias metines.

Ilgą laiką JAV moterys 
neturėjo lygių pilietinių tei
sių su vyrais. Ir mūsų dieno
mis moterys darbininkės te
bejaučia diskriminaciją, pasi
renkant darbą, gaunant atly
ginimą ir 1.1. Todėl LMK, jos 
pirmininkė rūpinasi supažin
dinti visuomenę su įžymiomis 
JAV moterimis-kovotojomis 
prieš imperializmą; pagerbia
mos ir žymios lietuvių pažan
gaus judėjimo veikėjos, mini
mi jų jubiliejai.

Kalbėdama apie JAV mote
rų socialinę nelygybę, I. Mi
zarienė rašė: “Reikia, kad 
moterys sustiprintų savo vei
klą kovbje už lygias teises su 
vyrais visose srityse, o ypač 
padidinti atsakomybę ir vaid
menį ekonominiame, sociali
niame ir kultūriniame JAV 
gyvenime“. Kovos prieš iš
naudojimą, prieš moterų dis
kriminaciją tema JAV demo
kratinėje visuomenėje ir 
šiandien yra labai aktuali. I. 
Mizariene aktyviai dalyvavo 
1975 m. Tarptautinių moters 
metų J&.V pažangiųjų lietu
vių organizuotuose rengi
niuose.

Amerikos demokratinės jė
gos, ypač moterys, aktyviai 
kovoja už taiką. 1963 m. I. 
Mizarienė JAV delegacijos 
sudėtyje dalyvavo Pasauli
niame moterų taikos kongre
se Maskvoje, kuris nurodė 
pasaulio moterims politinio ir 
socialinio išsivadavimo kelią, 
sutelkė kovotojų už taiką 
gretas.

JAV imperializmo ginkluo
ta agresija Vietname sukėlė 
atkaklesnį demokratinių' 
sluoksnių antikarinį judėji

mą, kuriame veikliai dalyva
vo ir pažangiosios lietuvės.

Vietnamo karo metais JAV 
moterys susivienijo į judėji
mą, žinomą “Moterys kovoja 
už taiką” vardu. Kaip nurodė
l. Mizarienė, JAV istorijoje 
“tur būt, pirmą kartą jos taip 
griežtai pasisakė prieš karą, 
išreiškė taikos norą. Ameri
koje protestavo ir demons
travo moterys, kurios anks
čiau niekada šito nedarė”. 
Reikšminga, kad JAV kovoje 
už nusiginklavimą ir taiką 
ryškiai skambėjo ir pažangių
jų lietuvių-moterų balsas, 
kad jos dalyvavo antikarinė
se manifestacijose, gatvių de
monstracijose, reiškė protes
tą prieš JAV imperializmo 
agresiją.

I. Mizarienė gimė ir augo 
Amerikoje. Ji tik iš motinos 
pasakojimų pažino ir pamilo 
savo tėvų žemę. I. Mizarienė 
dar 1929 m. lankėsi Tarybų 
Sąjungoje ir Lietuvoje. 1960
m. apsilankiusi Tarybų Lie
tuvoje, jubiliatė pamatė 
neatpažįstamai pasikeitusius 
ir žmones, ir kaimus, ir 
miestus. Lygindama įspū
džius, patirtus buržuazinėje 
Lietuvoje, su šiandienos ta
rybinių žmonių buitimi, jubi
liatė pastebi kontrastą tarp 
buvusio skurdo ir pasiturin
čio gyvenimo. Jos nuomone, 
netgi žmonių nuotaika yra 
pakitusi. Mūsų dienomis ji 
pakili, džiugi. Tarybų Lietu
voje I. Mizarienė yra viešėju
si dešimts kartų, tris kartus 
gėrėjosi jubiliejinėmis Lietu
vos dainų ir šokių šventėmis. 
Per tuos metus ji įsigijo daug 
asmeninių draugų; ir nežinia, 
teigia jubiliatė, kur jų yra 
daugiau: ar Amerikoje, ar 
Lietuvoje. Ji teigia, kad 
“kiekvienas atvykimas į Lie
tuvą suteikia daug energijos, 
nuotaikos, kelia norą dar 
veikliau dirbti pažangiajame 
JAV lietuvių judėjime”. Ju
biliatė Tarybų Lietuvą laiko 
ne svečia šalimi, o- savo 
namais, kurie kas keli metai 
ją nustebina vis naujais dar
bo žmonių laimėjimais. Kiek
vienos viešnagės metu ji 
aplanko ir savo bendražygio, 
gyvenimo draugo R. Mizaros 
kapą ant Juodžio kalno Savi- 
lionyse . . .

I. Mizarienės viešėjimas 
tėvų žemėje turi visuomeni
nę svarbą. Patirtus Tarybų 
Lietuvoje įspūdžius ji gyvu ir 
spausdintu žodžiu perteikia 
tautiečiams. Jai tenka atrem-

LAISVĖS VAJUS
Vajus prasidėjo rugsėjo 1 d. ir baigsis lapkričio 30 d.
Štai pirmas pranešimas iš mūsų ikišiol užsiregistravusių 

vajininkų. Ši ataskaita įima mus pasiekusius laiškus iki 
pabaigos rugsėjo 17 d.

KONTESTANTŲ STOVIS
Punktai

Kanados vajininkai........................................................... 1,566
Miami, Fla. — N. Kešmantienė, V. Bovinas................. 818
Brooklyn, N. Y. — N. Ventienė ir A. Mitchell............. 666
M. Uždavinis, Norwood, Mass........................................ 444
Connecticut vajininkai.................................................... 390
Philadelphia, Pa. — R. Merkis....................................... 288
Long Island vajininkai.................................................... 256
S. Rainard, Brockton, Mass............................................. 222
J. Jaskevičius, Worcester, Mass.......................   168
J. Kontenis, Rochester, N. Y. ....................................... 150
Detroit, Mich. .................................................................. 100
New Jersey vajininkai.................................................... 96
Baltimore, Md................................................................... 80* * *

Tai taip pradėjome vajų. Laukiame daugiau vajininkų.
Taisyklės tokios pat kaip praėjusiais metais, kas liečia 

aukas į fondą — tik pačių vajininkų prisiųstos aukos bus 
įskaitomos į punktus. * * *

Per šį laikotarpį gavome 7 naujus skaitytojus. V. 
Marozienė iš Miami, Fla., užrašė 3; A. Byrąs iš London, 
Kanados, užrašė 2; po vieną užrašė M. Doveikienė iš 
Hamilton, Kanados ir Ignas Kamarauskas iš Oakland, Cal.* * *

Į fondą aukų gavome:
Per A. Byrą, London, Ont., Canada........................ $122.00

Aukojo: Antanas Byra..................................$50.00
Paul Pajuodis................................. 50.00
Geo. Aleliūnas............................... 10.00
John Broga. ...................................   10.00
Paul Mažylis................................... 2.00

Anna Phillipse, Stamford, Connecticut, 
per A. Juškevičienę............................ 110.00

P. Bepirštis, Toronto, Ont., Canada......................... 100.00
J. U., Detroit, Mich...................................................... 100.00
A. P. Gabrėnas, Miami, Fla. ...........................  100.00
LLD 6 kp., Brockton, Mass., per S. Rainard aukoto

jų vardai paskelbti korespondencijoj............ 91.00
P. J., Dearborn, Mich................................................... 50.00
Alf. Maigis, Toronto, Ont., Canada........................... 50.00
Lucy Janis, Portland, Ore............................................ 40.00
J. Jasevičius, Worcester, Mass................................... 40.00
LDS 74 kp., Bridgeport, Conn., per M. Arison........ 35.00
Stanley Repšys, London, Ont., Canada (liko nuo jų

sutiktuvių “parės”)...............................  25.00
V. Venskūnienė, Brooklyn, N. Y................................. 20.00
W. ir A. Juškevičiai, Stamford, Conn......................... 20.00
M. Valatkienė, Bridgeport, Conn................................ 10.00
J. Zįulys,.Tpręnfo, Ont,, Canada ,....................... . 6.00
August Gerbut, Farmington, Conn......... ................... 5.00
J. Kazlauskas, Philadelphia, Pa.................................. 5.00
V. Rudin, LaSalle, Que., Canada......... ..................... 5.00
A. Lugauskas, Northport, N. Y.................................. 2.00* * *

Viso čia skelbiamų aukų gavome $936, pridėjus prie 
pirmiau skelbtų aukų, į fondą iki rugsėjo 17 d. pabaigos 
įplaukė $3,591.

Širdingai visiems dėkojame.* * *
Praėjusios savaitės ataskaitoje buvo pažymėta, kad E. N. 

Jeskevičiūtė aukojo $84, o turėjo būti $66; Gasparas J. 
Kvetkas aukojo $15, o buvo pažymėta $20. Atsiprašome.

Administracija

Ar buvo uostas Falangoje?
Kada Palangą imta naudoti 

kaip uostavietę? Kur tuo me
tu sustodavo laivai? Ar buvo 
čia uosto molai? Kada ir 
kuriam tikslui buvo pastaty
tas dabartinis Palangos til
tas? Šie ir daug kitų klausimų 
iškyla dažnam Lietuvos pajū
rio gyventojui ar svečiui.

Kaip uostas Palanga žino
ma labai seniai. Metraščiuose 
minima, kad XIII—XIV am
žiuje čia jau atplaukdavę pre
kybos laivai. Rąžės upė, ku
rios žiotys, matyt, buvo nau
dojamos kaip uostavietė, tuo 
metu buvo daug vandenin- 
gesnė. Primityvūs uosto įtva
rai galėjo suteikti prieglobstį 
nedideliems prekybos lai
vams, kurie plaukiodavo tiek 
jūra, tiek upėmis.

Kai kurie autoriai tvirtina, 
kad vėlyvaisiais viduramžiais 
Palangoje buvo geras uostas. 
Nuo atviros jūros jį skyrė 
akmeninė siena, dabar esanti 
maždaug 2-3 m. gilumoje. Ji 
prasidėjusi į šiaurės vakarus 
nuo Birutės kalno ir ėjusi 
apie 200 m. link dabartinio 
tilto. Šią sieną mini ir inžinie
rius Šimoliūnas, 1922 m. vyk
dęs tyrinėjimo darbus Palan
goje, po to vadovavęs uosto 
statyboje Šventojoje.

1705 m. taikos sutarties su 
švedais sąlygose minimas Pa
langos uostas. Jį naudoti bu
vo uždrausta, nukreipiant vi
są prekybą per Rygos uostą, 
tuo metu kontroliuojamą šve

dų. Sąlygose taip pat nusta
tyta teisė konfiskuoti laivus 
su prekėmis, jei jie ves pre
kybą per Palangą.

Yra pagrindo manyti, kad, 
minint Palangos uostą, dau
geliu atveju galvoje turima 
Šventoji. Per ją tuo metu 
vyko aktyvi prekyba su Dani
ja, Švedija, Olandija ir ypač 
su Anglija. Anglų pirklys 
Horstas 1685 m. net įsteigia 
čia savo kontorą ir sandėlius. 
Šventojoje buvo du gerai 
įrengti žiemos baseinai. Tam 
pačiam inžinieriui Šimoliūnui 
vadovaujant, 1927 m. vyk
dant Šventosios uosto staty
bą, buvo atkasti ir senojo 
uosto molai.

Jei Palangoje būtų buvęs 
uostas, čia turėjo suklestėti 
ir žvejyba žymiai daugiau, 
negu Šventojoje, nes Palan
gos gyvenvietė tuo metu bu
vo žymiai didesnė. Tačiau 
1765 m. Lietuvos iždo komisi
jos knygose, kur minimas 
duoklių žuvimi dydis abiems 
gyvenvietėms, Šventajai ten
ka žymiai didesnė duoklė. 
Matyt, ir žvejų buvo žymiai 
daugiau, nes jų maži laivai 
tikrai galėjo rasti čia prie
globstį nuo audrų.

Tai, kad Palangos vardu 
dažnai buvo vadinamas Šven
tosios uostas, patikrina ir 
faktas, jog, Šventajai kaip 
uostui ėmus smukti, nebesu
tinkamas ir Palangos uosto 
vardas. R. Žarom skis

ti Tarybų Lietuvos priešų 
antitarybinius šmeižtus ir 
prasimanymus. I. Mizarienė 
vienos viešnagės tėvų žemėje 
įspūdžius yra aprašiusi kny
goje “Jaudinantys susitiki
mai” (V., 1965 m.) Joje 
autorė per Tarybų Lietuvos 
moterų likimus atskleidžia 
mūsų gimtojo krašto tikrovę, 
pastebi tėvų žemės darbo 
žmonių dvasinį grožį. I. Miza
rienės nuomone, kiekviena
me žingsnyje Lietuvoje pas
tebimą aukštą dvasinės kul
tūros lygį būtų netikslu va
dinti “dideliu pasiekimu, lai
mėjimu”, nes tai yra “būdin
gas tarybinio žmogaus bruo
žas”.

I. Mizarienė negaili pastan
gų, stiprinant išeivijos ir 
gimtinės savitarpio ryšius. 
Praėjusiais metais- ji daug 
pasidarbavo, organizuodama 
trijų LLD narių grupių lan
kymąsi Tarybų Lietuvoje, 
gausus šios draugijos narių 
būrys dalyvavo Tarybų val
džios Lietuvoje 35-ųjų meti
nių iškilmėse. Savo ruožtu 
JAV pažangieji lietuviai sve
tingai sutinka Tarybų Lietu
vos pasiuntinius: “Mes labai 
didžiuojamės — teigė Lietu
vių kooperatinės spaudos 
bendrovės suvažiavimo dele
gatai, — jau gan dažnais 
svečiais iš Tarybų Lietuvos. 
Visi jie yra laukiami, visi jie 
palieka mūsuose kuo gražiau
sią įspūdį. Lauksime jų dar 
daugiau”. Šį sveikinimą Ta
rybų Lietuvos darbo žmo
nėms, siųstą 1971 m., pasira-

St. Petersburg, Fla.
PRANEŠIMAS

Senior Citizens’ Klubo susi
rinkimas įvyks spalio 9 d., 
šeštadienį, 10:30 vai. ryto, 
Klubo salėje, 314—-15th 
Ave., St. Petersburg, Fla.

Po susirinkimo, 12 vai. bus 
pietūs. Kviečiame į pietus 
atsilankyti ir nenarius.

V. Bunkienė

Stockholm. — Valdžia ofi
cialiai paskelbė Švedijos par
lamento rinkimų rezultatus. 
Socialdemokratai laimėjo 152 
vietas, o dešiniųjų koalicija 
— 180.

šė ir I. Mizarienė. I. Mizarie
nė Tarybų Lietuvos ir išeivi
jos ryšių stiprėjimą vertina 
kaip indėlį į JAV ir Tarybų 
Sąjungos bendradarbiavimo 
stiprinimą.

Tokia yra gerbiamoji jubi
liatė — žymi JAV pažangiųjų 
lietuvių organizacijų veikėja, 
kultūrinės veikloj entuziastė, 
nenuilstanti pažangiosios 
spaudos darbuotoja, nuoširdi 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nių bičiulė, atradusi čia, tėvų 
žemėje, antrąją gimtinę. Gy
vuok ilgai, brangi drauge, ir 
būk kupina energijos, kaip iki 
šiolei! P. Petronis

“Tėviškės” draugijos 
prezidiumo pirmininkas 

(Komunistas, 9-1976)

Užprotestavo

Dimitri Polyansky
Tokyo. — Tarybų Sąjun

gos ambasadorius Dimitri 
Polyansky įteikė Japonijos 
vyriausybei Tarybų Sąjun
gos vyriausybės griežčiausį 
protestą prieš ardymą lėktu
vo “MIG 25”. Šis Japonijos 
pasielgimas labai pablogins 
jos santykius su Tarybų Są
junga.

Svarbu, kad Japonijos Ge
neralinė Darbo Konfederaci
ja griežtai pasmerkė Japoni
jos ir JAV militaristus už 
užgrobimą tarybinio lėktuvo.

Syracuse, N. Y. — Senato
rius James Buckley labai 
aštriai kritikavo Aukščiau
siąjį Teismą už draudimą 
valdžios fondais remti priva- 
tiškas religines mokyklas. 
Senatorius nori prisigerinti 
katalikų bažnyčios hierarchi
jai.

Didelė, bet 
nepanaudojama 

žurnalistų jėga
Šiomis dienomis Suomijos 

sostinės Helsinkio vardas vėl 
plačiai nuskambėjo per visa 
pasaulį. Dalykas tas, kad 
Helsinkyje vėl įvyko svarbus 
tarptautinis sąskrydis. Jame 
suvažiavimą atlaikė Tarptau
tinė Žurnalistų Organizacija. 
Šiuos žodžius rašant apie 
suvažiavimo nutarimus nieko 
dar nesigirdi.

O žurnalistų Organizacija 
yra didelė jėga, jeigu ji būtų 
panaudojama geriems tiks
lams, kaip, pavyzdžiui, kova 
už pasaulinę taiką, už tautų 
draugystę, už panaikinimą 
mūsų Žemėje skurdo ir t. t. 
Joje priklauso 109 šalių žur
nalistai. Ji šiandien turi 
150,000 narių. Šiemet jai 

sukanka 30 metų.
Žurnalistų Organizacijai 

priklauso įvairių pažiūrų ir 
įsitikinimų žurnalistai. Gal 
todėl iki šiol jinai ir negalėjo 
pasižymėti tarptautinių įvy
kių arenoje.

Iš reportų suvažiavimui 
paaiški, kad šiandien pasau
lyje išleidžiama 8,000 dien
raščių su keturiais šimtais 
milijonų tiražu. Šiandien, be 
to, veikia 24,000 radijo stočių 
ir 21,000 televizijos transmi
terių.

Mokslininkai 
dar netikri

Pasadena, Cal. — “Viking 
I” ir “Viking 1” jau suteikė 
daug svarbių informacijų 
apie planetą Marsą. Bet iš jų 
mokslininkai dar vis negali 
prieiti išvados, kad Marse 
randasi kokia nors gyvybė. 
Tyrinėjimas ir studijavimas 
šio moksliniu požiūru svar
baus klausimo turės būti 
tęsiamas toliau.

Washingtonas. — Amerika 
ir V. Vokietija pasirašė su
tartį kooperuoti su Teisingu
mo Departamentu, kuris ty
rinėja Lockheed korporacijos 
nelegališkas lėktuvų tran
sakcijas. Korporacija papir
kinėja V. Vokietijos valdinin
kus gavimui iš jų lėktuvams 
užsakymus.

Netikras dėl savo 
politinės ateities

Nelson Rockefeller
Washingtonas. — Buvęs il

gametis New Yorko valstijos 
gubernatorius ir dabartinis 
viceprezidentas Nelson Roc
kefeller sakosi esąs dar neap
sisprendęs dėl savo politinės 
veiklos ateityje. Jis sako esąs 
tik tiek tikras, kad jokiu 
būdu negalėtų pasitenkinti 
tiktai privatišku uždaru gy
venimu. Jis linksmas ir pasi
tenkinęs tiktai kokioje nors 
visuomeninėje veikloje.

Mr. Rockefelleris yra mul- 
timilionierius, todėl jam ne
tenka rūpintis iš kur duona 
ateis, kai su šių metų pabaiga 
jo viceprezidento tarnyba pa
sibaigs.

Londonas. — Anglijos val
džia atsisako uždrausti Angli
joje verbuoti už pinigus par
sidavėlius kovai prieš tauti
nio išsilaisvinimo judėjimą 
Afrikoje ir kituose kontinen
tuose. Kaip žinia, tokie žmog
žudžiai buvo naudojami An
goloje prieš liaudies judėji
mą.

Skurdžių eilės 
žymiai pagausėjo

Washingtonas. — Federali
nis Cenzo Biuras p r i p ažj s ta, 
kad šiandien šioje šalyje turi
me 26,000,000 skurdžių, tai 
yra žmonių, kurie neturi 
reikalingų pajamų žmoniš
kam pragyvenimui. Iš tikrų
jų, jų yra gerokai daugiau.

Kaip ten bebūtų, Biuras 
sako, kad skurdžių skaičius 
tik per vienus 1975 metus 
paaugo 2,500,000!
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Kodėl ir kaip pries 200 metų 
gimė Jungtinės Valstijos?

JOHN ADAMS
1735—1826

J. GASIŪNAS

(Pabaiga iš praeito num.)
Pirmas Kontinentas Kongresas (1774 m.) dar neturėjo 

aiškaus nusistatymo. Daugelis atstovų svyravo, bijojo kal
bėti apie nepriklausomybę, tikėjosi kokių nors nuolaidų 
gauti iš Britanijos imperijos. Adamsui tas baisiai ne
patiko. Jisai nurodinėjo, kad Amerikos žmonės turi reng
tis militaririiam išstojimui, turi lavintis militarinio muš
tro, bet, jeigu bus galima, vengti karo. Jis pabrėžė pasa
kymą—jeigu bus galima. Kongresas tuo metu kalbėjo tik 
apie atsisakymą vesti prekybą su Britanijos imperija. 
Daugelis atstovų bijojo Naujosios Anglijos patarimus pri
imti, nes jie skaitė Naująją Angliją perdaug kairiai nu
siteikusią.

Antrasis Kongresas susirinko geg. mėn., l'V75 m. Dva
sia to Kongreso buvo pakilusi, nes susirinkę atstovai jau 
buvo matę ir jautę Lexingtono ir Concordo mūšius. John 
Adams tada, kalbėdamas apię ♦ ginkluotulsusikirtimą, nu-/ 
rfcdė, kad tiktai tokia kova gali kolonijoms suteikti ne-A 
priklausomybę. Adams patarė kolonijoms nedelsiant su
daryti savo valdžią ir paskelbti kolonijas laisvomis ir ne
priklausomomis valstijomis. Bet Kongresas dar vis nema
tė reikalo paskelbti kolonijų nepriklausomybę.

'Birželio mėn. sesijoj Adams duoda Kongresui įnešimą 
paskirti Washingtoną karinių jėgų komandierium. Po 
ilgų diskusijų tas įnešimas užgirtas. Tai buvo pirmas ir 
labai svarbus žygis suvienijimui Amerikos kolonijų kovo
jančių jėgų. Tai buvo pradžia sekančių didžiųjų mūšių, 
kurie nulėmė ilgų melų kovą už Jungtinių Valstijų ne
priklausomybę.

Adams tuo, betgi, nepasitenkino. Sykiu su Samueliu 
Adamsu jis nuolatos kalbėjo, kad reikia Kongresui pa
skelbti nepriklausomybę. Laikas tam brendo. Ta istorinė 
diena artinosi.

Birželio 7 d., 1776 m., Richard Henry Lee, Virginijos 
atstovas pasiūlė Kongresui, kad “šios kolonijos yra ir turi 
teisę būti laisvos ir nepriklausomos.” John Adams tuojaus 
tą pasiūlymą parėmė. Prasidėjo tuo klausimu plačios dis
kusijos. Liepos 1 d. pasisakyta už įnešimą. Išrinkta Ne
priklausomybės Deklaracijos komitetas, į kurį įėjo ir 
Jeffersonas, Franklinas, John Adams.

Liepos 4 d., 1776 m., perskaityta Kongrese Nepriklau
somybės Deklaracija ir tuojaus užgirta. Su ta diena Ame
rikos Kolonijos pasiskelbė Amerikos Jungtinėmis Vals
tijomis, visiškai nepriklausomomis.

Adams sėkmingai darbuojasi tiek revoliuciniame kare, 
tiek ir užsieninėj diplomatijoj. 1777 m. jis buvo Jung
tinių Valstijų, naujos nepriklausomos valstybės, atstovu 
Francūzijoj, 1779—Anglijoj, vėliau—Holandijoj.

Anglijon jis buvo pasiųstas sudarymui pastovios taikos 
ir prekybos sutarties. Holandijoj būdamas jis susitarė dėl 
bendros prekybos ir iš tos šalies gavo $2,000,000 paskolą 
Jungtinėms Valstijoms. Tai buvo svarbūs diplomatiniai 
laimėjimai. Tai buvo praskinta dirva naujiems laimėji
mams kitose Europos šalyse.

Kai Jurgis Washingtonas buvo išrinktas pirmuoju pre
zidentu, tai John Adams gavo vice-prezidento vietą. 1792 
m. jis vėl buvo išrinktas vice-prezidentu.

1796 metais, Jurgiui Washingtonui pasitraukus į priva
tinį gyvenimą, John Adams, kaipo federalistų partijos 
.kandidatas, išrenkamas prezidentu. Anti-federalistas Jef
fersonas pralaimi rinkimus; jis tampa vice-prezidentu.

Federalistų partiją tuo metu kontroliavp turtingasis 
Amerikos sluoksnis, kurio vyriausiu vadu buvo aristokra
tiškų pažiūrų Hamiltonas. AntLfederalistams vadovavo 
Jeffersonas, demokratinių pažiūrų žmogus, griežtai ko
vojąs prieš aristokratus. Jeffersonas ir Samuel Adams 
kėlė klausimą apie vergų paliuosavimą ir. turtingosios kla
sės pažabojimą. Jeffersonas taipgi reiškė didelės simpa
tijos Francūzijos Revoliucijai, kuri iškėlė laisvės, lygy
bės ir brolybės obalsį.

Kongrese, tokiu būdu, ėjo atkakli kova tarp Hamiltono 
ir Jeffersono frakcijų. John Adams bandė vidurio jieškoti. 
'Jis išstojo tiek prieš Hamiltoną, tiek prieš Jeffersoną. 
Jo administracija, todėl, susitiko didelių kliūčių ir kivir
čų. Federalistų partijos įtaka visuomenėje pradėjo smar

kiai smukti. Hamiltonas paskelbė prez. Adamsui griežtą 
kovą.

Prez. Adamso vyriausybės santykiai su užsieniu taipgi 
nekokie tuo metu buvo. Anglija vėl pradėjo prie Jung
tinių Valstijų kabinėtis, o Francūzijos direktorija pradėjo 
karą provokuoti. O jaunai valstybei tuo laiku karas buvo 
baisiai nepageidaujamas, tiesiog pražūtingas. Adams tai 
suprato ir dėjo visas pastangas kaip nors susitarti, kad 
karo pavojų prašalinti.

Visai nesiklausęs savo vyriausybės narių nuomonės, jis 
paskiria specialę taikos komisiją tartis su Francūzija. 
Hamiltonas, kuriam rūpėjo įtraukti Jungtines Valstijas 
karau prieš Francūzija ir tokiu būdu padėti Anglijai, pra
dėjo bjaurią kampaniją prieš prez. Adamsą. Bet jis nieko 
nelaimėjo. Jungtinės Valstijos susitarė su Francūzija ir 
tokiu būdu karo buvo išvengta. Anglijos politika supju
dyti Ameriką su Francūzija buvo smarkiai sumušta, o 
federalistų partija visai susmuko. Demokratijos jėgos lai
mėjo. Hamiltoninei aristokratijai buvo užduotas skaudus 
smūgis.

1800 m. Jeffersonas liekas išrinktas prezidentu ant re- 
publikonų-demokratų partijos tikieto. Adams pralaimi 
rinkimus. Su tuo jis pasitraukia iš visuomeninio veikimo 
ir apsigyvena savo gimtiniam miestelyj Quincy, Mass.

Mirė jis liepos 4 d., 1826 m., beveik toj pačioj valandoj 
su Jeffersonu. Prieš mirtį Adams ir Jeffersonas, užmir
šę pirmesnius kivirčus, vėl susidraugavo. Federalistų par
tija jau buvo pakrikusi. Ji mirė 1816 m.

Federalistų partijos vadovybė prisidėjo prie jos numari
nimo. Ji kivirčinosi, kam Adams sauvališkai paskyręs sa
vuosius žmones į komisiją tartis su Francūzija išvengi
mui karo. Nors Adams, kaipo prezidentas, ir turėjo kon
stitucinę teisę tai padaryti, bet Hamiltono grupė, kurios 
šalininkų buvo nemažai pačioje vyriausybėje, vistiek 
Adamsą pasiutusiai šmeižė, net beveik išdaviku apšaukė. 
Sekančiuose rinkimuose jo kandidatūros Hamiltono grupė 
neparėmė ii’ todėl jis nebeturėjo jokių progų toliaus būti 
prezidento vietoje.

Federalistų vadai didžiai neapkentė Francūzijos Revo
liucijos. Todėl natūralu, .kad jie reiškė daugiau simpatijų 
Anglijai, kai ji 1793 metais kariavo su Francūzija, ne
paisant to, kad Francūzija žymiai pagelbėjo Amerikos 
Kolonijoms revoliuciniame kare prieš Angliją. Kadangi 
Adams buvo linkęs palaikyti draugiškus su Francūzija 
santykius, tai Hamiltono klika dirbo išsijuosusi kaip ge
riau Adamsą diskredituoti. Tuo pačiu metu pradėta dis
kredituoti ir pati respublikos sistema, ir kelti į padangęs 
monarchijos idėja. Anti-federalistai, Jeffersono vadovy
bėje, išvystė plačią kampaniją prieš Hamiltoną ir prieš 
monarchistus, kaipo demokratijos priešus. Toje aštrioje 
kovoje Adamso vidurio politika negalėjo išsilaikyti. Jef
fersonas kovojo ir prieš Adamsą, kaipo vieną federalistų 
vadų.

Jeffersonas ir visi kiti anti-federalistai stojo už aktyvį 
rėmimą Francūzijos revoliucinės vyriausybės, kuri, jie 
sakė, kovoja už tuos pačius principus, už kuriuos ameri
kiečiai vedė karą per 7 metus. Federalistai, užtai, apšau
kė Jeffersono šalininkus maištininkais ir valstybės prie
šais. Federalistų pasidarbavimu, 1798 m. išleista “Alien 
ir Sedition”- įstatymai, kurie varžė opoziciją kritikuoti 
federalistų vyriausybę. Anti-federalistai nurodė, jog tie 
įstatymai yra žalingi respublikai; jie naikina asmeninę 
laisvę, kurią J. V. Konstitucija laiduoja; tokie įstatymai 
rengia dirvą monarchijai.

Federalistų partijos programa buvo, maždaug, tokia: 
už tvirtą vyriausybę, kuri turėtų būt susijusi su banki
ninkų ir didžiųjų žemės savininkų interesais; už nesikiši
mą į užsienio reikalus; už suvaržymą laisvės opozicijai; 
už žiaurų persekiojimą tų, kurie reiškia Francūzijos Re
voliucijai simpatijas. Kadangi Adams visada palaikė 
glaudžius ryšius su federalistais, tai ir jo įtaka, kaip ir 
federalistų, iki 1800 metų visai susmuko plačiose masėse. 
Su mirtimi federalistų partijos kartu politiniai pasimirė 
ir John Adams.

Zaiasų krašte, tebežaliuoja garsusis Stelmužės ąžuolas, 
kurio amžius siekia du tūkstančius metų. Jo liemeniui 
apjuosti reikia 13 metrų virvės. Ąžuolas saugomas valsty: 
bės, karts nuo karto “paremontuojamas”.

V. Gulevičiaus nuotr.

A fighting
programf

L Slash the bloated military 
budget by 80%.

Use that wasted money for a dif
ferent kind of war—a war on poverty 
and slums. Use it to rebuild our cities; 
for quality, low-rent housing; for low- 
interest loans to home-owners; for 
new schools, hospitals and mass 
transit.

2. For jobs—cut the workweek
by law to 30 hours at 40 
hours’ pay.

Tax big business, not the working 
people, to finance jobs. Cut out the 
tax loopholes that permit the super
rich to get off tax-free. End all sales 
taxes and taxes on family incomes 
under $25,000.

3. End all cold war policies.
To prevent a nuclear holocaust 

and to provide more jobs, strengthen 
detente and trade between our nation 
and the socialist world. End CIA- 
Pentagon intervention in other lands. 
Normalize relations with Cuba. Live 
up to the Paris treaty with Vietnam 
by paying reparations for recon
struction there.

4. Independence for Puerto Rico.
End the sham of the so-called ''com

monwealth" status of Puerto Rico, * 
which is actually a U.S. colony. Close 
all U.S. military bases on the island, 
and turn over all political and indus
trial authority to a government be
holden only to the Puerto Rican peo
ple, not to U.S. big business and 
politicians.

5. Outlaw racism, which has 
poisoned the life of our nation.

Make racism a crime carrying 
prison penalties. Outlaw the KKK, 
Nazi and other racist and anti-Semitic 
outfits. Strengthen existing civil rights 
laws and their enforcement in all as
pects of life—employment, housing, 
education, health care and political 
representation.

6. Guarantee a secure future for
our youth.

End the scandalous situation where 
half the youth in the ghettos and bar
rios of our cities are jobless. Don't let 
the youth become an "excess bag
gage" generation. Restore and 
strengthen open admission and free
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tuition policies in the colleges. Pass 
q National Youth Act securing for 
youth the right to learn, work, live 
and hold public office. Guarantee job 
training and unemployment insur
ance for all youth, with or without 
previous job records.

7. End discrimination and estab
lish equality for women in social, 
political and economic life.

Guarantee equal pay for equal 
work by law. Dass affirmative action 
programs with teeth, including crim
inal penalties for discrimination 
against women.

8. Guarantee justice to our senior 
citizens.

Step up the scale of social security 
payments with built-in cost-of-living 
escalators. Lift the permissible wage 
level for working senior citizens to 
$7,500 without loss x>f social security. 
Reduce the deductible on Medicare 
to zero. Free fare on all local and 
interurban bus, rail and airlines.

9. Make the people’s health care a 
No.,,1 priority.

Pass a comprehensive National 
Health Act that will insure a program 
of preventive care and a full, free 
system of health and hospital facilities.

10. Abolish all anti-democratic 
and repressive laws.

Stop the disruption of people's or
ganizations by the FBI and CIA, and 
snooping on the people. Padlock the 
CIA and FBI. Abolish the anti-labor, 
anti-people's police "red squads/' Re
peal all anti-democratic election laws 
which restrict the ballot rights of 
minority parties and independents. 
Defeat the S. 1 bill, loaded with danger 
to the people's constitutional rights.

VISA LIETUVA LAUKIA
Ąžuolo lapų vainikas iškel

tas virš milžiniško pastato 
Mažeikių pakraštyje. Pagal 
seną tradiciją taip pažymėtos 
pirmosios pabaigtuvės: ati
duota naudoti gamybinė 
techninė bazė, kuri statys 
didžiausią šio penkmečio Ta
rybų Lietuvos pramonės ob
jektą — Mažeikių naftos per
dirbimo įmonę.

— Daug dar teks mūsų 
merginoms nupinti vainikų, 
— juokauja statybininkai. — 
Pirmąją gamyklos eilę, kuri 
turi stoti darbo rikiuotėn šio 
penkmečio pabaigoje, suda
rys keliasdešimt milžiniškų 
korpusų. Nemaža statinių 
bus ir po žeme, septynių-de- 
šimties metrų gylyje.

Aprėpti visą statybos aikš
telę, užimančią vos ne tūks
tantį hektarų, nuo žemės be
veik neįmanoma. Tik pakilus 
ant korpuso milžino stogo, iš 
keliasdešimties metrų aukš
tumos atsiveria didžiosios 
statybos panorama. Pačiame 
lauko centre baigiamas staty
ti pagrindinis korpusas, ku
riame bus perdirbama nafta. 
Štai ten, kur horizonto linija 
susilieja su melsvame tolyje 
dunksančiu pušynu, kyla ga
myklos elektrinė. Netoli jos,

žaliosiose Varduvos upės te
rasose, be perstojo gaudžia 
buldozeriai ir ekskavatoriai: 
statoma 220 metrų ilgio už
tvanka per Varduvą 14 metrų 
pakels vandens lygį ir suda
rys didelę dirbtinę jūrą. Nors 
gamyklos projektas labai to
bulas, jai vis tik reikės daug 
vandens.

Projektuodami Mažeikių 
kompleksą, inžinieriai daug 
dėmesio skyrė aplinkos ap
saugai. Sudėtingiems van
dens ir oro valymo įrengi
niams skiriama 25 milijonai 
rublių — daugiau kaip ketvir
tadalis lėšų, investuotų viso 
komplekso statybai. Tai už
tikrins visų Žemaitijos žalių
jų plotų, jos vandenų, ginta
rinio Baltijos pajūrio apsau
gą. Net gamyboje panaudo
tas vanduo 90 kilometrų tra
sa į Baltiją bus nuleidžiamas 
kur kas švaresnis, negu da
bar esąs jūroje.

Lie tu v os naftos chem ij os 
pirmagimį padeda statyti vi
sa šalis. Ką tik nutiesta gele
žinkelio atšaka atkeliauja są
statai su sudėtingais agrega
tais.

Naujos pramonės šakos su
kūrimas pareikalaus didelio 
būrio specialistų. Tam Kauno

Antano Sniečkaus Politechni
kos institute atidarytas spe
cialus skyrius, kuris ruoš in
žinierius — naftininkus. Ne
maža lietuvių naujosios spe
cialybės mokosi Azerbaidža
no, Rusijos Federacijos, Bal
tarusijos aukštosiose mokyk
lose. O neužilgo duris atvers 
ir Mažeikiuose baigiama sta
tyti profesinė technikos mo
kykla, kuri gamyklai ruoš že
mesnės grandies specialis- 
tus-naftininkus.

Dieną naktį netyla darbo 
gausmas Lietuvos didžiausio
je statybos aikštelėje. Žmo
nės ir technika skuba kuo 
greičiau įkvėpti gyvybę naf
tos chemijos milžinui, kurio 
labai laukia Tarybų Lietuva. 
Jam stojus rikiuotėn, respub
likai nebereikės įsivežti iš 
tolimų Tarybų Sąjungos rajo
nų ^ąilžiniškų benzino, mazu
to, dizelinio kuro, suskystin
tų dujų ir kitų naftos chemi
jos produktų kiekių: viskas 
£>us gaminama Mažeikiuose. 
O tai — dešimtimis milijonų 
rublių skaičiuojama ekonomi
ja: perpumpuoti naftą vamz
dynais ir gamintis jos pro
duktus vietoje atsieis maž
daug pusantro karto pigiau.
I R. Cėsna

KANĄ
Montrealo krt
APSIVEDĖ

Sandra Givytė a
R. Muir. I

Vestuvės buvo! 
Jaunieji gausiai ai 
o svečiai praleido 11 
mą laiką. |

Jaunieji išvyko ji 
leisti medaus menei

Linkiu gražaus gi 
GAVO ŽINIĄ I

E. PetrauskienėI 
navičienė, A. Juodi 
vo liūdną žinią iš TI 
Ten mirė jų mylimil

Gili užuojauta jų I 
MIRĖ jį

Rugsėjo 21 d. sS
S. Repšys, virš I 
Paliko nuliūdime žl 
zimierą, sūnų Kazį 
ir artimuosius. Ki| 
venČio valsčiaus, Į| 
skrities. J Kana® 
1928 metais. ||

Artimiesiems gifl 
ta, o velioniui teb® 
Kanados žemelė. 1

P. S. Joną tik 
iš ligoninės kur ii 
savaites. Gavo plal 
girną ir gysla buvffl 
plautį, tai neteko (S 
jo. I

Viso gero! I

Ne visi džiol 
"laimėjimui 
Kaip jau visiem! 

žinoma, Šią vasa| 
buvo sportinių 
centru. Pirm i aus 
Olimpiadą, kurioj 
šalių atletai demo 
vo gabumus ir jė 
sekė ledo rutuli] 
Televizija ir rad 
tikrą darby metę.

Olimpijados n] 
sportininkai netui] 
kimų. Geriausia 
Tarybų Sąjungos 
kieti jos, Rumunj 
Mat čia reikėjo 
parodyti, ką jis 
jėga, nei apsuki 
propaganda nega 
Visi matė tele v i 
kas kita buvo 1] 
žaidimuose. Ten 
galima atlikti. 1 
žaidėjai išėjo pirn

Ne visi, tačiau, 
mu džiaugiasi. S ta 
to Star rašytojas] 
me laikraštyje an 
čių “pergalę”.

“Dabar, kai ‘U 
serija jau prad 
trofėja saugiai r 
rankose, kurioms 
— kyla klausini 
kanadiečiai tikra 
ta pergale .

“Mūsų tymas 
tos taurės lyg tai 
Grail’ (Kristaus 
vakarienėj naud] 
bet musų taktika 
minė Sir Lancelot

“Imant nuo pr;] 
mai buvo sudard 
mūsų žaidėjams | 
šia, musų sia d i] 
raujant Siaurės /] 
feriam, ir mūsų 
lankiausia tvarka

“Tarybiniams i 
kijos žaidėjams t 
su referavimu, ir] 
mūsų tymų žaidi 
pažeidimais, krai 
čiomis masėmis, 
ku medią balsu.

“Lengva supr 
rašytojas George 
gesį Kanados d 
žaidimas, kur 
Hockey Lyga a 
metus, už kurį 
mokoma. Kai B< 
Re g Leach ir B 
Philadelphijos 
ant ledo, galima 
sticking’, kojų k; 
dymo. Atminkit
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KANADOS ŽINIOS
Montrealo kronika
APSIVEDĖ

Sandra Givytė apsivedė su
R. Muir.

Vestuvės buvo puikios. 
Jaunieji gausiai apdovanoti, 
o svečiai praleido labai links
mą laiką.

Jaunieji išvyko į JAV pra
leisti medaus mėnesį.

Linkiu gražaus gyvenimo.
GAVO ŽINIĄ

E. Petrauskienė, E. Urbo
navičienė, A. Juozulaitis ga
vo liūdną žinią iš T. Lietuvos. 
Ten mirė jų mylima sesutė.

Gili užuojauta jų šeimoms.
MIRĖ

Rugsėjo 21 d. staiga mirė
S. Repšys, virš 80 metų. 
Palikę nuliūdime, žmoną, Ka
zimierą, sūnų Kazį su šeima 
ir artimuosius. Kilęs iš Už
venčio valsčiaus, Šiaulių ap
skrities. Į Kanadą atvyko 
1928 metais.

Artimiesiems gili užuojau
ta, o velioniui tebūna lengva 
Kanados žemelė. J-na

P. S. Joną tik parsivežiau 
iš ligoninės kur išbuvo dvi 
savaites. Gavo plaučių užde
gimą ir gysla buvo trūkusi į 
plautį, tai neteko daug Krau
jo.

Viso gero! Janina

Ne visi džiaugiasi 
"laimėjimu"
Kaip jau visiems yra gerai 

žinoma, šią vasarą Kanada 
buvo sportinių rungtynių 
centru. Pirmiausia turėjom 
Olimpiadą, kurioje daugelio 
šalių atletai demonstravo sa
vo gabumus ir jėgą. Paskui 
sekė ledo rutulio žaidimai. 
Televizija ir radijas turėjo 
tikrą darby metę.

Olimpijados metu mūsų 
sportininkai neturėjo pasise
kimų. Geriausia pasižymėjo 
Tarybų Sąjungos, Rytų Vo
kietijos, Rumunijos, JAV. 
Mat čia reikėjo kiekvienam 
parodyti, ką jis gali. Nei 
jėga, nei apsukrumas, nei 
propaganda negalėjo padėti. 
Visi matė televizijoj. Visai 
kas kita buvo ledo rutulio 
žaidimuose. Ten šį tą buvo 
galima atlikti. Ir Kanados 
žaidėjai išėjo pirmoj vietoj.

Ne visi, tačiau, tuo laimėji
mu džiaugiasi. Štai ką Toron
to Star rašytojas parašė ta
me laikraštyje apie kanadie
čių “pergalę”.

*Dabar, kai ‘Canada Cup’ 
serija jau praėjusi — ir 
trofėja saugiai randasi tose 
rankose, kurioms buvo skirta 
— kyla klausimas, ar visi 
kanadiečiai tikrai džiaugiasi 
ta pergale.

“Mūsų tymas talėjo siekti 
tos taurės lyg tai būtų “Holy 
Grail’ (Kristaus paskutinėj 
vakarienėj naudotas indas), 
bet mūsų taktika visai nepri
minė Sir Lancelot.

“Imant nuo pradžios, žaidi
mai buvo sudaryti taip, kad 
mūsų žaidėjams būtų geriau
sia, mūsų stadionuose, vy
raujant Šiaurės Amerikos re- 
feriam, ir mūsų tymams pa
lankiausia tvarka.

“Tarybiniams ir Čekoslova
kijos žaidėjams teko grumtis 
su referavimu, intimidacija ir 
mūsų tymų žaidimo taisyklių 
pažeidimais, kraujo trokštan
čiomis masėmis, ir vienpusiš
ku medią balsu.

“Lengva suprasti,” tęsia 
rašytojas George Bryant, “el
gesį Kanados tymo. Tai jų 
žaidimas, kurį National 
Hockey Lyga akstino metų 
metus, už kurį jiems yra 
mokoma. Kai Bobby Clarke, 
Reg Leach ir Bill Barber iš 
Philadelphijos Flyer’ių yra 
ant ledo, galima tikėtis ‘high- 
sticking’, kojų kaišiojimo, ba
dymo. Atminkit Claiko pasi

gyrimą, kad jis išmušė rusų 
žvaigždę iš pirmesnės serijos 
suduodamas lazda per riešą.

“Taipgi nesunku suprasti 
publiką. Minia negalvoja — 
tą rodo nubaubimas praneši
mo francūzų kalba anksčiau 
— ir ji buvo maitinama nea
pykanta ir šovinizmu.

“Ne taip lengva suprasti 
elgimąsi referių, ypatingai 
žaidimuose su sovietų tymu, 
kurie leido kanadiečiams ‘get 
away with murder’, ar ką tai 
panašaus.

“Ko neįmanoma visai su
prasti,” toliau rašo rašytojas, 
“tai mediją. Su mažomis 
išimtimis, nepaisydami doku
mentacijos, sporto reporte
riai ir televizijos komentato
riai ištikimai sekė anounce- 
rius, nematė kanadiečių tymo 
lazdų, kojų kaišiojimo, stum- 
dymo ir intimidacijos, ir ne
praleido ne vienos progos 
pasišaipyti, žeminti tarybinių 
žaidėjų, kurstyti minią, nepa
miršdami ir čekų.

“Beveik be išimčių, rusai 
buvo vaizduojami storžieviš
kais automatais, iš gigantiško 
komunistinio suokalbio nu
versti mūsų švarius, nekaltus 
jaunus herojus. Iš tikrųjų, 
jeigu buvo koks nors suokal
bis, tai jį rengė Kanados 
organizatoriai, kurie sudarė 
kanadiečiams palankią tvar
ką. Ir jeigu buvo aiškiai 
nekaltų jaunų žaidėjų and 
ledo, tai jie buvo rusų unifor
moj. Ir veikiausiai kraujuoją.

“Jie atvyko žaisti hoki, ir 
jie žaidė. Jie buvo lavinti ne 
kovoti — pabaudos jų lygoj, 
ne taip kaip NHL, nenaudin
gos ir jie vengė jų. Bet 
kartais matomai jie buvo prie 
to gundomi.

“Kuomet Bobby Orr su 
tikslu pakišo koją tarybiniam 
žaidėjui ir nebuvo nubaustas, 
TV anounceris pastebėjo 
‘Bobby palietė jį su trupučiu 
medžio’, ar panašiai. Juokas, 
nieko ypatinga. Faktas, kad 
kanadiečiai švaistėsi me
džiais kaip lumberdžekiai, 
buvo visai ignoruojama. Ir 
kai Dennis Potvin, kuris kai
šiojo koją, lazda daužėsi kaip 
išprotėjęs, tai buvo galimai 
‘kietas apsigynimas’.

“Ar tai hoki?
“Atrodo, kad du dalykai 

yra pražiūrimi:
“Pirma, jeigu mes priėjom 

prie to, kad Kanados tymas 
priverstas imtis tokio žaidi
mo tikslu nugalėti jaunus, 
virtualiai neišbandytus tary
binius žaidėjus, tai mes jau 
praradom hoki viršenybę, ne
žiūrint punktų skaičiaus.

“Antra, ir svarbiausia, mes 
pražiūrime auksinę progą pa
daryti hoki tokiu, kokį tiek 
daug žmonių, pradedant On- 
tarijos prokuroru, norėtų 
matyti: švarų, greitą ir preci
zišką žaidimą su mažiausia 
žiaurumo.”

Rašytojas bauginasi, kad 
tarybiniai žaidėjai gali pasek
ti kanadiečių metodus, norė
dami tinkamai atsispirti ka
nadiečiams. Jie galį pasirody
ti neprasčiau už kanadiečius.

“Tuomet,” baigia rašytojas 
“pasilies kraujas ant ledo”.

J. YLA

Klaidų atitaisymas
Rugsėjo 17 d. mano padė

koje įsiskverbusios dvi klai
dos. Sakoma, kad “prisiuntė 
piniginę auką”, atrodo, jog ta 
auka yra asmeniškiems rei
kalams, betgi jinai skiriama 
įvairioms įstaigoms. Taip pat 
sakoma, kad dėkojame “gra- 
boriams”, o turi būti — 
grabnešiams. Lietuvių gra- 
borių Toronte iš viso neturi
me. .. J. S hinktinas

Padėka
Gavome žinią iš Lietuvos 

nuo brolio Mato, kad rugsėjo 
3 d. mirė sesutė Karalina 
Juzilaitytė, Baukų kaimo,

Radviliškio rajono. Velionė 
daug metų skaitė “Liaudies 
Balsą”, o vėliausiu laiku 
“Laisvės” globojamas žinias 
iš Kanados.

Dabar mes brolis A. Juzi- 
laitis ir seserys Elena Pe
trauskienė ir Elzbieta Urbo
navičienė, gyvenantys Kana
doje, norime iš gilumos šir
dies išreikšti padėką kolūkio 
“Tautų Vienybė” pirmininkui 
draugui Sagutirai, kuris per 
laidotuves daug padėjo mora
liniai, materialiai ir visokiais 
kitokiais būdais. Jis mus 
labai sustiprino liūdesį valan
doje nugalėti tą didelę nelai
mę.

Taip mums rašė brolis Ma
tas: “Mes dar Lietuvoje esa
me du broliai ir sesuo — 
Matas, Povilas ir Veronika. 
Nebeturime tiek žodžių, kiek 
dėkingumo jausmų savo šir
dyse draugui ‘Tautų Vieny
bės kolūkio pirmininkui”.

Dar kartą sakoma brolių ir 
sesučių vardu ačiū kolūkio 
pirmininkui už tokį humaniš
kumą ir nuoširdumą.

Laimingi kolūkiečiai, kurie 
turi tokius pareigūnus!

Kanadiečiai:
A. Juzilaitis
E. Petrauckienė 
E. Urbonavičienė

Bridgeport, Conn.
DAR APIE MŪSŲ ŽYMŲJŲ 
VEIKĖJĄ

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 74 kuopos susirin
kimas įvyko rugsėjo 5 dieną. 
Susirinkime pirmiausia atsi
stojimu ir minutės tyla buvo 
pagerbtas miręs kuopos na
rys Juozas Strižauskas. Ve
lionis šios kuopos nariu nuo 
persikėlimo iš Waterburio į 
Bridgeportą, išbuvo 14 metų. 
Tai buvo sąžiningas, susipra
tęs, draugiškas žmogus. Visą 
gyvenimą jis kovojo už lais
vę, už visai žmonijai geresnį 
rytojų, už taiką pasaulyje. 
Gaila, kad jo netekome. Pasi
liko spraga lietuvių pažangia
jame judėjime.

Draugas Juozas Strižaus
kas buvo didelio ryžto žmo
gus. Ar į mitingą, ar į 
susirinkimą būdavo nesulai
kys jo nei šaltis, nei sniegas, 
nei lietus. Jį ir jo draugę 
visada matysi. Jeigu reikia 
parengime ką nors padirbėti, 
jis niekados neatsakys. Maža 
tokių darbščių žmonių. Pa
žangusis judėjimas neteko 
tauraus, nuoširdaus, žymaus 
veikėjo.

Juozas Strižauskas, kaip 
žinia, mirė rugpiūčio 29 dieną 
Bridgeport ligoninėje. Liū
dinčius paliko gyvenimo 
draugę Marijoną, sūnų Kle
mensą, marčią, tris anūkus ir 
vieną proanūkį.

Mielo Juozo lavonas buvo 
pašarvotas Stokes puošnioje 
šermeninėje, Waterbury je. 
Palaidotas rugsėjo 1 dieną 
gražiose Lietuvių kapinėse. 
Palydovų buvo daug, buvo ir 
iš kitų miestų. Laidotuvės 
buvo labai gražios.

Šermeninėje prie karsto 
atsisveikinimo žodį tarė Ieva 
Mizarienė o Nelė Ventienė iš 
New Yorko gražiai sugiedojo 
“Ko liūdi, berželi”. Taipgi ant 
kapinių prie karsto draugė 
Mizarienė vėl priminė Juozo 
gražius darbus darbo žmoni 
jos labui. Užbaigus laidotuvių 
apeigas, visi buvome už
kviesti pietų ir nuoširdžiai 
pavaišinti.

Juozas Strižauskas pri
klausė prie LDS, LLD, ir 
Lietuvių Balsuotojų Klubo 
Bridgeporte, skaitė visą pa
žangiąją spaudą ir buvo jos 
nuolatinis ir dosnus rėmėjas.

M. Strižauskienė ir jos visa 
šeima nuoširdžiai dėkoja lai
dotuvių direktoriui Mr. 
Stokes, draugėms Mizarienei 
ir Ventienei, taipgi visiems 
už gėles ir palydovams. O 
Tau, Juozai, tebūna lengva 
amžinai ilsėtis tolimame 
krašte nuo gimtinės žemelės 
Lietuvos. M. A.

Waterbury, Conn

Hartfordo choras koncertuoja Waterburio parengime.
S. Narkėliūnaitės nuotr.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 28-osios kuopos suruoš
tieji pietūs su menine progra
ma įvyko rugsėjo 19 dieną 48 
Grėen Str., lietuvių svetainė
je, tikslu paremti pažangiąją 
spaudą. Tą dieną oras pasi
taikė labai gražus, tad ir 
publikos atsilankė daug.

Maistas buvo paruoštas la
bai skoningai. Šlovė ir padė
ka maisto gamintojoms su 
miela ir rūpestinga drauge 
Svinkūniene priešakyje.

Meninė programa
Laisvės Choras iš Hartfor

do Wilma Hollis vadovybėje 
labai gražiai sudainavo kelias 
daineles. Taipgi buvo ir pui
kių solisčių. Solo padainavo 
pati Wilma Hollis, Elena Bra
zauskienė, Ona Eicke ir Ger
truda Račkauskienė. Jų visų 
dainavimas publikai labai pa
tiko ir visos buvo publikos 
palydėtos garsiais aplodis
mentais.

Pasibaigus koncertui, pir
mininkas V. Jokubonis pa
kvietė Ievą Mizarienę pakal
bėti šių dienų bėgamais klau
simais bei apie šio parengimo 
tikslą. Kalbėtoja nurodė, 
kaip yra svarbu palaikyti 
pažangiąją lietuvių spaudą, 
kiek ji liaudžiai duoda nau
dos, suteikdama teisingas in
formacijas apie pasaulinius

įvykius. Kalbėtoja taipgi api
būdino LLD veiklą ir svarbą.

Reikia pažymėti ir tai, kad 
šiame puikiame parengime 
dalyvavo ir žymioji fotografė 
niujorkietė Salomėja Narke- 
liūnaitė. Pastebėjau ją smar
kiai besidarbuojant su foto 
aparatu.. Labai būtų puiku, 
kad jinai vieną kitą svarbes
nę nuotrauką suteiktų “Lais
vei”, o redakcija jas patalpin
tų laikraštyj* .

Tuos puikius pietus ir tą 
gražų koncertą publika gavo 
už labai palyginti žemą įžan
gą. 0 kaip malonu yra tokioje 
sueigoje dalyvauti, susitikti 
su draugais bei pažįstamais ir 
sudaryti naujas pažintis. Pa
kelia žmogaus ūpą ir sukuria 
malonią savijautą, jautiesi 
pajaunėjęs. Ir aš pats važiuo
jant į parengimą jaučiausi lyg 
senatvės kankinamas — tai 
koja skauda, tai rankos tirps
ta, laikant ant automobilio 
vairaračio. Bet grįžtant na
mo, jau visai kitaip jaučiausi 
— nei kojos neskaudėjo, nei 
rankos nebetirpo . . .

Linkiu visiems ir visoms 
geros sveikatos iki vėl susiei
sime mūsų pažangiosios 
spaudos naudai ruošiamoje 
tokioje pat puikioje sueigoje 
Hartforde spalio 19 dieną.

Šidlavos Žemaitis

DORCHESTER, MASS.

Minis

Alekui Kandraškai
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Anelei, dukrai 

Reginai, giminėms Amerikoje ir Lietuvoje ir visiems
kitiems artimiesiems.

V. Kvetkas
J. Jalauski
L. Plutienė
A. Starkienė

S. Rakutis
R. O. Zarubai
E. Repšienė
M. Trakimavičienė

DORCHESTER, MASS.

BRIDGEPORT, CONN.

Mirus

Joseph Straus 
[Strižauskui]

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Mary, sūnui 
Clem, marčiai, anūkėm, proanūkiui ir kitiems jo 
artimiesiems giminėms 
valandoje.

A. A. Jociai
A. Antanavičius
J. H. Šarkiūnai
H. J. Dobrow
M. Raškauskienė

A. Raškauskas
St. Petersburg, Fla.

ir draugams jų liūdnoje

M. W. Žukai 
T. Sholūnas 
M. Perkins 
H. Janulis 
M. Šteinys

WATERBURY, CONN.

Mirus

Juozui Strižauskui-Straus
Reiškiu didžiausią užuojautą jo mylimai žmonai, 

sūnui ir jos šeimai ir visiems artimiesiems. Labai gerai 
žinau kaip sunku netekus savo draugo bei tėvo. 
Liūdžiu sykiu su Jumis.

LOUISE BUTKEVICH
Hartford, Conn.

/

Dorchester, Mass.
Rugsėjo 13 dieną staiga 

nuo širdies smūgio mirė 
Alexandras Kandraška, su
laukęs 68 metus. Gyveno 64 
Sidan St. Buvo pašarvotas J. 
Liubino šermeninėje. Jo 
karstą puošė daugybė gyvų 
gėlių.

Paliko liūdesyje savo gyve
nimo draugę žmoną Anelę, 
dukterį Reginą, seseris Viola 
Yurgel, Dorchestery Sophia 
Daksnis, Bridgewater, Adelę 
Willems, Cai., Elizabeth Re- 
meik ir brolį Julių Lietuvoje.

Rugsėjo 16 daug jo draugų 
ir giminių jį palydėjo į pasku
tinę gyvenimo kelionę, Fo
rest Hill krematoriją, kur jo 
kūnas buvo sudegintas.

Koplyčioj S. Rainardas pa
sakė atsisveikinimo kalbą, 
nupiešdamas jo nueitąjį gy
venimo kelią, paminėjo, kad 
jis gimė Lietuvoje, Paragių 
kaime, Kvetkų valsčiuje. Bū
damas 19 metų paliko Lietu
vą, atvyko į Kanadą 1927

metais. 0 1932 m. atvyko į 
Ameriką.

Velionis buvo prasilavinęs 
žmogus, gerai mokėjo lietu
viškąją rašybą, daug žinių 
parašydavo iš Bostono apy
linkės.

Priklausė prie LLD 2 ir 
LDS kuopų So. Bostone. 
Buvo sekretorius Cambridge 
Lietuvių Piliečių Klubo. Per 
daug metų ėjo Protokolų 
raštininko pareigas Brighto- 
no Piliečių Klube ir Lietuvių 
Piliečių Draugijoje So. Bos
tone.

Jis paliko mūsų progresi- 
viškame judėjimame spragą. 
Sunku bus mums užpildyti jo 
vietą.

Palydovai buvo pakviesti 
sugrįžti į So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos įstaigą, 
kur jie buvo pavaišinti.

Širdingiausia užuojauta jo 
žmonai Anelei, dukteriai Re
ginai Kandraška, seserim ir 
jo draugams. S. Rainard

HARTFORD, CONN.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

RENGIA

Pietus su menine programa 
"Laisves" naudai

Sekmadienį, spalio 17 d., I vai. po pietų

157 Hungerford Street, Hartford, Conn.

Programą pildys Hartfordo Laisvės Choras 
vadovybėje Wilma Hollis.

Solo dainuos Elena Brazauskienė ir Wilma Hollis.
t

Kviečiame visus atsilankyti

DORCHESTER, MASS.

Mirus

Alekui Kandraškai
Reiškiu nuoširdžią užuojautą ję žmonai ir dukrai, 

taipgi seserims ir broliams ir visiems kitiems 
artimiesiems Amerikoje bei Lietuvoje.

B. Mačiukaitė

BRIDGEPORT, CONN.

Mirus

Joseph Straus 
[Strižauskui]

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Mary, sūnui 
Clem, marčiai, anūkėm, proanūkiui ir kitiems jo 
artimiems giminėms ir draugams jų liūdnoje valando
je.

VICTOR ir EVA VALLEY
St. Petersburg, Fla.

BRIDGEPORT, CONN.

Minis

Juozui Strižauskui-Straus
Jų liūdnoje valandoje reiškiu nuoširdžią užuojautą jo 

žmonai Mary, sūnui Clem, marčiai, anūkams, pro-anū- 
kiui ir kitiems giminėms, artimiesiems bei draugams.

ALFONSAS ŽVEGŽDA
Miami, Florida

Atvyksta didelė grupė iš Tarybų Lietuvos
Gavome tikslių žinių, kad iš Tarybų Lietuvos, amerikiečių 

kviečiama, atvyksta 20 asmenų grupė. Jų maršrutas toks: 
spalio 12 d. — Washington, D. C.; spalio 14 — Kansas City; 
spalio 16 d. — San Francisco; spalio 18 d. — Los Angeles; 
spalio 21 — Chicago; spalio 24 — New York. Jie išvyks iš 
New Yorko spalio 27 d.

Šioje grupėje bus Lietuvos Kultūros ministro pavaduoto
jas Dainius Trinkūnas, LTSR nuolatinis atstovas Maskvoje 
Stasys Jaruševičius; Vilniaus operos ir baleto teatro solistė 
Gražina Apanavičiūtė; dainininkai — Vincentas Kuprys, 
Edmundas Kodis ir Jonas Giriotas; birbynininkas Jonas 
Bakauskas; kanklininkė Elena Poškutė; Vilniaus Rusų 
Dramos teatro aktorius Artiomas Inozemcevas; rašytojai 
Vytautas Bubnys ir Petras Keidošįus ir kiti mokslininkai, 
menininkai bei kultūrininkai.



6-TAS PUSLAPIS LAISVĖ PENKTADIENIS, SPALIO [OCTOBER] 1,1976

Rašytojas ir švietėjas — 
kandidatas į Senatorius

TARP LIETUVIŲ

New Yorkas. — Dr. Herbert Aptheker yra rašytojas ir 
švietėjas. Dabar jis kandidatuoja į Jungtinių Valstijų 
Senatą. Jo kandidatūrą iškėlė Komunistų Partija.

Tarp kitų svarbių veikalų, Aptheker yra autorius 
tritomės “Documentary History of the Negro People”, 
“History of Army Ground Forces in World War II — 
DomestkT Theater”, “The Colonial Era in American 
History”, “History and Reality”.

Taigi, lapkričio 2 d. New Yorko valstijos žmonės turės 
firogą balsuoti už tikrą savo interesų atstovą. Apthekerio 
balsas Sename suvaidintų labai svarbų vaidmenį.

Demokratų partijos kandidatas Moynihan ir Republikonų 
partijos kandįdatas Buckley atstovauja tiems patiems 
stambiojo kapitalo interesams.

Po vasarinių atostogų praė
jusį šeštadienį Aido Choras 
jau pradėjo repeticijas prisi
ruošimui rudens ir žiemos 
sezonui. Beje, šią savaitę 
repeticijos įvyks penktadie
nį, 7 vai. vakare, nes svetai
nė bus užimta šeštadienį.

Aidiečiai pasigedo Mečisla- 
vo Hacinkevičiaus. Jis buvo 
smarkiai susirgęs, pergyveno 
rimtą operaciją, bet dabar 
randasi namie, ir tikimės, 
kad už savaitės-kitos galės 
vėl su mumis dalyvauti.

* * *
Moterų Klubo narė Nellie 

Mitchell turėjo išbūti ligoni
nėje arti tris savaites, bet 
džiugu pranešti, kad jau su
grįžo į namus ir eina stipryn. 

* * *
Walteris Graunas buvo 

užėjęs į Laisvės pastogę, kur 
paliko $15 į “Laisvės” fondą. 
Drg. Graunas pranešė, kad jo’ 
žmona Ieva, mūsų Moterų 
Klubo narė, ir vėl turėjo 
pasiduoti ligoninėje (šeštą 
kartą), šį sykį jai buvo pada
ryta operacija ant akių.

Visiems mūsų ligoniams

linkime greit ir sėkmingai 
susveikti.

* * *
Eve Stupur, anūkė Walte- 

rio ir Ievos Graunų ir duktė 
Adomo ir Adelės Stupurių, 
labai sėkmingai pasireiškia 
moksle bei visuomeniniame 
darbe. Ji yra redaktorė vidu
rinės mokyklos laikraščio, 
narė spaudos klubo, gitaro 
klubo, matematikos grupės ir 
Nacionalės Garbės Draugi
jos. Eve laimėjo daug pasižy
mėjimų kaip plaukikė. Ji 
daug dirba Coney Island ligo
ninėje kaip savanorė. Ją ap
dovanojo New Yorko guber
natorius už mokyklinį atsižy- 
mėjimą. Ji ruošiasi įstoti į 
Holy Cross College Massa
chusetts valstijoje studijuoti 
mediciną.

Ne vieną kartą ir mums 
teko sutikti ir išklausyti Eve 
Stupur ir jos sesutę mūsų 
pobūviuose koncertinėse pro
gramose. Jos abi gabios pia
nistės.

Sveikiname Eve, jos ma
mytę ir tėvą ir tėvelius 
Graunus. Ieva Mizarienė

Iš Niujorko Lietuvių
Moterų Klubo veiklos

Pramogų kalendorius
W WWW w W

SPALIO 17 D.
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Širdingai dėkojame
Po ilgos ir sunkios ligos, mirus mūsų mamytei Mary 

Tamelienei, mes nesitikėjome, kad tiek daug jos buvusių 
draugų ir draugių galėjo prisiminti ją. Jūsų gausus 
dalyvavimas šermeninėje, išreikšti šilti žodžiai apie ją tikrai 
palengvino mums pergyventi šią skaudžią valandėlę.

Ypatingai norime tarti giliausią padėką Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo pirmininkei Ievai Mizarienei už pasakytą 
atsisveikinimo kalbą prieš išlydint ją iš koplyčios. Visa mūsų 
mamytės šeima tai širdingai įvertino.

Dukros: MARY MARDOSA ir vyras
MILDRED WEIDNER ir vyras

Trys anūkai ir keturi 
pro-anūkiai

Sekmadienį, spalio 10 d., 2 vai. po pietų rengiamas 
masinis susirinkimas, kuriame kalbės K. P. kandidatas į 
Jungtinių Valstijų Senatą veikėjas Herbert Aptheker. 
Įėjimas laisvas.

Susirinkimą rengia Robert Minor Press Club. Vieta: 
ukrainiečių salė, 85 East 4 St., Manhattane.

Visi ir visos kviečiami.

FLUSHING, N. Y.

Mirus

Mary Tamelienei [Thomas]
Reiškiame giliausią užuojautą jos dukroms Mary 

Mardosa ir Mildred Weidner ir jų šeimoms, taipgi 
visiems kitiems artimiesiems bei draugams.

Anna Quater
Anne Yakstis
Ona Malin
Josephine Augutienė
Adelė Rainienė
Teresė Simas
G. Danilevičienė
Julia Anskienė
Nellie Skublickienė
Ieva Mizarienė

Frances Maželienė 
Ona Babarskienė 
Nellie Ventienė 
Adelė Petraitienė 
Julia Šimkienė 
Marta Kavaliūnienė 
Stella Diržuvaitienė 
Albina Vaznienė 
Bronė Keršulienė 
V iola V enskūnienė

Vera Bunkienė

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Kostancijai Misiūnienei
Reiškiame širdingą užuojautą jos vyrui Vladui, 

broliui Kari Benderiui ir visiems kitiems artimiesiems.

M. Adams

G. Danilevičienė A. Čepulienė
A. I. Bimbai B. N. Skublickai
J. Grybas A. Lukas
S. Narkeliūnaitė P. N. Ventai
I. Mizarienė 0. Jozėnienė
W. A. Malin W. B. Keršuliai
J. Siurba A. Yakstis
J. Augutienė A. Rainienė
C. Radius G. Wareson
C. P. Meškėnai A. Dobilienė
A. Petraitienė V. V. Bunkai
M. Batulis S. Diržuvaitienė

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ PRENUMERATŲ 
VAJUS PRASIDĖS RUGSĖJO 1 IR TŲSIS TRIS

MĖNESIUS IKI ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 30.

Kviečiame į Talką
Kviečiame j talką visus buvusius vajipinkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

DOVANOS VAJIN1NKAMS
1-ma $50; 2-ra 45; 3-čia $40; 4-ta $35; $5-ta $30; 
6-ta $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10;

KONTESTAMS KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestątyarns kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnaujin
tas prenumeratas 1 punktas nuo 25C. Už aukas 
arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50Č.
KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTANTAMS 
(VA JININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS PRISIUS 
PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KITUS NEBUS 
KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

$15,000 FONDAS
Apart jeigu už prenumeratas ir skelbimus, turime 

ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, kad 
“Laisvė” gyvuotų. Per ši vajų sieksime ir vėl šiam 
svarbiam reikalui sukelti $15,000 fondą. Tai pada
rykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

“LAISVAS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $10 metams, $5.50 pusei metų.

Kanadoje $10.00 metanu, $5.50 pusei metą
Pietą Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metą 
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metą
Kitur užsieniuose $12.00. metams, $6.50 pusei metą

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisve
1024)2 Liberty Avė., Ozone Perk, N. Y., 11417

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Kostancijai Misiūnienei
Reiškiu giliausią užuojautą jos vyrui Vladui ir broliui 

Kari Benderiui, taipgi visiems kitiems artimiesiems 
bei draugams.

ONA BABARSKIENĖ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva

Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Pirmas mūsų Klubo susi
rinkimas po atostogų įvyko 
rugsėjo 2 d.

Sutikome Klubo pirminin
kę Ievą Mizarienę su aplodis
mentais proga jos garbingos 
70 m. amžiaus sukakties. Jai 
būnant su LLD ekskursija 
Lietuvoje šią vasarą, už jos 
aukštus nuopelnus LTSR 
Aukščiausioji Taryba įteikė 
Nusipelnusios Kultūros Vei
kėjos garbės vardą. Ji pilnai 
tos garbės užsitarnavo, daly
vaudama virš 50 metų darbi
ninkų klasės visuomeninėje 
veikloje. Be to, ji yra talen
tinga kalbėtoja. Mes didžiuo
jamės turėdamos ją mūsų 
tarpe.

Susirinkimą atidarė I. Mi
zarienė ir jį pravedė. Ji savą 
kalboje išsireiškė, kad didelę 
dalį Lietuvoje įteiktos jai 
garbės jį dalinasi su klubietė- 
mis, nes kartu visos veikėme.

Pirmininkė pranešė, kad 
mirė mūsų ilgametė narė 
Marė Tamelienė. Šeimos Ta- 
melienės kviečiama Mizerie
nė tarė atsisveikinimo žodį 
prieš išlydint iš Garšvos Ha
ven Hill šermeninės. Kadangi 
šermeninėje buvo veik išimti
nai čia gimusieji Marytės 
giminės, tai ji kalbėjo angliš
kai, apibudindama šios bran
gios draugės veiklą mūsų 
tarpe.

Šiame susirinkime, papra
šius pirmininkės, visos narės 
minutės tyla pagerbėme Ma
rytę.

Iš finansų sekretorės Anne 
Yakstis ir iždininkės Nelės 
Ventienės raportų sužinojo
me, kad Klubas finansiniai 
gerai laikosi. Julia Lazaus
kienė raportavo iš laimėjimų 
komisijos veiklos,- kur gana 
gražausjkomisijos dėka, pel
no Klubui lieka.

Nelė Ventienė raportavo iš 
klubiečių vidurvasario suei
gos pas Oną Babarskienę, jos 
jaukiame sodelyje. Puikiai 
praleidome dieną prie narių 
priruoštų vaišių. Klubietės 
dėkingos Onai Babarskienei 
už gražią vietą ir taipgi 
dėkingos narėms už vaišes, o 
vyrams už pagelbėjimą su 
darbu.

Iš raportų apie sergančias 
nares, sužinojome, kad klu- 
bietė Nellie Mitchell sunkiai 
serga. Ji išgulėjo ligoninėje 
apie tris savaites, o dabar 
gydosi namie.

Uršulė Bagdonienė pergy
veno lengvą “stroke”.

Linkime abiem draugėm 
greit sustiprėti.

Klubietės prisiminė, kad 
dabar eina “Laisvės” vajus ir 
nutarė prisidėti prie fondo su 
$75. Taipgi nutarta atnaujinti 
šešias prenumeratas į Lietu
vą įvairioms įstaigoms, ką 
jau mes darome per daug 
metų.

Malonu buvo matyti mūsų 
klubo ilgametę sekretorę 
Bronę Keršulienę, kuri per 
kiek laiko, dėlei susižeidimo 
rankos riešo, negalėjo daly
vauti ir turėjome išsirinkti 
laikiną sekretorę. Visoms na
rėms paprašius, Bronė sutiko 
vėl eiti sekretorės pareigas. 
Ačiū jai.

Į susirinkimą atvyko mūsų 
buvusi ilgametė Klubo kores
pondentė Verutė Bunkienė, 
kuri atskrido iš Floridos į 
savo brolio žmonos Kastanci- 
jos Misiūnienės šermenis. Ji 
mums gražiai papasakojo 
apie gyvenimą St. Peters- 
burge, apie veiklą pažangiųjų 
draugų. Jos vyras Valys eina 
pareigas pirmininko St. Pe- 
tersburgo Klube ir jam tas 
darbas patinka, nors tenka 
gana sunkiai padirbėti. Veru
tė sakė, kad mūsų draugai 
apsigyvenę Floridoje atjau- 
neja. Ji ragino senesnio am
žiaus žmones, kurie jaučiasi 
perseni čia veikti, atvykti į 
Flordią ir ten atjaunėti. Klų-

bietės labai šiltai priėmė 
Verutės kalbą.

Mūsų narė Frances Maže- 
lytė-Balkus lankėsi Lietuvoje 
su LLD ekskursija. Ji mums 
parvežė skilandžio ir saldai
nių. Ačiū jai.

Siame mitinge sekamos 
klubietės prisidėjo su maistu: 
Adelė Petraitienė, Julia Šim
kienė, G. Danilevičienė, J. 
Anskienė, S. Norbutienė, A. 
Vaznienė, J. Lazauskienė ir 
0. Babarskienė. Piniginiai 
prisidėjo sekamos: Po $5 — 
E. Liepienė, Ulozienė iš Wa
terbury, Conn.; V. Venskū- 
nienė, M. Šukaitienė; $3 — 
S. Diržuvaitienė; po $2 M. 
Kavaliūnienė ir T. Simas. 
Ačiū visoms už dosnumą.
-j Laike vaišių sužinojome, 
kad per rugpiūčio ir rugsėjo 
mėnesius sekamos klubietės 
minėjo gimtadienius: Ieva 
Mizarienė, N. Skublickienė, 
0. Babarskienė, F. Mažilie- 
nė, J. Augutienė ir O. Dobi- 
lienė. Joms sudainavome Il
giausių Metų.

Vaišes paruošė Marcelė 
Šukaitienė su pagalba kitų 
narių.

Iki pasimatymo sekančia
me susirinkime, kuris įvyks 
spalio 19 d. Adelė Rainienė

LLD 185 kp. nariams
Atostogų sezonas pasibai

gė. Laikas ir mums pradėt 
judėti. Mūsų susirinkimas 
įvyks spalio 5 d., antradienį, 
2 vai. po pietų, Laisvės salė
je. Prašome visus narius ir 
nares dalyvauti. Reikia duok 
les pasimokėti ir pasitarti dėl 
veikimo. Valdyba

West Islip, L. I. — Čia 
rasti nužudyti Alfred Sager, 
76 metų, jo žmona Augusta 
72 metų ir jų dukra Jacqua- 
line 49 metų. Policija ieško 
sūnaus Sheidon, 55 metų 
amžiaus. Manoma, kad šią 
baisią žmogžudystę bus pa
pildęs jis.

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

Didele protesto 
demonstracija

Rugsėjo 22 dieną prie 
Jungtinių Tautų įvyko masi
nė protesto demonstracija 
prieš nužudymą Washingto
ne žymaus Čilės veikėjo, 
buvusio Čilės ambasadoriaus 
Jungtinėse Valstijose Orlan
do Letelier. Demonstraciją 
surengė Nacionalis sū Čile 
Solidarumo Centras. Joje da
lyvavo daugiau kaip 1,500 
žmonių.

Kartu su Letelier buvo 
nužudyta ir jo sekretorė 
Ronnie Moffett. Mrs. Moffett 
vyras Michael buvo sužeis
tas. Tai buvo eilinių fašistų ir 
jų amerikinių talkininkų dar
bas.

Orlando Letelier buvo Čilės 
militarinio režimo priešas. 
Jis yra pasakęs: “Ciliniai 
fašistai gimė išdavikais, gy
veno kaip išdavikai ir bus 
atmenami kaip išdavikai”.

Jis čia tremtyje darbavosi 
Politinių Studijų Institute.

ILSE BIMBA

A Poem
White socks and T-shirt — 
symbols of simplicity 
cleanliness and health. 
American people, 
good, talented people. 
American people, 
strong, beautiful people. 
Wipe off the fragments 
of dishonesty and hunger 
for power 
wipe off parasites, 
wipe off the dirt 
so people can shine. 
Give love to this country, 
yours and mine!

Editor's note: This poem was first
World”, Septembers, 1976.

published in “Daily




